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Apresentação

Definição de Instituição de Longa Permanência para 
Idosos – ILPI 

O que é necessário para requerer o Alvará de 
Autorização Sanitária?

1.

Cuidar do idoso, especialmente em situações de dependência parcial ou total, 
não é uma tarefa fácil... Ela pode ser exaustiva e com certeza exige preparação 
técnica, profissionalismo e amor.

A Vigilância Sanitária de BH acredita que criar um ambiente protetor e seguro 
para o idoso institucionalizado ultrapassa os limites de um instrumento legal. O 
nosso desafio é regular o setor, priorizando o gerenciamento do risco sanitário. 
Com este objetivo, o município de Belo Horizonte publicou no ano 2000, a PM 
052, uma das legislações pioneiras no Brasil, fruto de um trabalho intersetorial 
e de parcerias com setores representativos deste segmento. Posteriormente em 
2005, o governo federal publicou a RDC 283 da ANVISA. Atualmente, a Prefeitura 
de BH, revogou a PM052/00 e publicou a PM 012/15 com o intuito de atualizar e 
complementar a anterior.

Tais legislações buscam oferecer ao idoso institucionalizado, cidadão, sujeito 
de direito, possibilidades de ser respeitado e receber cuidado de boa qualidade 
em todas as dimensões.

Vigilância Sanitária BH

De acordo com a PM 012/15 são Instituições públicas ou privadas de caráter 
residencial, destinadas a domicílio coletivo de pessoas idosas, com ou sem supor-
te familiar, em qualquer grau de dependência. 

• Requerimento firmado pelo representante legal da empresa, em documen-
to padrão da Vigilância Sanitária Municipal;

• Cópia da Carteira de Identidade Profissional do responsável técnico;
• Cópia da prova de relação contratual entre o responsável técnico e a empresa;
• Horário de funcionamento do estabelecimento, recursos humanos com a 

respectiva jornada e regime de trabalho;
• Cópia do Alvará de Localização e Funcionamento com atividade condizente;
• Cópia do Estatuto ou Contrato Social atualizado;
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Como devem ser a estrutura física e os equipamentos 
de uma ILPI? 

2.

• Cópia do Regimento Interno da instituição atualizado;
• Cópia da Ata de eleição da atual diretoria, quando for o caso;
• Caderneta de Inspeção Sanitária autenticada;
• Cópia do CNPJ e Inscrição Municipal (FIC).

A Vigilância Sanitária inspeciona as ILPIs com o objetivo de assegurar crité-
rios mínimos de funcionalidade, habitabilidade, acessibilidade e segurança.
O Alvará de Autorização Sanitária é um documento obrigatório, expedido 
pela Vigilância Sanitária, quando a ILPI atende a estes critérios.

É preciso fazer algumas adaptações no ambiente da instituição para melhor 
abrigar idosos, evitar quedas, facilitar o trabalho dos funcionários e permitir 
que o idoso possa se tornar mais independente.

• A Instituição deve ter identificação externa visível;
• Deve possuir acesso coberto para proteção do idoso contra a chuva;
• Local em bom estado de conservação e adequado para oferecer segurança, 

conforto e acessibilidade aos idosos;
• Deve possuir boa estrutura física, ventilação e iluminação;
• Boas condições de limpeza e higienização;
• O local deve possuir pátio externo dotado de área verde, acessível para “ba-

nho de sol”;
• As áreas de passagem devem ser isentas de obstáculos e riscos, dotadas de 

corrimãos em ambos os lados;
• No caso de possuir mais de um pavimento, deve garantir acessibilidade 

com rampas e/ou elevadores para todos os idosos aos vários locais de so-
cialização da ILPI;

• Todas as portas devem possuir maçanetas de alavanca. Os ambientes de-
vem permitir a passagem e circulação de pessoas com equipamentos de 
auto-ajuda (cadeiras de roda, muletas, andadores, etc.), garantindo condi-
ções de deslocamento e manobra;

• Todos os interruptores e demais comandos devem ser facilmente aciona-
dos pelos idosos;
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• Os pisos externos e internos devem ser antiderrapantes, uniformes, de aca-
bamento resistente, em cor clara, impermeáveis e facilmente laváveis;

• As paredes e tetos devem ser de material resistente, liso, de cor clara e im-
permeável em bom estado de conservação;

• No caso de haver escadas, estas deverão possuir lances retos, degraus não 
vazados, corrimãos contínuos em ambos os lados e sinalização no primeiro e 
último degraus. Todos os degraus devem possuir mecanismo antiderrapante;

• Todos os locais que ofereçam risco (escadas, rampas, jardins, varandas, pis-
cinas e etc.) devem ser protegidos das áreas adjacentes ou possuir guarda-
-corpo associado a corrimão;

• Deve possuir equipamentos de apoio em quantidade suficiente para o público 
atendido (camas hospitalares, cadeiras de roda, de banho e outros correlatos.

2.1. Área de convivência e socialização

2.2. Quartos

• Deve possuir cômodo interno destinado à socialização dos idosos, mobilia-
do confortavelmente com TV, poltronas, mesas, decoração e demais equi-
pamentos em bom estado de conservação que favoreçam a convivência;

• Deve possuir dispositivos atualizados que facilitem a orientação do idoso 
contendo calendário, relógio, lista de aniversariantes e outros.

• Os quartos devem abrigar no máximo quatro idosos do mesmo sexo, com 
a finalidade de priorizar a privacidade. A medida destes deve garantir ven-
tilação, iluminação e a circulação de pessoas com ou sem acessórios (cadei-
ras de roda, muletas, andadores, etc.);

• A distância mínima entre as camas deverá ser de 0,80 cm;
• Deve possuir armários e outros móveis individuais, em bom estado de con-

servação;
• Deve possuir placas para identificação dos idosos, próximas às camas;
• Para idosos dependentes de grau III e acamados deve possuir camas hospitalares;
• Todos os colchões devem estar em bom estado de conservação e limpeza;
• Os colchões deverão estar protegidos com material impermeabilizante em 

casos de incontinência ou existência de secreções;
• Deve possuir colchões piramidais (caixa de ovo), para o idoso acamado;
• Os travesseiros, cobertores, lençóis e demais roupas de cama deverão estar 

em bom estado de conservação e higiene.
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2.3. Instalações sanitárias 

2.4. Cozinha e área para preparação de alimentos 

• Deve possuir barras de apoio horizontais e verticais nas áreas dos chuvei-
ros, não sendo permitido qualquer desnível no piso inclusive para conten-
ção de águas;

• Deve possuir barras de apoio próximas aos vasos e elevadores de vasos;
• Portas com largura mínima de 0,80 cm, sem dispositivo de tranca;
• Uma instalação sanitária para cada grupo de 10 (dez) leitos com um vaso 

sanitário com tampa e papel higiênico, ducha higiênica, lavabo com papel 
toalha e sabonete líquido;

• Os sanitários deverão ser separados por sexo respeitando as normas da 
NBR 9050, devendo ser instalados nos mesmos pavimentos onde perma-
necem os idosos atendidos.

• As janelas devem ter telas milimétricas à prova de insetos, instaladas de 
forma a permitir fácil retirada para limpeza;

• Todas as pias devem possuir sifão;
• As pias e lavabos devem possuir sabonete líquido inodoro, antisséptico e 

toalha de papel não reciclado;
• As mesas de manipulação devem ser constituídas somente de pés e tam-

pos, sendo estes tampos constituídos de material liso e impermeável;
• O acabamento das áreas físicas deve ser isento de frestas, saliências, cantos 

e aberturas que possam abrigar insetos, roedores e sujeiras;
• O vasilhame para preparo, uso e transporte de alimentos deve ser de mate-

rial inócuo, inatacável e sem ranhuras ou fragmentações;
• Deve possuir equipamentos de congelamento e refrigeração em número 

compatível ao volume de alimentos e serem mantidos em perfeito estado 
de conservação e funcionamento;

• Deve possuir armários com portas, que atendam a demanda, construídos 
de material liso e impermeável;

• Deve possuir fogão com coifa e/ou exaustor;
• As superfícies dos equipamentos, móveis e utensílios devem ser lisas, im-

permeáveis e laváveis;
• Os bebedouros devem ser lavados diariamente com água e sabão e desin-

fetados com álcool 70%. Substituir velas regularmente e apresentar com-
provantes de manutenção periódica;

• Deve possuir cardápio de rotina elaborado sob orientação nutricional;
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• Deve possuir Procedimentos Operacionais Padrão (POP) para limpeza das 
instalações, dos utensílios e equipamentos e para acondicionamento dos 
alimentos. (Vide anexo normas e rotinas);

• Deve possuir lixeiras com tampa acionada por pedal.

Quais os cuidados a serem adotados para nutrição do 
idoso?   

3.

3.1. Alimentos seguros

Os alimentos a serem consumidos crus e/ou in natura devem ser subme-
tidos a processo de higienização/desinfecção adequada e com produtos 
registrados no MS/ANVISA.

