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Aviso Legal

As informações fornecidas neste site ou nos documentos são baseadas no conhecimento atual e limitado à 
experiência dos Médicos Sem Fronteiras, portanto, são condicionadas pela atual situação nova, urgente e 
excepcional causada pela epidemia de CoVid-19.

Essas informações são soluções imperfeitas, provisórias e excepcionais, considerando a falta de soluções 
padrão e aprovadas; portanto, devem ser usadas apenas na ausência de informações, protocolos, procedimen-
tos ou materiais aprovados, fornecidos pelas normas da Organização Mundial da Saúde ou do Ministério da 
Saúde.

Essas informações são publicadas para dimensionar, expandir e acelerar a resposta dos profissionais 
responsáveis e da saúde e da sociedade civil envolvidos na resposta à epidemia.

Esta informação não substitui os cuidados médicos profissionais ou as recomendações da Organização 
Mundial da Saúde ou do Ministério da Saúde.

Os Médicos Sem Fronteiras não podem ser responsabilizados pela implementação e resultados corretos das 
soluções propostas nessas informações.

O principal objetivo deste documento é fornecer diretrizes para iniciar um 
processo seguro de desconfinamento em residências, para que os residentes possam 
recuperar gradualmente um nível de movimento e atividade nas suas vidas diárias. O início 
dessa falta de confiança dependerá da existência de regulamentos regionais e nacionais que a autorizem.

O processo deve ser presidido pela implementação de medidas de controlo e prevenção de 
infecções que garantam a saúde e a segurança dos residentes, das suas famílias e do pessoal de saúde.

Recomendações gerais para residências

A distância de segurança física de 1,5 a 2 metros entre todas as pessoas da 
residência deve ser respeitada e será promovida uma higiene das mãos frequente e adequada, 
aumentando os pontos com solução hidroalcoólica nos diferentes ambientes e setores da residência1.

Um stock suficiente de EPI será garantido. É essencial proteger usuários, profissionais e visitas 
realizadas no centro. Todos os funcionários usarão uma máscara cirúrgica em todas as áreas da 
residência. Os residentes usarão uma máscara cirúrgica (se não em quantidade suficiente, máscaras 
comunitárias para residentes e familiares podem ser usadas) fora de seus quartos, se toleradas. Você pode ver qual 
EPI corresponde por atividade neste link:https://msfcovid19.org/epi-recomendado-por-zonas-y-actividades

As recomendações relativas à sectorização e categorização dos residentes a serem realizadas dentro da 
residência continuarão sendo respeitadas no caso dos casos serem considerados contato, suspeito, provável 
ou confirmado. Pode descarregar o guia sobre o sectorização de uma residência que preparamos neste link: 
https://msfcovid19.org/establecimiento-de-zonas-en-residencias-para-evitar-contagios-entre-residentes/

As recomendações feitas sobre a definição dos circuitos dentro da residência continuarão sendo respeitadas no 
caso de continuar havendo casos ou no caso de um novo surto. Pode acessar a todas as fichas sobre medidas de 
prevenção adaptadas (EPI, higiene e circuitos) aqui: https://msfcovid19.org/medidas-de-prevencion-adaptadas/

1 Recomenda-se a existência de solução hidroalcoólica para higienização das mãos na entrada e saída da residência, na entrada de cada quarto, em cada quar-
to, em espaços comuns, na área em que o pessoal de saúde trabalha, em cada escritório, em cozinha, lavanderia, vestiário e pontos de entrada e saída de EPI.

RECOMENDAÇÕES PARA O DESCONFINAMENTO NAS RESIDÊNCIAS DE IDOSOS
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Cada residência pode adaptar o conteúdo dos procedimentos às suas características 
estruturais e meios disponíveis, garantindo sempre o cumprimento dos critérios das medidas de PCI.

Os protocolos serão seguidos e a formação contínua será mantida2 entre os 
profissionais dos centros, a fim de estar preparado para possíveis surtos e abranger 
aspectos como gestão de casos COVID19, limpeza e desinfecção, uso de EPIs, entre outros.

Serão mantidos os protocolos de higiene e desinfecção estabelecidos pelo 
Ministério da Saúde, garantindo assim o uso correto de todos os espaços disponíveis na residência.

