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Manejo prático para o controle do dia a dia de
casos suspeitos ou confirmados de COVID-19

em Instituições de Longa Permanência para Idosos

Guia Prático para a 
Implantação da Cartilha 

Manejo - COVID-19 
Modelo C 

Frente Nacional de Fortalecimento à ILPI
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Frente Nacional de Fortalecimento à 
Instituição de Longa Permanência 

para Idosos ( FN-ILPI)

Criada em 8 de abril de 2020, a FN-ILPI é  composta de voluntários, de 
todas as regiões do Brasil, de diversas áreas do  conhecimento, dentre 
gestores especialistas, estudiosos e pesquisadores  das áreas do 
Envelhecimento e das Políticas Públicas Setoriais de Proteção à Pessoa 
Idosa. Sua coordenação geral está a cargo da Dra. Karla Giacomin 
(médica  geriatra, Doutora em Ciências da Saúde -CPqRR/FIOCRUZ, 
Diretora Técnica do ILC-Brasil; Presidente do Conselho Nacional dos 
Direitos da Pessoa Idosa, Gestão 2010-2012)

Nossas ações de apoio, consultorias e treinamentos têm alcançado 
pessoas em todo o país. Até agora, tivemos menos casos e menor 
mortalidade de idosos institucionalizados no Brasil do que em outros 
países*: Canadá: 85% X. Brasil: 19,4%

Por isso devemos continuar juntos, atentos e fortes, nesta luta que 
tem trazido tão bons resultados!

Boa leitura e se tiver alguma dúvida, entre em contato!  :) 

frentenacional.ilpi@gmail.com 

*Fonte: Mortality associated with COVID-19 outbreaks in Care Homes: Early 
International Evidence (01/06/2020) - Ministério Públicos dos Estados (15/09/2020)
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Aqui você encontrará informações sobre como implantar a Cartilha de 
Manejo  COVID 19 e orientações a serem seguidas.

As orientações sobre o que fazer dentro da ILPI ajudarão a proteger sua 
saúde e das  pessoas idosas que você cuida.

Juntos vamos vencer.

Leia este guia várias vezes, sem pressa, assista o treinamento no 
youtube -  e comece a aplicar as https://youtube.com/frentenacionalilpi
instruções e em pouco tempo elas se tornarão parte de seus hábitos 
diários. 

Juntos somos mais e mais fortes.

Guia para a Implantação da Cartilha Manejo Clínico e Controle da 
COVID-19 em Instituições de Longa  Permanência para Idosos - 
publicação digital da Frente Nacional de  Fortalecimento à ILPI.

Equipe Frente Nacional de Fortalecimento à ILPI.

Guia para a implantação elaborado por:

GT de Capacitação da FN-ILP, coordenado por Dr. João Toniolo (São 
Paulo), Dra. Natália Horta (Minas Gerais) 

Aline Salla Carvalho (Reggio Emilia - IT) – Coordenadora do GT de  
Comunicação da – FN-ILPI

Revisão: Dra Karla Giacomin (Minas Gerais) - Coordenadora Geral 
da  FN-ILPI
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Elementos Fundamentais  
dos  Planos de Ação  

Preventiva e de Manejo da  
COVID-19 em  ILPI:

Minimizar a transmissão

Garantir a proteção dos  
trabalhadores envolvidos

Manter o funcionamento da  
instituição

Manter a comunicação entre  
hóspedes e familiares

Reduzir a morbimortalidade  
entre as pessoas infectadas
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O  objetivo é reduzir a disseminação do vírus, bem como o  
número de residentes que possam adquirir a COVID-19.

Este é um passo a passo para informar aos residentes e 
colaboradores sobre as  ações necessárias, o momento e as 
pessoas que devem  desempenhá-las.

A abordagem proposta visa facilitar o manejo dos possíveis 
casos de COVID-19, para  maior segurança de toda equipe e 
dos idosos residentes, por meio da visualização através das  
cores.

