
PLANO DE CONTIGÊNCIA

FRENTE À COVID-19
Sociedade de Assistência à Velhice Desamparada



APRESENTAÇÃO

Dito isso, frente ao momento que estamos vivenciando, o Asilo de Vitória aderiu ao PROTOCOLO ESTADUAL DE
ISOLAMENTO SOCIAL E DE RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA A GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL À PESSOA IDOSA E PESSOA
COM DEFICIÊNCIA, no contexto da pandemia do novo coronavírus.

Constituído há mais de 80 anos, em 03 de junho de 1940, a Sociedade de Assistência á Velhice Desamparada, uma Entidade
Civil, beneficente e sem fins lucrativos, revestida de personalidade jurídica de direito privado, atualmente é composta por 10
membros, sendo eles:

PRESIDENTE JOÃO ANGELO BAPTISTA | VICE-PRESIDENTE LUZIA ALVES TOLEDO (Afastada)

CONSELHO DELIBERATIVO
ELDIO CELANTE
JORGE HILAL
ILSON XAVIER BOZI
ROGÉRIO PRADO MENEZES

CONSELHO FISCAL
JOSÉ ARMANDO DE FIGUEIREDO
CLAUDIONOR BRANDÃO
MÁRCIA JULIANA d'Angelo
ANA PADOVANI



OBJETIVO

O Plano de Ação ou Plano de Contingência objetiva orientar e
auxiliar a equipe técnica, os residentes e familiares na tomada
de decisão e adoção de medidas de prevenção da transmissão
do Coronavírus no âmbito da instituição, assim como garantir o
encaminhamento e atendimento dos casos evoluídos para a
COVID 19.



EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

Serão ministrados treinamentos semanais com
toda a equipe multidisciplinar, com o fim de
orientar quanto a:

• Lavagem das mãos

• Desinfecção de superfícies

• Cuidados visando prevenir incidências e surto,
além do oferecimento de outras orientações
relevantes

A comunicação objetiva ser rápida, eficiente e
acessível a todos!



• Orientar de forma simples e cotidiana sobre a importância da
lavagem das mãos e a observação quanto ao distanciamento
social. Para tanto, serão disponibilizados vídeos informativos e
ainda contaremos com a ajuda da equipe do Projeto Terceira
Idade Ativa

• Reunir os idosos em pequenos grupos para orientações,
conforme suas respectivas capacidades cognitivas e de
mobilidade, em local arejado, de forma que eles possam ficar
sentados com mais de um metro de distância entre si.
Como o tema será contaminação viral, será comum a
desconfiança até mesmo do colega ao lado, de forma que
aglomeração é indesejada.

É fundamental que não apenas todos os esforços de proteção aos idosos sejam implementados, mas que as
pessoas idosas tenham um sentimento de PROTEÇÃO e CUIDADO. Pânico e isolamento são sentimentos a
serem neutralizados, tanto pelo carinho e cuidado das equipes durante todo o período de restrição, como
também por comunicação clara e objetiva.

COMUNICAÇÃO 

Gestores e residentes



COMUNICAÇÃO

Familiares e público externo

• Adoção de estratégias e utilização de recursos
tecnológicos com vistas a favorecer o contato
virtual

• Suspensão preventiva e provisória das visitas de
amigos, familiares e voluntários

• Atualização e disponibilização de lista de telefone e
e-mails dos familiares responsáveis, com intuito de
manter a comunicação dos residentes com os
familiares, tanto por e-mail quanto pelo aplicativo
WhatsApp

• Regulação da entrada dos entregadores de
insumos, com vistas a evitar a circulação de
pessoas externas ao Asilo de Vitória



ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO
A área comum composta pelo refeitório, sala de TV e praça será permitido o acesso a todos os institucionalizados

A área de isolamento será restrita aos residentes que apresentarem os seguintes sintomas:

• Tosse seca e persistente

• Febre acima de 38º C

• Cansaço excessivo

• Dor muscular generalizada

• Dor de cabeça

• Garganta inflamada

• Coriza ou nariz entupido

• Alterações do trânsito intestinal, principalmente diarreia

• Perda de gosto e olfato

Para os residentes sintomáticos foi providenciado espaço apropriado para o isolá-los, composto por 6 leitos. Além deste
espaço, ainda há possibilidade de ativar outros 6 leitos, ao desocupar a capela que fica em anexa ao isolamento. Esse
espaço será destinado ao isolamento dos homens.

Já as mulheres temos disponpivel o M1, composto por outros 12 a 14 leitos de fácil oclusão, que poderão ser ocupados.



