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Pessoas idosas que vivem em instituições de longa 
permanência (ILPI) representam grupo de alto risco para 

complicações pelo vírus. 

Desde o início da pandemia, para reduzir o risco de 
transmissão neste grupo recomenda-se evitar visitas, 

saídas da instituição e atividades coletivas. Em muitas ILPI 
os residentes não têm recebido visitas há mais de um ano e 

o seu bem-estar psicossocial está em risco. 

JUSTIFICATIVA PARA PENSAR NA REABERTURA 
DAS ILPI



Mortalidade mundial por COVID-19 em ILPI



Casos de Covid-19 e Óbitos nas ILPI 
março - Abril de 2021
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os no 
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% de Óbitos de 

residentes de ILPI em 

relação ao total de 

óbitos na população

Bahia 206 5.224 1.264 24,2 154 12,2 3.337 4,61

Ceará 

(Fortaleza)
14 695 270 38,8

38 14,1 4.429 0,86

Espirito Santo 92 2.091 686 32,8 114 16,6 6.444 1,77

Paraná 

(Curitiba) 
79 2.257 352 15,6

53 15,1 2.592 2,04

Piauí 33 309 85 27,5 11 12,9 3.031 0,36

Rio de Janeiro 478 12.265 1.312 10,7 210 16,0 41.310 0,51

Rio Grande do 

Sul
346 17.157 4.430 25,8

671 15,1 11.742 5,71

Santa Catarina 298 6.149 822 13,4 90 10,9 7.358 1,22

São Paulo 1.915 45.461 3.554 7,8 809 22,8 64.902 1,25

Total 3.461 91.608 12.775 13,9 2,150 16,8 145.145 1,48

*Ministério Público Estadual do CE, ES, PI, PR, RJ, SP ; Vigilância Sanitária Estadual RS; Secretaria Estadual de Saúde BA

**Secretarias Estaduais de Saúde



Causas para menor mortalidade pela COVID-19 
nas ILPI do Brasil

1. Suspensão precoce das visitas externas nas ILPI

Primeiro óbito COVID-19 no Brasil – 12/03/2020

2. Suspensão das visitas – recomendação da SBGG

18/03/2020, 06/2020, 03/2021 - Uso Equipamentos de Proteção
Individual

3. Capacitações dos profissionais pela Frente Nacional de Fortalecimento
das ILPI

Reconhecimento do residente infectado, envolvimento dos colaboradores
com medidas de prevenção, uso EPI, autocuidado e Vacinação

Villas Boas PJF, Bremenkamp MG, Roriz Filho JS, Kairalla MC. 2020. “RECOMENDAÇÕES PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE

INFECÇÕES POR CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2) EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI)”. Geriatric,

Gerontology and Aging 14: 134–37.



Para autorizar a 
liberação de visitas na 
área interna da ILPI é 

preciso considerar...



Epidemiologia

Estrutura

na comunidade e a capacidade hospitalar local;

as instalações e estrutura física da 
ILPI

Vacinação

Proteção

dos residentes e funcionários;

os suprimentos de equipamento de
proteção individual (EPI)

Testes
acesso a testes Rt-PCR ou de antígeno
com tempo de resposta não superior a
72 horas.

As ILPI devem seguir as Normas 

Sanitárias Vigentes no seu Município



Atualmente, uma alta proporção de 
funcionários e residentes da ILPI já 
se encontra plenamente vacinada, 
observando-se expressiva redução 
do número de casos e de óbitos entre 
idosos institucionalizados. 

Este cenário permite maior 
flexibilização das atividades nas ILPI.



Visitas de cuidados compassivos (para 
pessoas em fim de vida) devem ser 

permitidas em todos os momentos para 
qualquer residente (vacinado ou não), 

esteja a ILPI em situação de surto ou não.



Visitas à distância continuam 
permitidas, como quando as pessoas 
se veem da janela, da varanda ou em 

espaço separado por grades ou vidros,  
e o(a) visitante não entra na ILPI. 

Modalidade I, II e III: Padrão Ouro, Visitas no portão da ILPI, 
área externa e Visitas Vidro, sem contato físico. (Consultar a 
cartilha de manejo para visitas da Frente Nacional).



Orientação para 
as ILPI e tipos de 
visitas



Situação de surto:  um ou mais casos de residente ou 
funcionário positivo para Covid-19.

Área de visita: espaços para as pessoas se
sentarem na área de visitação (tanto interna
quanto externa).

Em área aberta, moradores e visitantes
podem passear juntos

As pessoas não podem se aproximar umas
das outras durante a visita para além do
determinado em cada fase.