Independentemente de ter ou não acesso a testes, para o 
uso racional das acomodações e recursos, os residentes serão 
classificados de acordo com a probabilidade de  diagnóstico 
de COVID-19.

Sua equipe será orientada a agir para prevenir a disseminação 
do vírus, a partir do isolamento precoce diante da identificação 
de pessoas com sintomas sugestivos de infecção.

A estratégia descrita nesse Guia de Implantação foi projetada  
para ser usada por qualquer ILPI, independentemente do nível  
de recursos disponíveis.

IMPORTANTE!
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COVID-19 - MODELO C

Atenção neste Painel com 
cores ele se chama:

Classificação: CC

Critérios: Sem sintomas, mas tiveram contato com 
paciente provável, sem diagnóstico ou já 
conrmado.

Classicação: C-

Critérios: Casos com Síndrome Gripal leve e sem os  
critérios maiores acima.

Classicação: Crec.

Critérios: Casos que contraíram o coronavírus e 
estão  recuperados.

Classificação: Czero

Critérios: Sem sintomas, sem contato

Classificação C+

Com pelo menos dois dos critérios abaixo:
1.Contato com caso conrmado, seja residente,  
cuidador ou colaborador;

2. Sintomas respiratórios , síndrome gripal severa;
3.Dessaturação (Sat O² < 93% em ar ambiente) – necessidade 
de suporte adicional de O² para manter  Sat = 93%;

CONDIÇÃO IMPORTANTE

RESERVAR 2 QUARTOS OU SE POSSÍVEL MAIS DE 2 PARA: 

OBSERVAÇÃO E ISOLAMENTO PREVENTIVO DO RESIDENTE EM SUA CHEGADA À ILPI

(será explicado a seguir)
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COVID-19 ou Influenza Positivo 
Manter isolado, tratamento 

específico ou  sintomá�co 
Reavaliar internação

COVID-19 e 
Influenza 
negativo

CC Suspender 

medidas de  precaução 
e retornar o  residente 
para o leito de origem

Classificação C+

Manter leito isolado até resultado
exames (RT -PCR/ TR-Flu)

Contactantes CC: mudar para quarto
OBSERVAÇÃO

Manter na ILPI
1. Manter o residente no mesmo quarto/Suporte Clínico*

2. Medidas de precaução de contato e aerossóis -

CLASSIFICAR:

Internação  
Hospitalar

Desconforto  respiratório Sat.O2<93% FR=24 irpm
ou Piora de doença pré existente

Não considerado cuidados palia�vos

Residente com critérios para Síndrome Gripal

Febre (referida ou aferida) ou Tosse ou Redução do
Apetite ou Queda do Estado Geral

OBSERVAR

Inves�gar outros 
diagnós�cos

SIM NÃO

SIM NÃO

Classificação C-
Manter conduta

SIMNÃO

C+ Descartado
Re�rar do isolamento

Tratar e observar 
os sintomas

ALGORITMO
. 

É simples. Veja como funciona:
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Imprima o Guia de cores modelo C e o algoritmo e 
coloque em um painel para que fique visível

 para todos os seus colaboradores



9 - FN-ILPI

KAMBAN
Kanban é uma palavra japonesa que significa  

registro, sinal visível ou placa visível
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MODELO C: PREENCHIMENTO  
PARA MONITORAMENTO DIÁRIO

RETORNO DO PACIENTE GTI
AO QUARTO No 4

IDA DO PACIENTEGTI
AO QUARTO OBSERVAÇÃO

C+ SUSPEITA FORTE

CC CONTACTANTE

C- SUSPEITA FRACA

Czero SEMSINTOMA/CONTATO

Crec. RECUPERADO

PLANILHA DA ALA

PLANILHA DO QUARTO
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-É fundamental documentar  
a s i tuação para maior  
controle e prevenção.

pelo  computador ou com  
canetinhas/lápis de cor  
conforme o exemplo ao  
lado.