Identificação das áreas isoladas

Uso obrigatório do Equipamento de Proteção Individual (EPI) para precaver e prevenir 
o contato com gotículas com o uso de máscara cirúrgica e luva descartáveis



ROTINAS E OS CUIDADOS DIÁRIOS COM A

HIGIENE E DESINFECÇÃO

• Limpar e desinfetar os equipamentos e materiais existentes no quarto do residente
• Limpar o piso com pano úmido
• Utilizar materiais e métodos adequados para varrer sem provocar suspensão de poeira no ar
• Higienizar em todos os setores as mesas, os telefones convencionais, os telefones celulares, os teclados,

mouses e demais itens de contato
• Higienizar maçanetas e barras de apoio com frequência

Para limpeza diária utilizar 50ml de biguanida diluída em 5 litros de água. Observar orientações
quanto a utilização, dispersamento, bem como a utilização correta do equipamento de proteção
individual.



• Coletar o lixo, desinfetar os cestos

• Esvaziar as lixeiras regularmente, sobretudo as que contiverem lenços e materiais
utilizados para expectoração ou higiene da tosse

• Lavar e sanitizar os banheiros regularmente

• Lavar janelas, telas e venezianas

• Lavar paredes, removendo manchas e sujidades junto a espelhos de interruptores, puxadores
de portas e maçanetas

• Limpar todas as superfícies, internas e externas dos móveis

ROTINAS E OS CUIDADOS DIÁRIOS COM A 

HIGIENE E DESINFECÇÃO



LAVANDERIA

• Coletar a roupa suja da Instituição

• Separar as roupas, de acordo com o grau de sujidade, para aplicação dos diferentes
processos de lavagem

Lavar primeiro as roupas e pertences dos idosos com suspeita de coronavírus!
• Realizar lavagem, secagem, passagem e dobragem das roupas
• Distribuir a roupa para o setor de rouparia de cada pavilhão da instituição

• A roupa do idoso com suspeita de coronavírus, deverá ser entregue ao cuidador,
para ele a organize no quarto

• Encaminhar a roupa suja devidamente separada e identificada para a lavanderia
• Lavar os uniformes dos colaboradores, se necessário

• Manter ventilação natural nos ambientes e diminuir o uso de condicionadores de ar ao
estritamente necessário



Plano de cuidados com o idoso isolado

• Verificar os sinais vitais em intervalos de 6 em 6 horas ou quando necessário

• Manter o idoso em quarto individual com banheiro privativo

• Identificar o quarto com placa “Isolamento" na porta

• Manter o residente, durante o período de isolamento, restritamente no quarto

• Abrir as janelas todos os dias por pelo menos 30 minutos, mantendo a porta fechada

• Restringir a utilização do ar condicionado

• Ofertar as refeições no quarto com a utilização de itens descartáveis

Os itens, inclusive a bandeja, deverão ser desprezados em saco branco, direcionados ao lixo infectante do
andar



Plano de cuidados com o idoso isolado

• Ao entrar no quarto, certificar-se de todos os cuidados que serão necessários, ao planejar qual material
será utilizado na realização do atendimento em uma única etapa ao evitar entrada e saída do quarto.
Exemplo: Dar banho no Residente em horários próximos a ministração de medicação, troca de fralda, entre
outros procedimentos

• Realizar desinfecção com biguanida ou álcool 70% nos equipamentos para aferição de sinais vitais
(esfigmomanômetro, termômetro, estetoscópio, oxímetro) após cada uso

• Colocar as roupas do Residente isolado em saco branco, bem como deverão ser direcionadas a lavanderia
imediatamente

O isolamento perdurará por 10 (dez) dias



• Residentes que começarem a 
apresentar sintomas: Coriza, tosse 
(seca ou com expectoração), dor de 
garganta, desconforto respiratório, 
rouquidão, diarreia.

• Diferenciar Residentes que 
apresentem esses sintomas
de forma crônica. Nessa situação
observar piora dos sintomas para 
indicar o isolamento.

• Local do Isolamento

• Realizado na acomodação do 
Residente.

• Se coletiva, isolar em quarto 
individual cada um dos Residentes 
dessa acomodação.

• Comunicar aos familiares o motivo 
do isolamento e registrar na 
planilha de isolamento.

Indicação



IMUNIZAÇÃO DOS IDOSOS

Todos os residentes foram imunizados contra o COVID-19 e INFLUENZA e, os novos
residentes admitidos são triados e isolados para a adequação vacinal, assim como,
observação prévia quanto aos sintomas gripais.

Neste contexto, foi implantado o planejamento articulado com a gestão municipal,
no qual obtivemos o apoio do CRAI e UBS para garantir a imunização dos idosos.,
Portanto, quando necessário recebemos a visita de ambos atores para garantir o
monitoramento em conjunto deles, apoiados no trabalho contínuo da enfermeira
da instituição ao agendar consultas, encaminhamento para exame, entre outras
ações necessárias a garantia da saúde.

Para tanto, há disponíveis em nossa instituição 2 (dois) veículos para uso dos
residentes.



Ao evoluir a pandemia, o planejamento será adequado, corrigido e
atualizado com vistas à atender as demandas do momento.

A Direção