Informações prelimirares



Para reduzir o risco de transmissão do vírus 
durante a visita, recomenda-se ao visitante:

• Evitar o transporte público, se possível;

• Reduzir o contato com outras pessoas (aglomerações) nas

duas semanas anteriores à visita;

• Tomar a vacina quando lhe for oferecida e realizar a visita

somente após estar plenamente vacinado – 14 dias após

completar o esquema da vacina;

• Durante toda a visita: usar máscaras e os demais EPI

indicados; observar o distanciamento; lavar as mãos com

frequência e evitar tocar o rosto ou boca.



A liberação das visitas e das 
atividades coletivas 
acontecerá em fases, 
conforme apresentado no 
quadro a seguir.





Antes de detalharmos estas 

fases e pensar em abrir para 

as visitas e demais atividades,

responda algumas perguntas...



Sua cidade está com número de casos estáveis nas últimas 
2 semanas ?

Na sua cidade há leitos para internações de COVID-19?

AVANCEFASE 

VERMELHA

NÃO
SIM

PROIBIDAS 
Visitas e Admissão 



Na sua ILPI, houve algum caso suspeito ou confirmado de 
COVID-19 nos últimos 14 dias?

SIM

FASE 

VERMELHA
PROIBIDAS 

Visitas e Admissão 

NÃO

AVANCE



SIM

Modalidades de visita I e II -
Consulte a cartilha sobre 

visitas. Visita dentro da ILPI 
COM distanciamento entre 

residente e visitante
FASE 

LARANJA

AVANCE

NÃO

30+

Na sua ILPI, houve algum caso suspeito ou confirmado de 
COVID-19 entre 14 e 29 dias?



AVANCE

SIM

FASE 

AMARELA

Modalidades de visita I, II, III e IV -
Consulte a cartilha sobre visitas; 

Visita dentro da ILPI COM 
aproximação entre residente e 

visitante. Saídas com retorno no 
mesmo dia.

60+

NÃO

Na sua ILPI, houve algum caso suspeito ou confirmado de 
COVID-19 entre 30 e 59 dias?



A sua ILPI está SEM casos suspeitos ou confirmados há pelo 
menos 60 dias?

SIM

FASE

VERDE

Todas as modalidades de 

visita - consulte a cartilha 

sobre visitas -, inclusive a 

visita interna com 

aproximação física entre 

residente e visitante. 

Saídas para mais de 3 

dias, com testagem ao 

retorno.

Como se trata de uma pandemia, o 
monitoramento de casos entre 

visitantes, funcionários e residentes 
deve ser permanente, sendo possível 

evoluir para uma fase posterior de maior 
abertura para visitas ou retornar a uma 

fase anterior mais restritiva. 



DETALHES DAS FASES PARA 
VISITAS



▪ Em uma ILPI com surto, isto é um ou mais casos suspeitos ou
confirmados de Covid POSITIVO entre moradores ou funcionários:

▪ Até o término do surto - pelo menos 14 dias após o início de sintomas
do último caso positivo ou 14 dias após a data da coleta de exame
com resultado positivo de indivíduo assintomático, sempre
considerando a última ocorrência na ILPI:

▪ Não são permitidas admissões de novos residentes;

▪ Todos os movimentos de entrada e saída da ILPI devem ser
minimizados e limitados a circunstâncias excepcionais, como visita a
alguém em processo de fim da vida;

▪ Manter e intensificar visitas virtuais e à distância.

Fase VERMELHA – Sem visitas



A abertura para as fases LARANJA, AMARELA E 
VERDE dependerá de critérios epidemiológicos do 

município e da própria ILPI.
Cada fase orienta tolerâncias máximas para 

atividades.  As ILPI podem escolher ter menos 
atividades do que o especificado para aquela fase, 

mas não mais do que o que foi estabelecido.



▪ Estabelecer um cronograma de visitação;

▪ Manter o processo diário de triagem de todos os visitantes e
registro de visitantes e residentes quanto a sintomas e fatores
de risco para exposição a COVID-19;

▪ Realizar a limpeza e desinfecção de todas as superfícies tocadas
antes e depois de cada visita e

▪ Manter registro de visitantes com informações de contato de
todos os visitantes (visitantes internos ou externos) para permitir
o rastreamento preciso dos contatos pela saúde pública, caso
haja necessidade.