• Os alimentos, produtos, substâncias, insumos ou outros devem apresentar-
-se em perfeitas condições para consumo;

• O leite utilizado deve ser pasteurizado e acondicionado em recipiente tampado;
• Os alimentos, produtos, substâncias, insumos ou outros devem possuir re-

gistro nos órgãos competentes;
• Os gêneros alimentícios devem ser obrigatoriamente protegidos por invó-

lucros próprios e adequados no armazenamento, transporte e exposição;
• Os alimentos cozidos, assados e fritos devem ser mantidos em temperatura 

superior a 60ºC;
• Os alimentos a serem consumidos frios devem ser conservados sob refrige-

ração a temperaturas inferiores a 10ºC;
• A conservação dos alimentos congelados deve obedecer à orientação do 

fabricante e diferenciar-se dos alimentos resfriados;
• Os alimentos devem ser descongelados sob refrigeração e não podem ser 

recongelados;
• Durante a preparação dos alimentos, devem ser adotadas medidas a fim de mini-

mizar o risco de contaminação cruzada (entre alimentos de espécies diferentes);
• Deve ser respeitado o prazo de validade dos produtos e a integridade de 

suas embalagens;
• Os produtos quando não utilizados em sua totalidade, devem ser adequa-

damente acondicionados e identificados com, no mínimo, as seguintes 
informações: designação do produto, data de fracionamento e prazo de 
validade (após a abertura ou retirada da embalagem original);

• Os produtos usados na higienização dos alimentos devem estar regulariza-
dos no órgão competente do Ministério da Saúde.
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3.2. Recomendações sobre alimentação saudável

3.3. Recomendações gerais para a alimentação de idosos

3.4. Recomendações e cuidados com as dietas enterais

Nem sempre é fácil alimentar outra pessoa, por isso é preciso ter muita cal-
ma e paciência, estabelecer horários regulares e criar um ambiente tranquilo.

Logo após as refeições, manter o idoso sentado para evitar náuseas e vômitos.

É fator importante para a saúde e consequentemente para a qualidade de vida 
das pessoas, pois tem influência no bem-estar físico e mental, no equilíbrio emo-
cional, na prevenção de agravos à saúde e tratamento dos idosos. Portanto deve 
ser adequada do ponto de vista nutricional, segura do ponto de vista da contami-
nação físico-química ou biológica e não oferecer riscos à saúde.

• Para receber a alimentação, a pessoa deve estar sentada confortavelmente. 
Jamais ofereça água ou alimentos à pessoa na posição deitada, pois ela 
pode se engasgar;

• Se o idoso consegue se alimentar sozinho, deve-se estimulá-lo e ajudá-lo 
no que for preciso: preparar o ambiente, cortar os alimentos, etc;

• Quando o idoso estiver sem apetite, deve-se oferecer alimentos saudáveis 
e de sua preferência, incentivando-o a comer;

• Para manter o bom funcionamento do intestino é importante oferecer ao 
idoso, alimentos ricos em fibras;

• Oferecer ao idoso, de preferência nos intervalos das refeições, 6 a 8 copos de lí-
quidos por dia: água, chá, leite ou suco de frutas, e se necessário, utilizar canudos.

• Possuir local adequado e reservado para manipular dietas;
• Possuir funcionário capacitado para manipulação de dietas, mantendo-o 

uniformizado e seguindo rígidos padrões de higiene;
• Manipular as dietas somente após higienização e desinfecção das mãos;
• Não é recomendável utilizar dietas artesanais, sendo importante priorizar 

as dietas industrializadas a fim de minimizar riscos;
• Deve ser prescrita por médico e acompanhada por nutricionista;
• Lavar as embalagens de origem com água e sabão antes de abrir;
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• Utilizar utensílios exclusivos (liquidificador e outros vasilhames);
• Utilizar sempre água filtrada ou fervida;
• Manter armazenada sob refrigeração, em temperatura de 2 a 8 graus centí-

grados, em geladeira específica;
• As dietas enterais nunca deverão ser acondicionadas na mesma geladeira 

destinada a outros alimentos;
• Utilizar dietas, frascos e equipos de acordo com orientação do fabricante;
• Deve ser administrada em posição adequada para evitar riscos.

Quais as recomendações com a higiene oral do idoso?   4.
A limpeza da boca deve ser feita mesmo que o idoso não tenha dentes e 
não use próteses, e após cada uma das refeições.

É importante fazer a higiene da boca dos idosos para evitar cáries, dor de dente e 
inflamação da gengiva. Se o idoso consegue escovar os dentes sozinho, deve ser en-
corajado a fazê-lo. Se não consegue fazê-lo, deve ser ajudado da seguinte maneira:

1. Colocar o idoso sentado em frente a pia ou na cama, com uma bacia;
2. Usar escova de cerdas macias e sempre que possível, o fio dental;
3. Colocar pequena porção de pasta de dente para evitar que o idoso se en-

gasgue;
4. Escovar os dentes;
5. Enxaguar e secar a boca.

     
    No caso de uso de prótese:

1. Retirar a prótese e escová-la fora da boca;
2. Para a limpeza das gengivas, bochechas e língua, utilizar escova de dente, 

ou gaze umedecida em água. O movimento de limpeza da língua é reali-
zado de dentro para fora;

3. Enxaguar bem a boca e colocar a prótese;
4. Estimular sempre o uso da prótese, observar se está bem adaptada, pois 

isto favorece uma boa mastigação. 

É fundamental o acesso dos idosos ao serviço odontológico para garantir a 
saúde bucal.
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Quais os cuidados a serem adotados com o 
armazenamento de medicamentos?

Quais os profissionais devem fazer parte do corpo de 
recursos humanos?

5.

6.

• Deve possuir local específico para dispensação de medicamentos com ins-
talações e móveis próprios;

• Deve existir armário fechado a chave para a guarda de produtos e medica-
mentos;

• Deve haver condições adequadas para armazenamento das drogas, medi-
camentos, insumos farmacêuticos e correlatos;

• É proibido o fracionamento prévio dos medicamentos, excetuando-se 
aqueles a serem administrados naquele dia. Todos os medicamentos de-
verão ser mantidos em sua embalagem original para controle de validade, 
identificação e manutenção da qualidade;

• Os medicamentos que forem separados para serem administrados por horá-
rio, naquele dia, devem ser acondicionados em frascos laváveis e fechados;

• Deve possuir geladeira exclusiva para guarda de medicamentos termolá-
beis, (temperatura de 2 a 8 graus centígrados) com termômetro de dupla 
escala e planilha de controle de temperatura;

• Cabe ao Responsável Técnico da instituição a responsabilidade pelos me-
dicamentos, respeitados os regulamentos de Vigilância Sanitária, quanto à 
guarda e administração, sendo vedado o estoque de medicamentos sem 
prescrição médica;

• Toda instituição deve possuir: balança, esfignomanômetro, aspirador de se-
creções, termômetros, estetoscópio, micronebulizador, glicosímetro e outros.

1) Responsável Técnico de nível superior na área de saúde, regularmente ins-
crito no conselho   regional competente, com carga horária mínima de 20 
horas semanais;

2) Número de Cuidadores de Idosos, por grau de dependência devidamente 
habilitados:

• Grau de Dependência I *: um cuidador para cada 20 idosos, ou fração, 
com carga horária de 8 horas/dia;

• Grau de Dependência II *: um cuidador para cada 10 idosos, ou fração, 
por turno;

• Grau de Dependência III *: um cuidador para cada 06 idosos, ou fração, 
por turno.

* Grau de dependência estabelecido segundo RDC 283/05/ANVISA.
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3) Garantir de acordo com as necessidades da pessoa idosa, cuidados médi-
cos, psicológicos, odontológicos, sociais, de enfermagem e farmacêuticos, 
bem como outros que se fizerem necessários;

4) Profissionais específicos para serviços de limpeza, alimentação, lavanderia;
5) Profissional para atividades de lazer.

Todos estes funcionários devem possuir uniformes de cor clara e EPI’S espe-
cíficos para cada serviço.

Profissional de nível superior na área de saúde, regularmente inscrito no 
Conselho Regional competente.

6.1. Qual é o papel do responsável técnico na ILPI?

6.1.1. Quais são algumas funções do responsável técnico?

Do ponto de vista da legislação sanitária, a responsabilidade técnica (segun-
do estabelece o inciso I do artigo 2º do Decreto 77.052/76 da SNS-MS), “é aquela 
exercida por quem detenha capacidade legal comprovada através de documentos de 
habilitação inerente ao seu âmbito profissional, entre estes, os Conselhos Regionais 
pertinentes”.  

A importância do responsável técnico de saúde assume características dife-
renciadas por ser avaliada não só a capacidade legal do profissional, mas também 
os possíveis agravos à saúde e a adequação das condições do ambiente onde se 
processa a atividade profissional, para a prática das ações que visem à promoção, 
proteção e recuperação da saúde. 