- Pinte ou colora a situação

Imprima os modelos 
disponíveis  na cartilha de 
manejo, tanto em  excel ou 
em word (Planilhas: quarto, 

ala e panorâmica)

DIARIAMENTE:

COVID-19 MODELO C: 
PREENCHIMENTO NO DIA A DIA

Visão global da COVID-19 na Instituição

Planilha Panorâmica
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«cola».

Imprima ou escreva o guia de bolso, até você se acostumar  e 
memorizar o manejo e critérios das cores, esta será a sua

 
Toda equipe deverá saber sobre as sinalizações, essa  medida 
é fundamental para informar e evitar a propagação  do 
coronavirús. E a cada situação atual sinalizada possam  ser 
tomado os devidos cuidados.

     GUIA DE BOLSO (frente)

GUIA DE BOLSO (verso)

EQUIPE: FAÇA UMA ‘COLA’ COM AS INDICAÇÕES ATÉ SE 
ACOSTUMAR E SE TORNAR ROTINA.

Classificação: Czero
Critérios: Sem sintomas, sem contato

Classificação: C+
Com pelo menos dois dos critérios abaixo:
1. Contato com caso con?rmado, idoso, cuidador ou colaborador,
2. Sintomas respiratórios , síndrome gripal severa;

3. Dessaturação (Sat O² < 93% em ar ambiente) – necessidade de suporte adicional de O² para manter Sat = 93%;

Classificação: CC
Critérios: Sem sintomas, mas �veram contato com paciente provável sem diagnós�co ou confirmado

Classificação: C-
Critérios: Casos com Síndrome Gripal leve e sem os critérios maiores acima

Classificação: Crec.
Critérios: Casos que contraíram o coronavírus e estão recuperados

EQUIPE DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E CUIDADORES: 

FIQUE ATENTO(A) A SINAIS SINTOMAS 

NO(A) RESIDENTE QUE VOCÊ CONHECE E CUIDA!

EM CASO DE QUALQUER UM DOS SINAIS OU SINTOMAS ABAIXO,  
COMUNIQUE IMEDIATAMENTE A ENFERMEIRA OU RESPONSAVEL DA SUA ILPI

SINAIS DE ATENÇÃO:

CORIZA AUMENTO DE TEMPERATURA, A  PARTIR DE 37,5-C

TOSSE SECA OU  PRODUTIVA DIFICULDADE PARA CAMINHAR

PERDA DO APETITE, DO OLFATO OU DO PALADAR SONOLÊNCIA

PROSTRAÇÃO CONFUSÃO MENTAL IRRITABILIDADE

DESCONFORTO RESPIRATÓRIO OU AUMENTO DA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA  

SÃO SINAIS IMPORTANTES  DE AGRAVAMENTO DO QUADRO INFECCIOSO.



13 - FN-ILPI

Ponto importante:
 

Sugerimos que a sinalização  
seja discreta, conforme o  
exemplo acima na porta.

- Identificação de todos os  
equipamentos para que  
sejam adotadas as medidas  
de precauções necessárias  
por cada equipe de cuidado.

SINALIZAÇÃO:
 

ORIENTAÇÕES PRÁTICAS 
DAS IDENTIFICAÇÕES PARA O COTIDIANO

Abaixo um exemplo com residente situação 
atual  , como proceder?  C+

Quarto do residente situação atual:   C+

identifique com a cor na porta.vermelha 
Sugestões:

Colocar no canto da porta uma etiqueta de 

controle  Modelo C, impressa ou desenhar em 

uma folha  com canetinha ou lápis de cor.

Identifique as bandejas  
a cada refeição

Sinalizar no prontuário
de TODOS os residentes em  

qual situação MODELO C ele  se encontra 
no momento, conforme tabela.