Antes da liberação de visita, A ILPI se responsabiliza por:



Local de visitação:

▪ Reservar, de preferência, um único local, consistente para visitação
interna e próximo à entrada, para evitar o trânsito de visitantes nas
outras áreas. O local deve ser grande o suficiente para permitir que
visitantes, residentes e funcionários mantenham o distanciamento
recomendado para cada fase;

▪ A visitação deve ocorrer idealmente em uma sala bem ventilada, com
possibilidade de abertura de janelas se / quando possível para permitir
a entrada de ar externo. Os visitantes não devem circular por outras
áreas da ILPI;

▪ Quando a visita ocorrer no quarto do residente e houver um colega
de quarto, ele ou sua pessoa de referência deve ser informado(a) da
visita. Durante toda a visita, o colega de quarto deve usar máscara e,
sempre que possível, manter distanciamento social e barreiras físicas.



Duração
da visita

Máximo de 30 minutos.
Reservar um intervalo de 30 minutos para
a próxima visita para evitar aglomeração
na área de desinfecção das mãos e para
permitir a desinfecção adequada dos
ambientes após cada visita.

Programação 14:00 às 15:00 Data: 26/07/2021 Residente: Sr José Silva, quarto 12

14:00 às 14:15 – Equipe de Cuidados

• Familiar chega à ILPI, de

preferência com termo de co-

responsabilidade assinado.

• Passa pela triagem, 

higienização e registro

14:00 às 14:15 - Recepção

Equipe prepara o residente

EXEMPLO:

PROCEDIMENTO

14:15 às 14:45 – 30 Minutos Visitante e Residente

14:45 às 15:00 – Higienização pós visita



▪ Pessoal treinado presente para permitir o trânsito seguro dos residentes
para o local de visitação designado e realizar a limpeza e desinfecção
ambiental após cada visitação;

▪ Equipamento de proteção individual (EPI) adequado para residentes,
funcionários e visitantes, como máscara de preferência cirúrgica e álcool
em gel para higienização das mãos, durante a visita e durante o trânsito
de / para o local de visitação;

▪ Não serão permitidas visitas de pessoas que recusem o uso de máscara
ou apresentem sintomas gripais.

Fase LARANJA – ILPI sem casos POSITIVOS

entre 14 e 29 dias

Deve ter:



AMARELA - SEM CASOS POSITIVOS HÁ 29 DIAS 

VERDE - SEM CASOS POSITIVOS HÁ 60 DIAS

São permitidas visitas às instalações internas 

com maior aproximação entre o visitante e o 

residente, desde que cumpridos alguns 

requisitos.

Fases



Para o Residente que será visitado:

• Usar máscara cirúrgica que cubra o nariz e a boca em todos os
momentos no trânsito de / para o local de visitação e durante a
visitação, exceto para o residente que não compreenda este uso;

• Na Fase LARANJA, com exceção da pessoa de apoio essencial,
o(a) residente deve guardar a distância de pelo menos 2 metros
do(a) visitante, em todos os momentos. Se não for possível, utilizar
outra barreira protetora, como o protetor facial (Face Shield);

• Na Fase AMARELA, é permitida maior aproximação entre visitante
e residente, sendo obrigatórios: a higienização das mãos antes
desta aproximação e o uso de máscara, exceto para o residente
que não compreenda este uso;



Para o visitante:

• Usar máscara, preferencialmente cirúrgica, que cubra o nariz e a
boca em todos os momentos no trânsito de / para o local de visitação
e durante a visitação;

• Evitar o uso de dispositivos como celulares, devido à possibilidade
de estarem contaminados.

• Não permitir a visita, para o visitante:

❑ com sintomas suspeitos ou
❑ que recuse o uso da máscara ou
❑ não assine o termo de co-responsabilidade, comprometendo-se a

informar imediatamente a ILPI caso ele próprio apresente sintomas
ou tenha confirmação de Covid-19 nos próximos 10 dias após a visita.



Para o visitante:

• Na Fase LARANJA: o(a) visitante deve guardar a distância de
pelo menos 2m do(a) residente, em todos os momentos. Se não for
possível, o visitante deve utilizar outra barreira protetora (protetor
facial, por exemplo);

• Na Fase AMARELA: é permitida maior aproximação entre
visitante e residente, sendo obrigatórios: a higienização das mãos
antes desta aproximação e o uso de máscara, exceto para o
residente que não consiga usar;



A liberação de saídas dos residentes com seus familiares 
acontecerá a partir das fases AMARELA e VERDE

• Na Fase AMARELA:

• São toleradas saídas para passeios com retorno no mesmo dia,
mantidos os cuidados durante o trânsito com uso de máscara e
higiene frequente das mãos e ao retorno com banho e troca de
roupas.

• Recomenda-se a observação criteriosa do(a) residente nos
próximos 10 dias.



• Na Fase VERDE:

• Os residentes poderão sair para passar o fim de semana com
familiares e amigos.