• Responder legalmente junto à Vigilância Sanitária, de acordo com a legis-
lação vigente;

• Cabe ao RT da instituição a responsabilidade pelos medicamentos em 
uso pelos idosos, respeitados os regulamentos de Vigilância Sanitária 
quanto a guarda e administração, sendo vedado o estoque de medica-
mentos sem prescrição médica;

• Acompanhar o funcionamento das instalações e equipamentos indispen-
sáveis e condizentes com as suas finalidades, e em perfeito estado de 
funcionamento;

• Coordenar e acompanhar utilização de métodos ou processos de trata-
mento dos idosos. 
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A ausência de um responsável técnico legalmente habilitado, no desempe-
nho de ações no âmbito da saúde, constitui infração sanitária.

Estresse do cuidador

O ato de cuidar é complexo, tomado por sentimentos diversos como rai-
va, culpa, medo, angústia, confusão, cansaço, estresse, tristeza, nervosismo, 
irritação e choro. Estes sentimentos podem ser simultâneos e devem ser 
compreendidos, fazendo parte da relação entre o cuidador e a pessoa cui-
dada. É importante avaliar a presença de estresse entre os cuidadores. Isto 
pode ser um fator de risco da ocorrência de situação de violência contra os 
idosos ou adoecimento do próprio cuidador.

6.2. Qual é o papel do cuidador de idosos na ILPI?

6.2.1. Quais as funções do cuidador de idosos?

Cuidador de Idosos é uma profissão reconhecida e inserida na Classificação 
Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego com Código 5162-
10 (Cuidador de pessoas idosas e dependentes e Cuidador de idosos institucional). 
Esta capacitação é também exigida aos profissionais que trabalham em ILPIs. 

A função do Cuidador de Idosos é de aprimorar os cuidados a partir de objeti-
vos estabelecidos por instituições especializadas ou responsáveis diretos, zelan-
do pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recre-
ação e lazer da pessoa assistida.

• Atuar como elo entre a pessoa cuidada, a família e a equipe de saúde; 
• Escutar, estar atento e ser solidário com a pessoa cuidada; 
• Ajudar nos cuidados de higiene oral e corporal, acompanhar no banho;
• Estimular e ajudar na alimentação; 
• Ajudar na locomoção e atividades físicas, tais como: andar, tomar sol e exer-

cícios físicos; 
• Estimular atividades de lazer e ocupacionais; 
• Realizar mudanças de posição na cama e na cadeira, e massagens de con-

forto; (proceder a mudança de decúbito em pacientes acamados);
• Administrar as medicações, conforme a prescrição e orientação da equipe 

de saúde; 
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• Comunicar à equipe de saúde sobre mudanças no estado de saúde da pes-
soa cuidada; 

• Fazer anotações claras e legíveis de todos os cuidados prestados e observa-
ções feitas, datar e assinar;

• Cumprir rotinas estabelecidas pela instituição;
• Atender sempre as solicitações dos idosos, quando pertinente;
• Auxiliar na verificação dos sinais vitais;
• Comunicar ao Responsável Técnico a falta de qualquer material ou medica-

ção e as intercorrências;
• Outras situações que se fizerem necessárias para a melhoria da qualidade 

de vida e recuperação da saúde do idoso.

O que são maus tratos?

Quais os documentos específicos que uma ILPI deve 
apresentar?

7.

8.

Maus tratos são atos ou omissões que causem dano, prejuízo, aflição ou ame-
aça à saúde e bem-estar da pessoa.

A pessoa idosa torna-se mais vulnerável à violência na medida em que 
apresenta maior dependência física ou mental.

A violência e os maus tratos podem ser físicos, psicológicos, sexuais, abando-
no, negligências, abusos econômico-financeiros, omissão, violação de direitos e 
autonegligência. 

• Celebrar contrato formal de prestação de serviço com o idoso, família ou 
responsável legal, especificando o tipo de serviço prestado bem como os 
direitos e as obrigações da entidade e do usuário em conformidade com 
inciso I artigo 50 da Lei nº 10.741 de 1º de outubro 2003 (Estatuto do Idoso);

• Apresentar relatório admissional da avaliação global do idoso com classifica-
ção do grau de dependência do idoso, devendo ser atualizado esse grau de 
dependência quando se fizer necessário ou no máximo a cada seis meses;

• Manter registros atualizados de cada idoso, onde constarão obrigatoriamen-
te: os exames médicos admissionais e periódicos, todas as intervenções de 
profissionais de saúde e todos os fatos relevantes ocorridos com os idosos;

• Manter registro dos idosos atualizado, contendo dados pessoais, situação 
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Quais medidas adotar para diminuir o risco de dengue, 
zika e chikungunya?

9.

previdenciária, referências familiares ou de responsáveis, data de admissão, 
de desligamento da instituição ou óbito;

• Notificar órgãos competentes a situação de negligência, discriminação, 
violência, crueldade ou opressão, bem como a ausência de identificação 
civil do idoso, em conformidade com a Lei Federal nº 10.741/2003;

• O consolidado da avaliação do desempenho e padrão de funcionamento da 
instituição deve ser preenchido mensalmente e entregue até o dia 15 de janei-
ro do ano subsequente à Vigilância Sanitária local. (Vide item 14 desta cartilha).

8.1. Manual de normas e rotinas 

Toda ILPI deverá elaborar e implementar Manual de Normas e Rotinas para 
todos os setores e atividades exercidas na instituição. Cada setor deverá possuir 
Procedimentos Operacionais Padrões (POPs) afixados em local visível e de fácil 
acesso aos funcionários. São eles:

• Lavanderia;
• Cozinha e manipulação de alimentos;
• Nutrição;
• Cuidados com o idoso;
• Dispensação e armazenamento de medicamentos;
• Serviços gerais (limpeza e desinfecção de artigos e ambientes);
• Descarte de resíduos de serviços de saúde.

(Vide Anexo sobre Informações para elaboração de Manual de Normas e Roti-
nas e POPs)

Não devem existir condições que propiciem alimentação, proliferação ou abri-
go de animais sinantrópicos, tais como:

• Pratinhos de vasos de plantas;
• Latinhas, embalagens, descartáveis, pneus ou equipamentos (camas, ca-

deiras de banho e de roda) em desuso em condições de acumular água;
• Caixas d'água ou depósitos de água sem tampa;
• Piscinas, lagos ou espelhos d'água decorativos com água sem tratamento;
• Ralos com entupimento ou em desuso;
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• Cacos de vidro (que possam acumular água) nos muros;
• Bandeja externa de geladeira e ar condicionado com acúmulo de água;
• Falta de higienização no suporte de água mineral sempre que houver troca 

do galão;
• Área externa, inclusive canaletas, com lixo.

Quais medidas adotar para prevenir doenças?

Quais medidas adotar para realizar o controle de 
vetores?

10.

11.

• Promover medidas de controle para transmissão de doenças;
• Fraldas descartáveis usadas devem ser descartadas separadas do restante 

do lixo;
• Os funcionários devem higienizar rigorosamente as mãos antes e depois de 

efetuarem qualquer procedimento com cada idoso. Usar luvas descartáveis 
quando necessário;

• Os colchões e travesseiros devem estar em bom estado de conservação e hi-
giene. Devem ser encapados com material impermeável, quando necessário;

• A área para armazenamento do lixo deve ser exclusiva e de acesso restrito; 
e permitir limpeza eficiente e frequente;

• Deve existir programa formalmente instituído de controle de pragas urba-
nas. Quando houver necessidade de realizar controle químico, o mesmo 
deve ser realizado por empresa autorizada;

• Os talheres, pratos e copos, devem ser utilizados individualmente, não poden-
do servir a mais de um usuário antes de serem higienizados adequadamente;

• Acompanhar calendário de vacinação dos idosos (campanhas) e apresen-
tar cartões de vacinas;

• Controle de vacinação dos funcionários da instituição. 

É necessário cuidar dos ambientes para evitar o aparecimento de vetores (ba-
ratas, formigas, mosquitos, ratos, etc.). Medidas preventivas a serem adotadas:

• Manter lixeiras com saco plástico e tampa em todos os setores, cuidando de 
mantê-las sempre fechadas;

• Manter vedadas caixas de esgoto e ralos sifonados;
• Telas nas grelhas de água pluvial;
• Recolher o lixo regularmente;
• Evitar alimentação fora do refeitório;
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Quais outras medidas adotar para garantir a 
segurança?

12.

• Dar ao lixo o destino adequado;
• Evitar frestas nas paredes e tetos, azulejos soltos e quebrados, que permi-

tam a entrada de insetos;
• Manter a área externa sempre limpa e isenta de acúmulo de lixo e entulhos;
• Manter a área de acondicionamento do lixo sempre limpa, com janelas te-

ladas e manter portas fechadas;
• Fiscalizar cuidadosamente todas as mercadorias que entram no estabeleci-

mento, pois suas embalagens podem trazer insetos e roedores escondidos;
• Proteger alimentos para impedir o acesso de vetores;
• Armazenar adequadamente os produtos alimentícios sobre estrados lavá-

veis e distanciados da parede e do piso;
• Manter rigorosa limpeza e higiene;
• Manter contrato com empresa especializada em desinsetização e que pos-

sua Alvará de Autorização Sanitária vigente, quando as medidas preventi-
vas não se apresentarem eficientes.

