SAÚDE DO IDOSO

Ações e cuidados no enfrentamento à COVID-19
O presente documento engloba alguns cuidados e ações específicas a serem adotadas,
prioritariamente, por profissionais da APS em relação à Saúde da pessoa Idosa no
enfrentamento à Covid-19. O mesmo foi estruturado mediante pesquisa realizada pela
Coordenação do Núcleo de Educação em Saúde Coletiva (NUMESC/SMS) de Rio Grande/RS.
SÍNDROME GRIPAL NO IDOSO
SINAIS E
SINTOMAS

Quadro respiratório agudo: sensação febril
ou
febre,
mesmo
que
relatada,
acompanhada de tosse OU dor de garganta
OU coriza OU dificuldade respiratória.
Febre pode estar ausente. Deve-se
considerar também critérios específicos de
agravamento como síncope, confusão
mental, sonolência excessiva, irritabilidade
e inapetência.

SÍNDROME RESPIRATÓRIA
AGUDA GRAVE (SRAG)

Síndrome Gripal que apresente:
dispneia/desconforto respiratório OU
pressão persistente no tórax OU
saturação de O2 menor que 95% em
ar ambiente OU coloração azulada
dos lábios ou rosto.

Pessoas idosas e portadoras de doenças crônicas são os grupos mais suscetíveis
ao desenvolvimento de quadros respiratórios graves e resultados fatais.
MEDIDAS PROTETIVAS PARA OS IDOSOS
ORIENTAR OS IDOSOS QUANTO:
Evitar o contato com indivíduos em suspeita de infecção pelo coronavírus;
Evitar contato próximo com crianças, pois estas podem apresentar a infecção pelo coronavírus de
forma assintomática;
Caso este contato seja impossível de ser evitado, utilizar máscaras de proteção;
Evitar contato físico, como beijos, abraços, apertos de mão, sempre que possível. Manter distância
mínima de 1 (um) metro nos contatos pessoais;
Evitar levar as mãos aos olhos, nariz e boca;
Realizar a lavagem das mãos e o uso de álcool gel sempre que necessário;
Evitar sair de casa, particularmente, quanto ao uso de transporte coletivo;
Evitar frequentar grupos de convivência neste período;
Evitar aglomerações, festas ou qualquer situação em que haja agrupamento de pessoas, mesmo
que sejam familiares.
Evitar a realização de procedimentos eletivos em ambientes hospitalares e/ou outros locais de
saúde;
Pactuar com algum familiar, cuidador ou vizinho o auxílio nas tarefas externas ao domicílio;
Manter cuidados domésticos quanto á alimentação balanceada, cuidados com as quedas e
mobilização no interior do domicílio e/ou pátio;
Não compartilhar pratos, copos, garfos, toalhas e demais utensílios de uso individual
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ORIENTAR CUIDADORES E FAMILIARES QUANTO:
Os familiares que chegarem da rua devem trocar de roupa e lavá-la, para reduzir o risco de
contaminação. Se possível, tomar um banho antes de entrar em contato com idoso;
Lavar as mãos periodicamente e sempre que retornar da rua;
Procurar realizar as tarefas externas para os idosos, tais como: compras , pagamento de contas
e demais atividades.
Evitar aglomerações que possam expor os idosos que compartilham a mesma residência;
Na presença de quadro gripal em algum membro da família este deverá usar máscara de
proteção no interior do domicílio, conforme protocolo de isolamento domiciliar;
Responsabilizar-se no cuidado medicamentoso do idoso, acessando locais de retirada, evitando
assim exposição desnecessária deste idoso.

AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS):
Realizar monitoramento periódico (semanal) dos domicílios onde residem idosos frágeis,
com comorbidades e comorbidades múltiplas. Mantendo o distanciamento e os cuidados de
higiene e etiqueta respiratória;
Orientar idosos, familiares/cuidadores e demais moradores da comunidade sobre a lavagem
correta das mãos e demais cuidados de higiene/etiqueta respiratória;
Na presença de algum familiar com quadro gripal, a APS deve fornecer máscaras de proteção
e orientar o familiar sintomático respiratório, com o objetivo de reduzir a transmissibilidade
para o idoso;
Evitar a realização de procedimentos eletivos na ambiência da unidade de saúde;
Realizar diagnóstico situacional das pessoas idosas do território, principalmente, aqueles que
residem sozinhos;
Sugere-se a elaboração e organização de uma planilha de registro coletivo relacionando
todos os idosos da área de abrangência a partir da estratificação de risco, iniciando a relação
dos nomes do maior risco para o menor;
Para as equipes que já usam o IVCF-20 (Acesso ao material completo e orientações em:
https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202001/03091212-nt-saude-do-idosoplanificasus.pdf), organizar a planilha de acordo com a Classificação Clínico Funcional e sóciofamiliar, iniciando a relação dos nomes pelo idoso frágil, em fragilização e robusto, cruzando
com a estratificação de risco das comorbidades;
Na presença de suspeita da infecção pelo coronavírus, manter isolamento domiciliar,
devendo ser monitorado diariamente para verificação da presença de sinais de agravamento;
Realizar orientações sobre sinais de agravamento aos familiares/cuidador garantindo o
entendimento e vigilância destas ações;
Manter ações de prevenção e promoção à saúde junto a população idosa, evitando
aglomerações desnecessárias, articulando em comunhão aos membros da equipe e
familiares/cuidadores/idosos ações que atendam às demandas de saúde/doença. Mantendo
ações de demanda programada com medidas de segurança.
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CONDUTA NA SUSPEITA DE IDOSO COM INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS
• Priorizar local específico para o referido atendimento, fornecendo máscara para o idoso
sintomático;
• Classificar a gravidade da síndrome gripal;
• Resolver a demanda o mais rápido possível para que possa deixar a unidade de saúde;
• Em casos de maior gravidade, transferir para o serviço hospitalar de referência;
• Entregar o medicamento com distanciamento preconizado na fila de espera;
• Realizar as orientações de medidas protetivas e registrar o atendimento;
• Recomenda-se nos casos leves que o idoso fique em domicílio com monitoramento
diário, com atenção aos sinais de agravamento;
• Deve-se manter o aporte adequado de nutrientes para todos os idosos, evitando-se ou
proibindo-se dietas restritivas com o objetivo de perda de peso;
• O aporte de líquidos deve ser otimizado, garantindo a ingestão mínima de cerca de 2
litros por dia. Ater ao fato de que algumas patologias já instaladas poderão ter a indicação
de restrição hídrica;
• Evitar a imobilidade dentro dos domicílios para se evitar a perda da massa muscular e
outras complicações da imobilidade, dispondo de exercícios passiveis de serem realizados
no isolamento;
• Estimular o uso de redes sociais aos idosos que têm acesso, tentando minimizar o
isolamento social. Assim como o estímulo à leitura e outras práticas viáveis e aceitáveis
para que potencialize a distração pessoal.
ORIENTAÇÕES ÀS ILPIs
Afastar do trabalho por no mínimo 14 dias os profissionais
contactantes ou com sintomas respiratórios;
Encaminhar ao atendimento médico os idosos com sintomas
respiratórios;
Prover todos os profissionais de EPIs, adequados aos
procedimentos técnicos realizados conforme normas;
Priorizar que o idoso suspeito ou confirmado de Covid-19
permaneça em quarto privado e em uso de banheiro exclusivo;
Restringir a permanência destes residentes nos ambientes
coletivos (refeitórios, salas de jogos, etc.);
Manter ventilação natural nos ambientes, quando possível;
Quando em ambientes de circulação e em transporte, o residente
deve fazer uso de máscara cirúrgica;
Se possível, providenciar aparelhos como termômetros e
esfigmomanômetros de uso exclusivo, mantendo limpeza seguida
de desinfecção após o uso;
Se possível, definir profissionais específicos para o cuidado desses
residentes;
As roupas, incluindo roupas de cama desses residentes, devem ser
acondicionadas em sacos plásticos e encaminhadas para lavagem
separadamente;
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ORIENTAÇÕES ÀS ILPIs
Prover lixeiras exclusivas para descarte de resíduos provenientes dos quartos de residentes com
suspeita de síndrome respiratória ou com confirmação diagnóstica para Covid-19, devendo tratar
como resíduo infectante e descartar separadamente;
Vedar o acesso de visitantes com febre e sintomas respiratórios ou diagnóstico confirmado para
Covid-19;
Suspender, temporariamente as atividades de voluntários;
Cancelar, temporariamente as visitas de menores de 12 anos nas ILPIs;
Reduzir ao máximo o número de visitantes na instituição, estabelecendo cronograma para evitar
aglomeração no horário de visitas;
Orientar os visitantes que lavem as mãos com água e sabão, ou que utilizem álcool gel antes de
passar à área dos residentes;
Recomenda-se que todos os visitantes assintomáticos usem máscaras, mesmo que sejam caseiras,
conforme a orientação do Ministério da Saúde (Nota informativa no.3/2020 CGGAPDESF/SAPS/MS );
Recomenda-se que todos os funcionários assintomáticos usem máscaras;
Divulgar e reforçar medidas de higiene das mãos - com preparação alcoólica ou água e sabonete
líquido (ou espuma) - para funcionários, visitantes e residentes.
Disponibilizar lenços de papel descartáveis;
Divulgar e reforçar a etiqueta respiratória ;
Realizar procedimentos frequentes de limpeza (com água e detergente), seguida de desinfecção
(hipoclorito de sódio ou álcool líquido 70%) de utensílios e equipamentos;
Atualizar a situação vacinal para influenza e doença pneumocócica conforme indicação, para
residentes e funcionários;
Impedir o uso de utensílios compartilhados como: copos, xícaras, garrafas de água, etc;
Monitorar diariamente os residentes quanto à presença de sintomas respiratórios;
Orientar os residentes a não compartilhar objetos de qualquer natureza;
Separar roupas de cama e travesseiros, mantendo-as sobre as camas ou em armário individual.
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