• Caso a saída perdure mais de 3 dias, recomenda-se, por
segurança, a realização de teste Rt-PCR do residente, que pode ser
feito na véspera ou no dia do retorno, desde que a pessoa
permaneça isolada até o resultado do teste. Caso o resultado seja
positivo, a ILPI retorna à fase VERMELHA.

Não sendo possível a realização do Rt-PCR, o(a) residente deverá
ser colocado(a) em quarentena por 10 dias.



Permitida a partir da fase AMARELA,
preferencialmente após estarem 

plenamente vacinados (14 dias após 
completar o esquema da vacina) desde 

que:

* Cumprindo todos os cuidados de 
triagem e prevenção de contágio e

* Não haja casos suspeitos ou positivos há 
29 dias na ILPI.

Atuação de voluntários:



Suspensão das visitas

Risco 
epidemiológico

Aumento do índice de transmissão da Covid-19,
identificação de caso suspeito ou confirmado na ILPI;

Sintomas 
Gripais

Visitantes ou residentes com sintomas gripais ou com
caso confirmado de Covid nos últimos 14 dias;

Confirmados de 
Covid-19

Em caso de residente confirmado de Covid, não serão
permitidas admissões. A ILPI retorna à Fase VERMELHA.

SuspensaAs visitas poderão ser suspensas ou impedidas a 
qualquer momento, em virtude das seguintes condições:



Progressão das Fases
Último caso confirmado há FASE

0 – 14 DIAS VERMELHA

15 - 29 DIAS LARANJA

30 - 59 DIAS AMARELA

60 DIAS OU + VERDE



Perguntas de diversos 
profissionais de ILPI de todo 

Brasil – Junho-2021

FAQ
Frente-ILPI 
Responde



1. Há receio frente aos casos ainda existentes e à presença das variantes,
para a modalidade de visita com entrada nas áreas internas da ILPI,
incluindo quartos dos residentes:

O receio é justificado, não se conhece o comportamento das variantes, por
isso é importante permanecer vigilante.

2. Há receio de que as visitas sejam realizadas na área interna/quarto,
salvo, impossibilidade total do residente de sair de seu quarto.

A recomendação é de que a ILPI estabeleça um local de visita, arejado e
amplo, preferencialmente em área aberta, externa ou se não for possível, em
área determinada, exclusiva e preparada para tal.

3. Receio de saídas/passeios dos residentes por um ou mais dias:

Esta possibilidade estaria orientada somente após a fase Amarela com
retorno no mesmo dia , ou Verde com saídas por mais dias, mas testando-se
contra Covid ou fazendo quarentena.



4. Receio de alimentação fora da ILPI;

A família é co-responsável pelo cuidado e existe uma relação de confiança
de que não haverá exposição a aglomeração.

5. Receio de não haver quarentena ou exame de RT-PCR no retorno em
caso de saída do residente seja para qualquer tempo, razão ou duração;

Se não é possível assegurar a testagem ou respeitar a quarentena, a ILPI
deve ser mais restritiva.

6. Sugestão de estabelecimento de quarentenas e isolamentos
diferenciados para situações diferentes: quarentena e isolamento plenos
(casos suspeitos (C-), confirmados (C+), quarentena de observação (CC) e
quarentena de precaução (pós saídas); até realização do RT-PCR. Em caso
de resultado negativo, é válido fazer uma quarentena de precaução?

Frente à vacinação, se o teste for negativo, não se justifica a quarentena.



7. Regras para novos residentes: vacinados, teste RT-PCR e quarentena de
precaução?

Vacinados, teste Rt-PCR negativo e admissão. Não se justifica quarentena de
precaução com teste negativo em residente vacinado.

8. Pós alta hospitalar? RT-PCR, quarentena de precaução?

Rt-PCR , sim. Quarentena, a depender do resultado.

9. Critério para atendimentos de profissionais externos e atividades coletivas.

Após a fase a AMARELA, preferencialmente em área externa ou planejada para
isso e mantendo todos os cuidados de precaução de contágio e com os profissionais
vacinados.

10. Sobre as cores do semáforo?

O modelo de cores VERMELHO, LARANJA, AMARELO e VERDE, possibilita
progredir na abertura da ILPI em fases e para diferenciar as modalidades anteriores
de visitas I, II e III. A atualização das possibilidades deve respeitar o atual cenário
sanitário, dos municípios e das ILPI e as regras sanitárias vigentes.



Gratidão!
VAMOS melhorar, inovar e oferecer 

o nosso melhor, estamos JUNTOS!



Referências:

Disponíveis no site: https://www.frentenacionalilpi.com.br/arquivos

https://www.frentenacionalilpi.com.br/arquivos
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Distribuição Gratuita
Contato: frentenacional.ilpi@gmail.com



A vida de toda pessoa 
idosa institucionalizada 

importa.