12.1. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB

Conforme a legislação vigente no Estado de Minas Gerais, toda edificação 
de uso coletivo, seja residencial, comercial, industrial, etc., deve possuir o 
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB, documento que comprova 
que o prédio possui condições seguras para abandono em caso de pânico, 
acesso fácil para os integrantes do Corpo de Bombeiros, além de equipa-
mentos para combate a incêndio.

A Fiscalização Sanitária se preocupa com a questão da segurança e cuidado ao 
idoso institucionalizado. Cada ILPI deve possuir um Projeto de Prevenção e Com-
bate a Incêndios aprovado pelo Corpo de Bombeiros, visando prevenir possíveis 
acidentes, capacitar os funcionários da instituição em caso de incêndio e garantir 
rápido escoamento dos idosos em segurança no caso de emergência. 

Para conseguir o documento, o proprietário ou responsável deverá providen-
ciar o Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico, elaborado por engenhei-
ro legalmente habilitado, o qual, após aprovado pelo Corpo de Bombeiros, deve 
ser totalmente executado. Ao final da execução, deve ser solicitada a vistoria dos 
Bombeiros. Sendo verificada a conformidade, o AVCB será emitido.

As instalações prediais de água, esgoto, energia elétrica, proteção e combate a 
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incêndio, telefonia e outras existentes, deverão atender às exigências dos códigos 
de obras e posturas locais, assim como às normas técnicas brasileiras pertinentes 
a cada uma das instalações.

12.2. Descarte de resíduos de saúde

Uma ILPI pode gerar resíduos infectantes (algodão, luvas, gases, curativos, per-
furocortantes, etc.) e resíduos químicos (medicamentos), portanto, deve elaborar 
e implementar POP para descarte de resíduos de saúde.

O objetivo desta exigência é estabelecer que resíduos infectantes tenham o 
destino correto e não ofereçam risco à população. O POP para descarte de resídu-
os de saúde estabelece o fluxo deste material, da geração ao destino final.

Quais os deveres de uma ILPI?13.
• Elaborar Plano de Atenção à Saúde de acordo com o perfil do grupo aten-

dido e atualizá-lo constantemente;
• Observar os direitos e garantias dos idosos, inclusive o respeito à liberdade 

de credo e a liberdade de ir e vir, desde que não exista restrição determina-
da no Plano de Atenção à Saúde;

• Preservar a identidade e a privacidade do idoso, assegurando um ambiente 
de respeito e dignidade;

• Promover ambiência acolhedora;
• Promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de de-

pendência;
• Promover integração dos idosos, nas atividades desenvolvidas pela comu-

nidade local;
• Favorecer o desenvolvimento de atividades conjuntas com pessoas de ou-

tras gerações;
• Incentivar e promover a participação da família e da comunidade na aten-

ção ao idoso residente;
• Desenvolver atividades que estimulem a autonomia dos idosos;
• Promover condições de lazer para os idosos tais como: atividades físicas, 

recreativas e culturais;
• Desenvolver atividades e rotinas para prevenir e coibir qualquer tipo de 

violência e discriminação contra pessoas nela residentes;
• Propiciar atendimento personalizado e em pequenos grupos;
• Comprovar vacinação obrigatória dos idosos;
• Manutenção do idoso na mesma instituição, salvo em caso de força maior;
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Quais os itens prioritários para o monitoramento 
e avaliação do funcionamento das instituições? 
(Consolidado anual de indicadores)

14.

• Fornecer alimentação suficiente aos idosos atendidos e controlar validade 
de produtos, alimentos e medicamentos;

• Oferecer acomodações apropriadas para visitas;
• Proporcionar cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e farmacêuticos;
• Propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas crenças;
• Notificar à autoridade sanitária local, a ocorrência comprovada ou presu-

mida, de casos de doenças infectocontagiosas, de acordo com a Portaria nº 
1.271, de 6 de junho de 2014. (Vide item 15, quadro de doenças e agravos 
de notificação compulsória);

• Providenciar a obtenção dos documentos necessários ao exercício da cidadania;
• Fornecer comprovante de depósito dos pertences dos idosos.

Visando o monitoramento e a avaliação do funcionamento das ILPIs, a RDC 
283/05 determina a apresentação de dados que servirão de indicadores de quali-
dade dos serviços prestados nas instituições.

• Óbito (mortalidade);
•  Doença diarreica aguda;
•  Escabiose;
•  Úlcera de decúbito;
•  Desnutrição.

• Doença diarreica aguda: Síndrome causada por vários agentes etiológicos 
(bactérias, vírus e parasitas), cuja manifestação predominante é o aumento 
do número de evacuações, com fezes aquosas ou de pouca consistência. 
Com frequência, é acompanhada de vômito, febre e dor abdominal. Em al-
guns casos, há presença de muco e sangue. No geral, é autolimitada, com 
duração entre 2 e 14 dias. As formas variam desde leves até graves, com 
desidratação e distúrbios eletrolíticos, principalmente quando associadas 
à desnutrição prévia;

• Escabiose: parasitose da pele causada por um ácaro cuja penetração deixa 
lesões em forma de vesículas, pápulas ou pequenos sulcos, nos quais ele 
deposita seus ovos. As áreas preferenciais da pele onde se visualizam es-
sas lesões são as regiões interdigitais, punhos (face anterior), axilas (pregas 
anteriores), região periumbilical, sulco interglúteo, órgãos genitais externos 
nos homens. Em crianças e idosos, podem também ocorrer no couro cabe-
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ludo, nas palmas e plantas. O prurido é intenso e, caracteristicamente, maior 
durante a noite, por ser o período de reprodução e deposição de ovos;

• Desidratação (perda de água): Falta de quantidade suficiente de líquidos 
corpóreos para manter as funções normais em um nível adequado. Defici-
ência de água e deficiência de eletrólitos corpóreos por perdas superiores 
à ingestão. Pode ser causada por: ingestão reduzida (anorexia, coma e res-
trição hídrica); perda aumentada gastrointestinal (vômitos e diarreia), ou 
urinária (diurese osmótica, administração de diuréticos, insuficiência renal 
crônica e da suprarrenal), ou cutânea e respiratória (queimaduras e expo-
sição ao calor);

• Úlcera de pressão: Pode ser definida como uma lesão de pele causada pela 
interrupção sanguínea em uma determinada área, que se desenvolve devi-
do a uma pressão aumentada por um período prolongado;

• Desnutrição: Condição causada por ingestão ou digestão inadequada de 
nutrientes. Pode ser causada pela ingestão de uma dieta não balanceada, 
problemas digestivos, problemas de absorção ou problemas similares. É a 
manifestação clínica decorrente da adoção de dieta inadequada ou de pa-
tologias que impedem o aproveitamento biológico adequado da alimen-
tação ingerida;

• A Instituição deverá notificar imediatamente à autoridade sanitária local, a 
ocorrência dos eventos sentinelas;

• Queda com lesão;
• Tentativa de suicídio.

Anualmente, no mês de janeiro, a Instituição deve encaminhar à Vigilância Sa-
nitária local o consolidado dos indicadores referentes ao ano anterior.

Quais são as doenças e agravos de notificação 
compulsória?

15.

Doenças e agravos de notificação compulsória são aquelas que devem ser 
obrigatoriamente notificadas quando identificadas em uma pessoa, ou seja, elas 
são comunicadas às Secretarias de Saúde para que se possa ter o controle e evitar 
o aumento de casos. 
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Doenças e Agravos de Notificação Compulsória
Notifique todos os casos suspeitos ou confirmados de doenças, agravos e eventos de saúde pública, conforme 
determina a Portaria Nº 1271 (06/06/2014), Portaria Nº 1984 (12/09/2014) e a Resolução SES Nº 3244 (25/4/2012).

Fica estabelecida a obrigatoriedade da coleta de material “post mortem”, por médico da instituição de ocorrência do óbito, acordado com a 
autoridade sanitária local ou estadual, com base no artigo 9 da Resolução SES Nº 3244 (25/4/2012), independente da autorização familiar, em 
caso de óbito suspeito por agravo de notificação imediata, sem confirmação diagnóstica.

O controle da doença/agravo depende da notificação. A notificação depende de você!