Os cuidados médicos dos residentes serão aplicados com base nas necessidades determinadas pelos 
profissionais relevantes e nas patologias dos residentes. Se forem necessários cuidados mais complexos, 
avalie a possibilidade de encaminhar o residente para uma unidade hospitalar. Caso precise de consultas 
médicas; Coordene-os com o centro de atenção primária correspondente para a possibilidade de realizá-los na 
residência sem que o residente tenha de se deslocar à atenção primária ou hospital para obter a tal consulta.

Testes de diagnóstico suficientes estarão disponíveis para garantir a vigilância 
epidemiológica e a detecção precoce de casos sintomáticos entre os residentes e o pessoal de 
saúde que trabalha nas residências. Por sua vez, para monitorar adequadamente os residentes.

O acesso aos testes deve ser imediato pelo serviço de saúde para qualquer trabalhador com sintomas 
compatíveis, a fim de limitar o contato com outros trabalhadores ou residentes. O retorno do pessoal que 
estiver doente ocorrerá após um teste de PCR negativo (segundo a orientação do Ministério da Saúde).

Saídas de residentes (diferentes cenários)

A. Passeios para a casa da sua família: o residente visita a casa dos seus parentes

B. Passeios a pé: o residente vai passear na companhia de parentes ou funcionários da residência

C. Consulta médica de curta duração: Caso a saída do residente seja necessária devido a necessidades de 
acompanhamento médico que não podem ser realizadas na residência (RX, laboratório, ressonâncias, etc.).

Para os cenários A, B e C:

 - Distância física, uso de máscara cirúrgica e higiene frequente das mãos serão sempre respeitados.

 - Ao retornar, o residente deve realizar a higiene das mãos antes de entrar na residência e deve trocar 
   sua máscara cirúrgica também ao entrar na residência.

 - Recomenda-se que o residente troque de roupa à chegada e tome um banho. Coloque as roupas 
   para lavar seguindo o circuito identificado.

D. Em caso de retorno após hospitalização.

E. Consultas / intervenções de longa duração e frequente numa unidade hospitalar (diálise, tratamentos, 
etc.).

Para os cenários D e E:

 - Além das recomendações para os cenários a, bec, ao retornar, o residente será considerado 
   CONTATO.

2 Formação contínua em protocolos PCI, técnica correta de higiene das mãos, colocação e remoção de EPI, limpeza e desinfecção de superfícies e mate-
riais, gestão e detecção de casos COVID19, ferramentas de saúde mental para o residente, pessoal de saúde e familiares.



Admissão e readmissão de residentes

As novas admissões devem ocorrer após a realização do teste 
diagnóstico de PCR para COVID-19, com resultado negativo, com no máximo 72 
horas de antecedência. O referido teste será realizado através do Sistema Público de Saúde.

 - Além disso, o centro pode realizar os testes que julgar necessários; A PCR é recomendada no dia da 
   entrada na residência, pois pode ter sido infectado nos dias de espera pelo resultado. Isole até que o 
   resultado seja obtido.

 - Considere manter o residente considerado como CONTATO em isolamento preventivo por 14 dias.

O retorno ao centro dos residentes que optaram voluntariamente por retornar ao domicílio habitual, em 
qualquer caso, deve atender às mesmas condições exigidas para as pessoas recém-admitidas em residências.

Prestadores externos de serviços a residentes

Gestão adequadamente da entrada de pessoas que tentam prevenir e reduzir o risco de causar nova 
transmissão do COVID19 nas residências.

O profissional não deve manifestar sintomas compatíveis com o Covid-19, como febre, tosse ou outros que 
possam estar associados à referida doença.

No caso de serviços externos para residentes, como cabeleireiro, fisioterapia e podologia, recomenda-se:

 - Profissionais externos usarão uma máscara cirúrgica para entrar na residência e realizar a higiene 
   das mãos.

 - Recomenda-se que profissionais externos troquem a roupa de rua e usem uniformes para trabalhar  
   dentro da residência. Para isso, eles precisam de um espaço para eles no vestiário. Se isso não for 
   possível, uma bata (cirúrgica ou reutilizável) será vestida para cobrir as roupas de rua.