Identifique a pasta  
de documentos

Identifique todos
 os  equipamentos

Etiqueta
Adesiva
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Orientações para ADMISSÃO em ILPI: Período COVID-19 

Sala de Isolamento Preventivo 

(verificar se tem exames PCR ou Teste de Sorologia)

• Pessoas idosas transferidas de outro Residencial

- Considerar período de observação de 2 semanas/quarentena considerando como 
CC, se possível na Sala Isolamento. Ver histórico de Síndrome Gripal

 (verificar se possui exames PCR ou Teste de Sorologia)

• Pessoas Idosas vindas do Domicílio

- Considerar período de observação classificando a princípio como no máximo CC

Orientações para READMISSÃO em ILPI: Período COVID-19 

Sala de Isolamento Preventivo 

OU

• Residentes idosos saindo/retorno de Hospital pós internação causa não 
Respiratória:

- Considerar o período de observação de 2 semanas quarentena considerando como 
CC, se Sala de isolamento.  Ver histórico de Síndrome Gripal

 

- Colher dados: início de sintomas e fim dos sintomas possivelmente relacionados a 
COVID-19;

•  Residentes idosos saindo/retorno de Hospital pós internação por  COVID-19:

- Manter período de observação de 2 semanas, quarentena, recuperado ou em 
recuperação, considerando COVID-19 positivo se não ver exames ou tempo sem 
sintomas inferior a 5 dias.

(verificar se tem exames PCR ou Teste de Sorologia)

- Verificar se o residente tem RT PCR de alta, ideal 2 exames, ou teste de Sorologia.

cc
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PLANILHA PANORÂMICA

- Ajuda a conversar com as autoridades em relação às necessidades de EPIs 
e apoios. 

- Com a visão panorâmica, você terá uma ideia geral do manejo de casos na 
ILPI;

- Facilita a Admissão/Readmissão de residentes;

C+ SUSPEITA FORTE

CC CONTACTANTE

C- SUSPEITA FRACA

Czero SEMSINTOMA/CONTATO

Crec. RECUPERADO
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Clique na imagem abaixo para baixar todos os  
materiais de apoio que estão disponíveis para  

serem utilizados na rotina de cuidados.

Tudo pronto para ser utilizado ou adaptado  para 
a realidade de cada ILPI para facilitar o  dia a dia 

nesta luta contra a COVID-19.

 Materiais da Frente  Nacional:

Materiais para manejo  
modelo C:

Acesse o site da Frente  
Nacional para baixar

todas as cartilhas e materiais  
disponíveis gratuitamente.

www.frentenacionalilpi.com.br

Perguntas frequentes:  

www.pucnolar.site

Se você precisar de  
auxílio para a  

implantação, envie  
um e-mail para nós  
para agendarmos  

uma conversa.

frentenacional.ilpi@gmail.com 

Atenção

https://drive.google.com/drive/folders/19im8cWFfafSQrjr9IrUCoMbT_6ftKPXu?usp=sharing
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Essa cartilha esta licenciado por “Creative Commons
Attribution - Non Commercial – No Derivatives 4.0 International

Sem restrições adicionais — Você não pode aplicar termos jurídicos ou 
medidas de caráter tecnológico que restrinjam legalmente outros de fazerem 

algo que a licença permita.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Ou envie uma

Atribuição — Você deve atribuir o devido crédito, fornecer um link para a 
licença, e indicar se foram feitas alterações. Você pode fazê-lo de qualquer 

forma razoável, mas não de uma forma que sugira que o licenciante o apoia ou 
aprova o seu uso.

Não Comercial — Você não pode usar o material para fins comerciais.

Compartilhar — copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato.

De acordo com os termos seguintes:

Você tem o direito de:

Sem Derivações — Se você remixar, transformar, ou criar a partir domaterial, 
não pode distribuir o material modificado.

O licenciante não pode revogar estes direitos desde que você respeite os 
termos da licença.

License.” Para ver uma cópia dessa licença entre em:

View, CA 94042, USA.
correspondência para: Creative Commons, PO Box 1866, Mountain
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