Lista de Doenças e Agravos de Notificação Compulsória

• Acidentes por animais peçonhentos
• Acidente de trabalho com exposição à 

material biológico
• Acidente de trabalho: grave, fatal e em 

crianças e adolescentes
• Acidente por animal potencialmente 

transmissor da raiva
• Botulismo
• Antraz pneumônico 
• Caxumba 
• Cólera
• Coqueluche
• Dengue
• Dengue nas seguintes situações:
   Dengue com sinais de alarme
   Dengue grave, Óbito por Dengue
• Difteria
• Doença conhecida sem circulação ou com 

circulação esporádica no território nacional que 
não constam no Anexo I desta Portaria, como: 
Rocio, Mayaro, Oropouche, Saint Louis, Ilhéus, 
Mormo, entre outras

• Doença de Chagas (casos agudos)
• Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ)
• Doença Febris hemorrágicas (Arenavírus, Ebola, 

Marburg, Lassa, Febre purpúrica brasileira)

• Doença Invasiva por “Haemophilus 
Influenza”

• Doença Meningocócica
• Esquistossomose
• Eventos Adversos graves ou óbitos Pós-

Vacinação
• Febre Amarela
• Febre de Chikungunya
• Febre do Nilo Ocidental
• Febre Maculosa ou outras Riquetisioses
• Febre Tifóide
• Hanseníase
• Hantavirose
• Hepatites Virais
• Infecção pelo Vírus HIV
• Infecção pelo HIV em gestantes, parturiente 

ou puérpera e crianças expostas ao risco de 
transmissão vertical

• Influenza Humana por novo subtipo
• Intoxicações Exógenas 
• Leishmaniose Tegumentar Americana
• Leishmaniose Visceral
• Leptospirose
• Malária
• Meningites
• Óbito: Infantil (menor de 1 ano) e Materno

• Paracoccidioidomicose
• Paralisia Flácida Aguda
• Peste
• Poliomielite por poliovírus selvagem
• Raiva Humana
• Rubéola
• Sarampo
• Sífilis Adquirida
• Sífilis Congênita
• Sífilis em Gestante
• Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS
• Síndrome da Rubéola Congênita (SRC)
• Síndrome Febril Íctero-Hemorrágica Aguda
• Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)
• Síndrome Respiratória Aguda Grave 

Associada a Coronavirus
• Tétano (Acidental e Neonatal)
• Tuberculose
• Tularemia
• Varicela
• Varicela grave: internado ou óbito
• Varíola
• Violência doméstica, sexual e/ou outras 

violências
   Violência sexual e tentativa de suicídio

• Lista de Doenças de Notificação Compulsória Imediata - Notificação por telefone

Após às 18 horas, nos finais de semana e feriados, as notificações devem 
ser feitas para o plantão do Centro de Informações Estratégicas 
em Vigilância em Saúde (CIEVS) - (31) 8835-3120

Telefones para notificação
Barreiro
3277-5921/3277-5897

Centro-Sul
3277-4331/3277-4845

Leste
3277-4477/3277-4998

Nordeste
3277-6241/3277-6242

Noroeste
3277-7645/3277-7647

Norte
3277-7853/3277-7841

Oeste
3277-7082/3277-7085

Pampulha
3277-7938/3277-7933

Venda Nova
3277-5413/3277-5414

Lista de Notificação de Surto ou Agregação de Óbitos

• Alteração no padrão epidemiológico de 
doença conhecida

• Desastres de origem natural ou 
antropogênica

• Diarréias agudas
• Difteria

• Doença Meningocócica
• Doença Transmitida por Alimentos (DTA)
• Doenças de origem desconhecida
• Glomerulonefrite Aguda em ≥ 15 anos
• Hepatites Virais
• Influenza Humana

• Meningites
• Outros eventos de potencial relevância em 

saúde pública
• Poxvírus
• Síndrome Febril Íctero-Hemorrágica Aguda

Lista de Notificação em Unidades de Vigilância Sentinela

• Doenças relacionadas ao trabalho:
  Câncer relacionado ao trabalho
 Dermatoses ocupacionais
   Lesões por esforços repetitivos/Distúrbios       
   Osteomusculares (LER/DORT)

  Perda auditiva induzida por ruído-PAIR
  Pneumoconiose
  Transtornos mentais
• Doença diarréica aguda 
• Doença pneumocócica invasiva

• Rotavírus
• Síndrome do Corrimento Uretral Masculino 
• Síndrome Gripal (SG)
• Síndrome Hemolítica Urêmica 
• Síndrome Respiratória Aguda Grave (em UTI´s)

Cartaz_Notificacao_Compulsoria18-5-2015.indd   1 20/05/2015   14:56:05
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Elaborar um Manual de Normas e Rotinas é necessário e importante para nor-
tear com qualidade a execução dos trabalhos dentro da instituição. Ele deve refle-
tir a realidade do local de trabalho, ser claro, objetivo e estar sempre acessível aos 
funcionários. Deve ser um documento vivo e dinâmico, permitindo adaptações e 
mudanças a qualquer momento. Nele devem constar os Procedimentos Operacio-
nais Padrões (POPs) para cada setor da instituição. O POP busca garantir a padroni-
zação de tarefas e assegurar aos usuários um serviço livre de variações indesejáveis 
na sua qualidade final.

Toda ILPI deverá elaborar e implementar seu Manual de Normas e Rotinas para 
todos os setores e atividades exercidas na instituição. Os POPs devem ser fixados 
em locais visíveis, em cada setor, para consulta frequente dos funcionários. Deve-
rão constar neste Manual obrigatoriamente os setores de: lavanderia, cozinha e 
manipulação de alimentos, nutrição, cuidados com o idoso, dispensação e arma-
zenamento de medicamentos, serviços gerais (limpeza e desinfecção de artigos e 
ambientes) e descarte de Resíduos de Serviços de Saúde.

Seguem abaixo algumas informações que podem auxiliar na elaboração de 
Manual de Normas e Rotinas para uma ILPI, bem como alguns exemplos de POPs.

Rotinas de limpeza de ambientesAnexo 1.
Introdução

A limpeza pode ser entendida como o cartão de visita de uma instituição, e 
normalmente, por meio desta os usuários julgam se a instituição desempenha 
bem suas tarefas.  Um ambiente limpo estimula a higiene de uma forma global, 
facilitando a adesão de todos os profissionais às rotinas gerais preconizadas.

Todos os produtos de limpeza e desinfecção devem possuir registro no Ministé-
rio da Saúde e/ou Autorização da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Informações para elaboração de 
manual de normas e rotinas e POPs 
(Procedimentos Operacionais Padrões)

Anexos
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• Promover a segurança e o conforto dos usuários e funcionários; 
• Desenvolver e aprimorar a realização de técnicas corretas de higienização;
• Oferecer um ambiente agradável e seguro para a realização das atividades;
• Contribuir com a apresentação geral da instituição; 
• Reduzir riscos de contaminação;
• Manter integração com os demais serviços.

Recomendações

Para desempenhar as atividades inerentes à limpeza são recomendadas as se-
guintes normas de conduta e higiene:

• Retirar todos os adornos (colares, pulseiras, etc.); 
• Vestir o uniforme próprio e limpo;
• Manter os cabelos presos;
• Usar calçados limpos e fechados;
• Usar equipamentos de proteção individual, quando recomendado, como: 

luvas, botas, máscaras, etc.;
• Lavar as mãos após cada procedimento que realizar, sejam estes de limpe-

za, alimentação, cuidado com idoso, após utilizar o banheiro, ao tossir, ao 
assoar o nariz e sempre que necessário.

Para as ILPIs sugerimos o detergente neutro como produto de limpeza, e 
para desinfecção álcool etílico 70% e hipoclorito de sódio 1%.
Seguem algumas considerações sobre os produtos de desinfecção.

Produtos para desinfecção 1.
Álcool etílico 70%

Indicações e Contraindicações:
• Deve ser usado após a limpeza com água e detergente;
• É indicado para desinfecção de nível intermediário (médio) de produtos 

para saúde (artigos, equipamentos) e superfícies em concentração de 70%. 
O produto age por fricção;

• Indicado para bebedouros, bancadas, maçanetas, torneiras, móveis, colchões, 

Objetivos
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macas, camas, pratos de balança, superfícies externas de equipamentos me-
tálicos, etc.;

• É contraindicado o uso em acrílico, borrachas e tubos plásticos;
• As embalagens do produto não podem ser reutilizadas para outros fins.

Como utilizar:
• Limpar a superfície;
• Embeber pano seco com o produto;
• Friccionar a superfície desejada, esperar secar e repetir três vezes a aplicação.

 Hipoclorito de sódio 1%

Indicações e Contraindicações:
• Deve ser usado após a limpeza com água e detergente;
• É indicado para desinfecção de nível intermediário (médio) de produtos 

para saúde (artigos, equipamentos) e superfícies;
• É inativado na presença de matéria orgânica;
• É contraindicado para metais, devido ação corrosiva. Possui ação descolorante.

Observações:
• As soluções devem ser estocadas em recipientes fechados e protegidos da 

luz (frascos opacos) e em locais bem ventilados;
• As embalagens do produto não podem ser reutilizadas para outros fins;
• Sua ação como desinfetante ficará comprometida caso seja misturado com 

detergente ou outros produtos químicos, podendo inclusive se tornar tóxico.

Como utilizar:

Em superfícies:
• Limpar a superfície;
• Embeber pano seco com o produto;
• Aplicar o Hipoclorito de Sódio 1% na superfície desejada e deixar agir por 

10 minutos;
• Retirar o produto com pano umedecido em água.