 - Profissionais externos usarão o EPI de acordo com a área e o tipo de interação com o residente com 
   quem terão que trabalhar.

 - Serviço individual e agendado com hora marcada.

 - Profissionais externos devem limitar os seus movimentos no espaço onde realizam seu trabalho.

 - O material e as instalações usados serão desinfetados após cada uso.

Comece com as atividades individuais de exercícios e/ou em pequenos grupos (dependendo do tamanho do 
espaço disponível), mantendo a distância física de 1,5 a 2 metros entre as pessoas. Todos usando máscara cirúrgica.

O material e o local onde as atividades são realizadas serão desinfetados (limpeza e desinfecção) 
imediatamente após o término. Os espaços utilizados serão adequados para garantir distâncias seguras.

Uso de espaços comuns pelos moradores

A sala de jantar e as salas de estar são espaços comuns onde o risco de contaminação é alto, portanto, 
recomendamos:

 - Garanta a distância de segurança de pelo menos 1,5 a 2 metros entre os residentes (diminua o
    número de cadeiras / assentos para garantir isso) e use uma máscara cirúrgica, se tolerado.

 - Não realize atividades que envolvam troca de objetos (cartas, dominó ...)



 - Certifique-se de que todos os residentes realizem a higiene das mãos antes de entrar e sair das 
   áreas comuns.

 - Se o espaço não for grande o suficiente para que os residentes respeitem a distância de segurança: 
   faça turnos. Recomenda-se uma ocupação não superior a 30%.

 - Remova as capas das cadeiras (se as cadeiras forem feitas de material semelhante a tecido, 
   cubra-as com um plástico ou outro material que facilite a desinfecção), toalhas de mesa, cortinas, 
   etc. Para comer, use guardanapos descartáveis.

 - Remova e salve todas as decorações (vasos e figuras, etc.).

Residentes confirmados requerem espaços comuns exclusivos. Tente não partilhar espaços comuns 
com pacientes suspeitos ou saudáveis. Se não for possível ter locais comuns separados, eles podem usar o 
mesmo em turnos diferentes, garantindo a higiene e desinfecção de todo o ambiente entre um grupo e outro.

Os espaços comuns devem ser supervisionados continuamente pelos funcionários da residência.

Certifique-se de que o pessoal de limpeza limpa regularmente todas as superfícies (mesas e cadeiras) com 
solução desinfetante. Limpe e desinfete pelo menos três vezes ao dia e repita o procedimento sempre que 
houver potencial de contaminação ou se estiver visivelmente sujo. Verifique as guias sobre medidas de 
prevenção adaptadas: https://msfcovid19.org/medidas-de-prevencion-adaptadas/

No caso da residência ter um jardim ou pátio, pode-se considerar que os residentes saem 
acompanhados e sempre respeitando a distância física de 1,5 a 2 metros de outras pessoas e mantendo a 
higiene e limpeza de mesas, cadeiras, portas, e objetos de alto contato (maçanetas, puxadores, portas, etc.).

Nas residências que apresentam uma creche ou centro de dia para idosos que residem em suas casas:

 - Recomenda-se identificar espaços comuns ou recreativos separados daqueles utilizados pelos 
   moradores da residência.

 - Se não for possível identificar outro ambiente, evite usar os espaços comuns ao mesmo tempo que 
   os residentes; revezar-se, limpar e desinfetar o ambiente entre os grupos.

 - Os idosos que frequentam o centro de dia devem usar uma máscara cirúrgica, se tolerados.

 - Reforçar constantemente a higiene das mãos, a distância física de 1,5 a 2 metros entre as pessoas e 
   a higiene respiratória.

Visitas de familiares

As visitas podem ser consideradas enquanto se mantêm regras e conceitos de PCI claros e estabelecidos.

Em geral, implemente as seguintes medidas:

 - Planeie com antecedência a visita, a data, hora e número de pessoas (verifique a necessidade de 
   frequência).

 - Sempre que possível, peça que seja sempre a mesma pessoa a visitar o residente.

 - Forneça uma explicação ao membro da família, antes de entrar na área em que ele visitará o 
   membro da família, sobre as medidas a serem aplicadas pelo PCI.visita.