Em materiais (panos, esponjas sintéticas, dentre outros) e EPIs (óculos, luvas 
de proteção, entre outros):

• Limpar o material;
• Imergir na solução de Hipoclorito de Sódio 1% por 30 minutos;
• Enxaguar;
• Secar.
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Operações de limpeza2.
A frequência da limpeza será determinada pela realidade do local, tendo em 

vista as necessidades de cada momento e de cada espaço físico, garantindo que 
estejam constantemente e rigorosamente limpos.

2.1. Limpeza de pisos

Varredura Úmida

Visa remover a sujidade do chão com pano umedecido em água e sabão, a 
fim de evitar a suspensão de partículas de poeiras e microorganismos. Deve ser 
realizada diariamente e sempre que necessário, entretanto cada serviço deve es-
tabelecer a periodicidade de acordo com suas especificidades.

Material necessário:
• Panos de chão;
• Dois baldes;
• Vassoura e rodo;
• Água;
• Detergente neutro.

Rotina:
• Higienizar as mãos com água e sabonete líquido, secar com papel toalha;
• Realizar as atividades utilizando EPI adequado: uniforme, calçado fechado im-

permeável ou bota e luvas de segurança ou outros que se fizerem necessários;
• Preparar o ambiente para limpeza retirando o mobiliário leve para deixar a 

área livre, e se necessário, utilizar equipamento sinalizador;
• Colocar água até a metade dos baldes, um somente com água e outro com 

água e detergente neutro;
• Imergir o pano no balde com solução detergente, retirar o excesso e enrolar 

na vassoura ou rodo;
• Passar o pano no piso, sem retirá-lo do chão, iniciando do fundo da sala e 

se dirigindo para a porta, de forma que todas as áreas do piso sejam limpas;
• Imergir outro pano no balde com água, retirar o excesso e enrolar na vas-

soura ou rodo, para retirar o sabão do piso. Iniciar do fundo da sala e se 
dirigir para a porta;

• Secar o piso usando o pano bem torcido;
• Caso seja necessário a desinfecção, utilizar produto compatível com o ma-

terial do piso;
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• Limpar os rodapés;
• Recolocar o mobiliário no local original;
• Todo material usado na limpeza e desinfecção (baldes, panos, etc) e EPI 

passível de reutilização (luvas de segurança, óculos, etc) devem ser higieni-
zados e guardados em local apropriado, ao término das atividades;

• Higienizar as mãos com água e sabonete líquido, secar com papel toalha.

Limpeza com escovação

Deve ser realizada quinzenalmente. Entretanto, cada serviço deve estabelecer 
a periodicidade de acordo com suas especificidades.

Material necessário:
• Panos de chão;
• Dois baldes;
• Vassoura e rodo;
• Escova manual;
• Água;
• Detergente neutro.

Rotina:
• Higienizar as mãos com água e sabonete líquido, secar com papel toalha;
• Realizar as atividades utilizando EPI adequado: uniforme, calçado fechado im-

permeável ou bota e luvas de segurança ou outros que se fizerem necessários;
• Preparar o ambiente para limpeza afastando os móveis das paredes e reu-

nindo o mobiliário leve para desocupar a área, e se necessário, utilizar equi-
pamento sinalizador;

• Colocar água até a metade dos baldes, um somente com água e outro com 
água e detergente neutro;

• Colocar um pano seco na entrada do ambiente;
• Imergir um pano no balde com solução detergente e, sem retirar o excesso, 

enrolar na vassoura ou rodo;
• Passar o pano no piso, molhando toda a área a ser escovada;
• Esfregar a vassoura no piso, começando dos cantos em direção à porta;
• Retirar a água suja com o rodo até o ralo de escoamento. Em ambientes 

onde não há ralo utilizar o pano;
• Repetir toda a operação até que a área fique limpa;
• Limpar os rodapés com escova manual se necessário;
• Imergir outro pano no balde com água, retirar o excesso e enrolar na vas-

soura ou rodo, para retirar o sabão do piso. Iniciar do fundo da sala e se 
dirigir para a porta;



26

Orientações da Vigilância Sanitária para Instituições de Longa Permanência para Idosos - ILPI

• Secar o piso usando o pano bem torcido;
• Recolocar o mobiliário no local original;
• Todo material usado na limpeza e desinfecção (baldes, panos, etc) e EPI 

passível de reutilização (luvas de segurança, óculos, etc) devem ser higieni-
zados e guardados em local apropriado, ao término das atividades;

• Higienizar as mãos com água e sabonete líquido, secar com papel toalha. 

2.2. Limpeza de paredes e tetos

Consiste em retirar poeira e substâncias aderidas ao teto, paredes, luminárias e 
interruptores. Os locais de limpeza devem ser divididos em pequenas áreas para 
que seja feito o enxágue antes da solução detergente secar. Deve ser realizada 
mensalmente ou sempre que necessário, entretanto cada serviço deve estabele-
cer a periodicidade de acordo com suas especificidades.

Material necessário:
• Escada;
• Vassoura ou rodo;
• Esponja de aço fina;
• Panos de limpeza;
• Escova;
• Espátula;
• Dois baldes;
• Água;
• Detergente neutro.

Rotina:
• Higienizar as mãos com água e sabonete líquido, secar com papel toalha;
• Realizar as atividades utilizando EPI adequado: uniforme, calçado fechado im-

permeável ou bota e luvas de segurança ou outros que se fizerem necessários;
• Preparar o ambiente para a atividade afastando os móveis e equipamentos 

das paredes e forrando os móveis e equipamentos e, se necessário utilizar 
equipamento sinalizador;

• Colocar água até a metade dos baldes, um somente com água e outro com 
água e detergente neutro;

• Imergir um pano no balde com água, torcer e enrolar na vassoura ou rodo;
• Remover a poeira do teto e paredes, fazendo movimento em sentido único; 
• Enxaguar delimitando pequenas áreas;
• Imergir o outro pano no balde com solução detergente, torcer e enrolar na 

vassoura ou rodo;
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2.3. Limpeza das instalações sanitárias

• Esfregar o pano no teto, sempre num mesmo sentido, iniciando de um dos 
cantos, delimitando pequenas áreas;

• Imergir outro pano em água, torcer e enrolar na vassoura ou rodo para re-
mover a solução de detergente do teto;

• Realizar a limpeza das paredes, sempre num mesmo sentido, iniciando na 
parte superior (próximo ao teto) até a metade da parede e, deste ponto, até 
a parte inferior;

• Verificar se as paredes e teto estão limpas, se necessário repetir a operação;
• Retirar a forração dos móveis e equipamentos e recolocá-los no local original;
• Todo material usado na limpeza e desinfecção (baldes, panos, etc.) e EPI 

passível de reutilização (luvas de segurança, óculos, etc.) devem ser higieni-
zados e guardados em local apropriado, ao término das atividades;

• Higienizar as mãos com água e sabonete líquido, secar com papel toalha.

Consiste em remover sujidades, substâncias e detritos aderidos ao teto, pa-
redes, lavatórios, mictórios, bacias sanitárias e pisos dos banheiros. Promove o 
controle de microorganismos evitando a transmissão de doenças, mantém boa 
aparência e garante o conforto dos usuários.

Materiais como panos, esponjas, baldes e escovas devem ser de uso exclusivo 
para este local.

Deve ser realizada diariamente ou sempre que necessário, entretanto cada 
serviço deve estabelecer a periodicidade de acordo com suas especificidades.

Rotina:
• Higienizar as mãos com água e sabonete líquido, secar com papel toalha;
• Realizar as atividades utilizando EPI adequado: uniforme, calçado fechado im-

permeável ou bota e luvas de segurança ou outros que se fizerem necessários;
• Recolher o lixo conforme rotina;
• Limpar tetos e paredes, janelas e portas conforme rotinas;
• Todo material usado na limpeza e desinfecção (baldes, panos, etc) e EPI 

passível de reutilização (luvas de segurança, óculos, etc) devem ser higieni-
zados e guardados em local apropriado, ao término das atividades;

• Higienizar as mãos com água e sabonete líquido, secar com papel toalha.
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2.3.1. Limpeza das pias

2.3.2. Limpeza do vaso sanitário

Material necessário:
• Panos de limpeza;
• Detergente neutro;
• Esponja sintética;
• Hipoclorito de Sódio 1% ou Álcool 70%;
• Água.

Rotina:
• Higienizar as mãos com água e sabonete líquido, secar com papel toalha;
• Realizar as atividades utilizando EPI adequado: uniforme, calçado fechado im-

permeável ou bota e luvas de segurança ou outros que se fizerem necessários;
• Limpar as torneiras, superfícies interna e externa das pias e encanamentos 

sob a pia utilizando esponja sintética umedecida com detergente líquido;
• Retirar os detritos localizados no interior da válvula;
• Enxaguar com água;
• Secar a pia com pano seco, polindo a torneira;
• Aplicar o Hipoclorito de Sódio 1% na superfície utilizando pano seco embe-

bido com o produto e deixar agir por 10 minutos;
• Para as superfícies metálicas (torneira, registro, etc.) utilizar álcool 70%. Em-

beber pano seco com o produto, friccionar na superfície, esperar secar e 
repetir três vezes a aplicação;

• Todo material usado na limpeza e desinfecção (baldes, panos, etc.) e EPI 
passível de reutilização (luvas de segurança, óculos, etc.) devem ser higieni-
zados e guardados em local apropriado, ao término das atividades;

• Higienizar as mãos com água e sabonete líquido, secar com papel toalha.

Material necessário:
• Panos de limpeza;
• Vassoura para vaso sanitário;
• Esponja sintética;
• Dois baldes;
• Detergente neutro;
• Hipoclorito de Sódio 1%;
• Água;
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Rotina:
• Higienizar as mãos com água e sabonete líquido, secar com papel toalha;
• Realizar as atividades utilizando EPI adequado: uniforme, calçado fechado im-

permeável ou bota e luvas de segurança ou outros que se fizerem necessários;
• Colocar água até a metade dos baldes, um somente com água e outro com 

água e detergente neutro;
• Dar descarga na bacia sanitária com a tampa fechada;
• Esfregar a tampa, a parte externa e o assento do vaso sanitário com esponja 

sintética embebida em solução de detergente;
• Enxaguar a tampa, o assento e a parte externa do vaso sanitário com água;
• Jogar a solução de detergente dentro da bacia sanitária, esfregando a com 

a vassoura para vaso sanitário, iniciando pela borda interna do vaso e ter-
minando na saída de água;

• Dar descarga no vaso sanitário continuando a esfregar a parte interna com 
a vassoura até a água ficar limpa;

• Lavar a alavanca ou botão de descarga com esponja sintética embebida em 
solução de detergente;

• Retirar o detergente com água;
• Secar a alavanca ou botão de descarga, a tampa e vaso sanitário com pano;
• Aplicar o Hipoclorito de Sódio 1% na superfície e deixar agir por 10 minutos. Re-

tirar o Hipoclorito com água. Ao final do processo dar descarga no vaso sanitário;
• Para as superfícies metálicas utilizar álcool 70%. Embeber pano seco com o 

produto, friccionar na superfície, esperar secar e repetir três vezes a aplicação;
• Todo material usado na limpeza e desinfecção (baldes, panos, etc.) e EPI 

passível de reutilização (luvas de segurança, óculos, etc.) devem ser higieni-
zados e guardados em local apropriado, ao término das atividades;

• Higienizar as mãos com água e sabonete líquido, secar com papel toalha.

2.4. Limpeza das superfícies, mobiliários e bancadas

Consiste em retirar sujidades, manchas, polir, escovar e, quando indicado, 
desinfetar. Sugerimos que seja realizada diariamente e sempre que necessário, 
entretanto cada serviço deve estabelecer a periodicidade de acordo com suas 
especificidades.

É necessário verificar se os produtos de limpeza e desinfecção são compatíveis 
com o material da superfície a ser limpa e desinfetada.

Material necessário:
• Panos de limpeza;
• Dois baldes;
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• Água;
• Detergente neutro;
• Escova;
• Álcool 70% ou Hipoclorito de Sódio a 1%.

Rotina:
• Higienizar as mãos com água e sabonete líquido, secar com papel toalha;
• Realizar as atividades utilizando EPI adequado: uniforme, calçado fechado im-

permeável ou bota e luvas de segurança ou outros que se fizerem necessários;
• Colocar água até a metade dos baldes, um somente com água e outro com 

água e detergente neutro;
• Retirar os objetos que estiverem sobre o mobiliário e bancadas, se possível;
• Retirar a poeira com pano úmido dobrado, para obter várias superfícies de 

limpeza;
• Umedecer outro pano com solução de detergente neutro e esfregá-lo no 

mobiliário e bancadas, se necessário utilizar escovas;
• Retirar toda a solução de detergente com pano umedecido em água;
• Enxugar o mobiliário e bancadas;
• Caso seja necessário a desinfecção, utilizar produto compatível com o mobiliário;
• Todo material usado na limpeza e desinfecção (baldes, panos, etc) e EPI 

passível de reutilização (luvas de segurança, óculos, etc) devem ser higieni-
zados e guardados em local apropriado, ao término das atividades;

• Higienizar as mãos com água e sabonete líquido, secar com papel toalha.

2.4.1. Colchões e travesseiros

2.5. Limpeza de utensílios

Nas camas de idosos em que possam ocorrer vazamentos de fluídos corpóreos 
(fezes, urina, sangue, vômito e outros), os colchões e travesseiros devem possuir 
revestimento impermeável. Estes deverão ser limpos logo após a contaminação, 
retirando o excesso da matéria orgânica com papel toalha, seguido de limpeza 
com água e sabão. Para finalizar,realizar a desinfecção, por fricção de álcool 70% 
na superfície desejada, aguardando a secagem e repetindo três vezes a aplicação.

• A higienização de "elevadores de vaso", marrecos, comadres e outros pro-
dutos para saúde que entram em contato com fluidos corporais deve ser 
realizada mediante lavagem criteriosa com água e sabão, seguida de desin-
fecção, por imersão em hipoclorito de sódio a 1% por 20 minutos;
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2.6. Limpeza dos recipientes de lixo

2.7. Limpeza e desinfecção de bebedouros

• Buchas de banho, pentes, escovas de dente e sabonetes: Todos devem es-
tar identificados, limpos e secos antes de serem armazenados. Utilizar re-
cipiente individual, com tampa para proteção de fácil higienização e que 
permita ventilação. Devem estar sempre limpos, secos e ser trocados perio-
dicamente, ou sempre que apresentarem indícios de sujidades e desgaste. 

•  Remover o saco de lixo e retirar resíduos, se houver;
• Lavar com água e sabão utilizando escova/bucha de uso exclusivo;
• Enxaguar com água corrente;
• Utilizar sacos plásticos resistentes e manter os recipientes de lixo tampados;
• Higienizar as mãos com sabão líquido e secar com papel toalha.

Visa remover poeira e substâncias aderidas ao bebedouro, com o objetivo de 
evitar a contaminação da água. Este procedimento deverá ser realizado diaria-
mente e sempre que necessário, entretanto cada serviço deve estabelecer a pe-
riodicidade de acordo com suas especificidades. 

Material necessário:
• 2 baldes;
• 3 panos de limpeza;
• Escova para reentrâncias;
• Água;
• Detergente neutro;
• Álcool a 70%.

Rotina:
• Higienizar as mãos com água e sabonete líquido, secar com papel toalha;
• Realizar as atividades utilizando EPI adequado: uniforme, calçado fechado im-

permeável ou bota e luvas de segurança ou outros que se fizerem necessários;
• Desligar o bebedouro da tomada;
• Colocar água até a metade dos baldes, um somente com água e outro com 

água e detergente neutro;
• Imergir o pano de limpeza no balde com solução detergente e torcer;
• Passar o pano no bebedouro, fazendo movimentos retos, sempre de cima 

para baixo;
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• Molhar a escova no balde com solução detergente;
• Utilizar a escova para lavar ao redor do dispositivo de saída da água e o 

acionador de água;
• Passar o outro pano com água limpa no bebedouro e remover toda a solu-

ção detergente;
• Secar com pano seco;
• Friccionar álcool a 70% ao redor do dispositivo de saída de água, acionador 

de água e local de escoamento de água. Repetir o procedimento 3 vezes;
• Secar a tomada ainda desligada e secar as mãos;
• Ligar o bebedouro na tomada;
• Todo material usado na limpeza e desinfecção (baldes, panos, etc) e EPI 

passível de reutilização (luvas de segurança, óculos, etc) devem ser higieni-
zados e guardados em local apropriado, ao término das atividades;

• Higienizar as mãos com água e sabonete líquido, secar com papel toalha.

Observação: Manter rigorosamente limpos e seguir recomendações do fabri-
cante, sendo que a instituição deverá manter registro dos procedimentos. Subs-
tituir velas e filtros regularmente e apresentar comprovantes da substituição e da 
manutenção periódica.

2.8. Limpeza de caixa d’ água

A preservação da qualidade da água nas ILPIs é de responsabilidade única dos 
seus proprietários. Assim, tornam-se necessárias a limpeza e desinfecção das cai-
xas d´água e reservatórios, de seis em seis meses, no mínimo. No caso de ILPIs, 
estas têm a responsabilidade de supervisionar a execução da rotina de limpeza e 
desinfecção das caixas e reservatórios. 

Material necessário:
• Pazinha;
• Escova;
• Esponja;
• Balde;
• Panos;
• Hipoclorito de Sódio 1%.