 - Considere encurtar o tempo das visitas, em relação ao tempo que durou antes da epidemia e, assim,  
    garantir tempo suficiente para que possa se revezar na visita.

https://msfcovid19.org/medidas-de-prevencion-adaptadas/


Todo membro da família que entrar na residência realizará a higienização das mãos ao 
entrar e receberá uma máscara cirúrgica e uma bata, além de receber as informações 
necessárias para uma interação com o residente que minimize o risco de infecção.

 - Se não houver máscaras suficientes, o membro da família poderá receber uma máscara médica ou, 
   na falta dela, uma máscara comunitária (nova, fornecida pelo centro)

 - A bata deve ser descartável. No caso de bata reutilizável deve ser lavada ou desinfetado entre 
   usuários. (Pode ser feito de tecido ou material não impermeável; a sua função é evitar a 
   contaminação pelas roupas dos membros da família, pois eles entram com roupas de rua)

Se possível, o visitante e o residente usam portas diferentes para entrar e sair da sala de visitas.

Sempre, garanta que a distância física de 1,5 a 2 metros entre todas as pessoas seja respeitada. Se o 
residente precisar de assistência, o membro da família poderá ajudá-lo 
reforçando a higiene das mãos antes e depois de entrar em contato com o residente.

As visitas serão realizadas em espaços reservados para esse fim. Recomenda-se identificar um quarto 
próximo à entrada, impedindo que os membros da família se desloquem pelo interior da residência. 
Evite visitar os quartos sempre que possível. Estas são as recomendações a serem seguidas durante a visita:

 - Tenha gel hidroalcoólico nas mesas a serem usadas para a higiene frequente das mãos por 
   residentes e famílias.

 - Organize o ambiente de maneira que as pessoas usem uma mesa para garantir a distância física ou  
    cole a distância de segurança no chão.

 - Certifique-se de que visitantes e residentes não compartilhem objetos.

 - Mantenha o ambiente o mais ventilado possível.

 - Remova todas as decorações da sala e objetos em mesas e outras prateleiras.

 - Remova as tampas (se as cadeiras forem de tecido, cubra-as com um plástico ou outro material que  
   facilite a desinfecção) das cadeiras e mesas, para facilitar a limpeza.

 - Mantenha alta frequência de limpeza do ambiente, pelo menos 3 vezes ao dia, e entre cada turno de 
   pessoas que usam o ambiente.

Após a visita, o espaço será limpo e desinfetado. Depois que o membro da família sair, você deve:

 - Retirar o EPI conforme indicado pelo pessoal de saúde (incluindo a máscara; que será descartada)

 - Realizar a higiene das mãos.

Caso o residente seja considerado CONTATO, SUSPEITO, PROVÁVEL OU CONFIRMADO

 - Avalie com a equipa médica a possibilidade e a frequência necessária de visitas exigidas por cada 
   residente durante seu isolamento (por exemplo, saúde mental, condição geral do residente, etc.).

 - O familiar deve usar EPI sujeito à atividade a ser realizada com o residente:

  o Se a distância física for mantida entre 1,5 e 2 metros entre o membro da família e o 
     residente: as visitas usarão uma bata e uma máscara cirúrgica.

  o Se a distância física não for mantida porque o residente precisa de assistência: a visita 
     usará uma bata, luvas, máscara cirúrgica e proteção para os olhos.



Se houver pessoas na cama e em estado frágil, mesmo que não estejam na fase final da vida e não possam 
deslocar-se para a área destinada à visita, o membro da família poderá ir para a sala correspondente, com 
todas as medidas de segurança e possibilitando, na medida do possível, um corredor seguro entre a entrada 
do centro e a sala onde a visita é feita. Nesse caso, o familiar utilizará o EPI correspondente à área onde está 
localizado o quarto do residente.

Siga as recomendações do diagrama de visitas para casos que exijam visitas nas zonas de isolamento. Pode 
verificar o diagrama no seguinte link:https://msfcovid19.org/despedidas-de-familiares-en-residencias-dia-
grama-de-toma-de-decision/

https://msfcovid19.org/despedidas-de-familiares-en-residencias-diagrama-de-toma-de-decision/
https://msfcovid19.org/despedidas-de-familiares-en-residencias-diagrama-de-toma-de-decision/