Rotina:
• Feche o registro de entrada de água ou amarre a bóia;
• Esvazie a caixa d´água sem agitar a sujeira, abrindo as torneiras e registros 

e acionando as descargas;
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• Tampe a saída de água com um tampão para que a sujeira da caixa não 
entre pela tubulação;

• Comece a limpeza esfregando as paredes da caixa com escovas ou panos;
 Atenção: não use sabão ou detergente, caso a caixa d’água seja de material 

absorvente, como cimento ou amianto; não use escova de aço caso a mes-
ma seja de plástico para não danificar suas paredes;

• Agora é só retirar a sujeira com o auxílio de panos, baldes e pazinha;
• Após concluir a limpeza passaremos para a desinfecção utilizando para 

cada mil litros de água, um litro hipoclorito de sódio 1%;
 Obs.: com uma broxa ou pano espalhe a mistura no fundo e nas paredes da caixa;
• Aguarde 30 minutos para o hipoclorito de sódio 1% agir sobre a superfície 

aplicada;
• Lave novamente a caixa com um jato forte de água pura, deixando-a total-

mente vazia;
• Não se esqueça de lavar a tampa da caixa d’água, que não poderá ter ne-

nhum tipo de rachadura ou frestas;
• Agora é só encher a caixa com água potável para sua utilização;
• É muito importante fechar bem a caixa d’água para evitar a contaminação 

da água com materiais indesejáveis, pequenos animais e insetos, principal-
mente o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya;

• Agora sua caixa está limpa;
• Anote a data da limpeza e programe a próxima que deverá ocorrer no pra-

zo máximo de 6 meses.

Lavação de roupas3.
• Deve-se manusear o mínimo possível as roupas sujas;
• Todas as roupas sujas deverão ser transportadas em sacos fechados e ínte-

gros ou em compartimentos com tampa de uso exclusivo;
• Usar EPIs adequados no recolhimento e transporte da roupa suja;
• Em caso de roupas com fluídos corpóreos (fezes, urina, sangue, vômito e 

outros) as mesmas deverão passar por pré-lavagem com produto apropria-
do para realizar a desinfecção;

• Lavar a roupa com água e sabão;
• Enxaguar bem;
• Utilizar produto desinfetante em todas as roupas no ultimo enxágue;
• Para secagem, usar secadora e/ou usar local limpo e exclusivo para pendu-

rar as roupas;
• Deverá haver um local exclusivo para guarda de roupas limpas.
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Cuidados com equipamentos de proteção individual

Alguns cuidados a serem observados na troca de fraldas

4.

5.

O trabalhador do serviço de limpeza deve utilizar os equipamentos de prote-
ção individual, tais como luvas de borracha, avental impermeável e sapatos fe-
chados sempre que executarem a limpeza das instalações. Após os procedimen-
tos, retirar os mesmos, a fim de evitar o contato com artigos limpos, sendo que, 
devem ser lavados com água e sabão e guardados secos em local adequado. Caso 
haja contato com matéria orgânica, fazer a desinfecção com solução clorada.

• O Cuidador deverá fazer uso de avental impermeável durante a troca de fraldas;
• O Cuidador deve higienizar as mãos antes e depois de cada troca e fazer 

uso de luvas de procedimentos;
• No caso da cama ficar suja com fluidos corpóreos (fezes e urina), deve-se 

retirar o excesso da matéria orgânica com papel toalha, seguido de limpeza 
com água e sabão, finalizando com a desinfecção;

• Descartar as fraldas em lixeiras exclusivas, providas de tampa e pedal forra-
das com saco de lixo resistente.

Informações sobre manipulaçao de alimentosAnexo 2.
Com o objetivo de proteger a saúde da população de idosos institucionalizada 

contra doenças provocadas pelo consumo de alimentos contaminados elenca-
mos aqui algumas regras voltadas para os serviços de alimentação. Essas regras 
irão auxiliar os manipuladores de alimentos a prepararem, a armazenarem e a 
servirem os alimentos de forma adequada, higiênica e segura, com o objetivo de 
oferecer alimentos saudáveis e nutritivos aos idosos.

O manipulador é essencial na produção do alimento, pois, sem boa saúde e 
bons hábitos higiênicos pode tornar-se um grande foco de contaminação. Por 
isso, é importante fazer exames médicos periódicos, devendo ser afastado sem-
pre que apresentar feridas, cortes nas mãos, quadros infecciosos ou distúrbios 
gastrintestinais, até o seu reestabelecimento.

Para adultos sadios, a maioria das Doenças Transmitidas por Alimentos dura 
poucos dias e não deixa sequelas. Entretanto, para os idosos e as pessoas doen-
tes, as conseqüências podem ser mais graves, podendo inclusive levar à morte.



35

Comportamentos que podem levar à contaminação 
dos alimentos

Comportamentos que levam a boa higiene corporal

Frequência necessária para manipulador lavar as mãos

1.

2.

3.

• Provar alimentos com talheres e colocá-los novamente na panela antes de 
serem lavados;

• Guardar alimentos no armário do vestuário;
• Coçar-se, falar, tossir ou espirrar quando estiver manipulando alimentos;
• Fumar nos locais de preparo e armazenamento de alimentos;
• Colocar dedo no nariz, na orelha ou na boca;
• Cuspir no chão no local de trabalho;
• Mascar chicletes, palitos ou coisas parecidas;
• Pentear ou passar as mãos no cabelo durante a preparação dos alimentos.
• Utilizar o celular ou outros equipamentos alheios a atividade durante a ma-

nipulação de alimentos.

• Tomar banho diariamente e enxugar-se com toalha limpa;
• Escovar os dentes após as refeições e sempre que necessário;
• Manter unhas curtas e sem esmalte;
• Não usar adornos (anéis, brincos, pulseiras, alianças, colares e relógios);
• Manter uniformes limpos e em cor clara, sapatos fechados e antiderrapantes;
• Não se deve secar as mãos no uniforme;
• O uniforme deverá ser usado somente na área de preparo dos alimentos;
• Os cabelos deverão estar protegidos com touca, rede, etc.

• Ao chegar ao trabalho e entrar no setor;
• Ao iniciar um novo serviço ou trocar de atividade;
• Depois de utilizar o sanitário, tossir, espirrar ou assoar o nariz;
• Depois de manipular panos ou materiais de limpeza; 
• Sempre que tocar em sacarias, caixas, garrafas, sapatos, etc.;
• Depois de manusear alimentos crus ou não higienizados;
• Depois de recolher o lixo e outros resíduos;
• Depois de manusear dinheiro;
• Depois de utilizar o telefone;
• Enfim, antes de iniciar ou reiniciar qualquer trabalho ou a toda hora.
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Conservação dos alimentos4.
A temperatura é um dos fatores de maior importância para manter os alimen-

tos livres de microorganismos e deterioração. Cada alimento exige uma tempera-
tura de conservação: 

• Os alimentos que precisam ser conservados sob refrigeração deverão estar 
abaixo de 5º C, o que impede o crescimento da maior parte dos micróbios;

• Os alimentos que necessitam ser conservados aquecidos deverão estar aci-
ma de 60º C, pois essa temperatura impede o crescimento da maior parte 
dos micróbios;

• Os alimentos que são conservados congelados deverão estar em tempera-
tura igual ou inferior a – 18ºC ou conforme orientação do fabricante.

Os micróbios prejudiciais à saúde podem se multiplicar em temperaturas 
entre 5ºC a 60ºC (chamada zona de perigo). Eles preferem temperaturas de 
verão ou do nosso corpo (em torno de 37ºC).

4.1. Como podemos evitar a contaminação dos alimentos?

A melhor forma de evitar a contaminação dos alimentos é a prevenção:
• Estar sempre atento ao prazo de validade das matérias-primas, ingredien-

tes e embalagens;
• Comprar os alimentos sempre provenientes de fontes autorizadas pela au-

toridade sanitária competente (com registro);
• Cozinhar bem os alimentos;
• Não descongelar os alimentos em temperatura ambiente e nunca recongelá-los;
• Manter os alimentos sempre em recipientes limpos, durante a manipula-

ção e nunca colocá-los em contato direto com o bojo da pia;
• Todos os alimentos crus e cozidos deverão obrigatoriamente ser protegi-

dos por invólucros próprios e adequados (vasilhames com tampa ou plásti-
cos de primeiro uso) para o armazenamento, transporte e exposição;

• As matérias primas e os alimentos prontos quando não utilizados em sua 
totalidade deverão ser acondicionados e identificados com no mínimo as 
seguintes informações: data do fracionamento e validade após a abertura 
ou retirada da embalagem original;

 OBS.: Os produtos cujas embalagens forem abertas devem seguir as reco-
mendações do fabricante.
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4.2. Como minimizar o risco de contaminação cruzada?

4.3. Como armazenar os alimentos?

4.2.1. Como proceder a desinfecção de alimentos crus?

• Consumir os alimentos prontos em no máximo duas horas, quando manti-
dos em temperatura ambiente;

• Reaquecer bem os alimentos prontos até levantar fervura e/ou sair fumaça.

• Utilizar água de boa qualidade tratada e filtrada;
• Lavar as mãos constantemente;
• Manter limpos os utensílios, equipamentos e todas as superfícies da cozinha;
• Evitar o contato entre alimentos crus e cozidos. No momento da manipu-

lação estar sempre atento à higienização das bancadas e utensílios para 
evitar a contaminação cruzada;

• Manter alimentos fora do alcance de insetos e roedores.

• Lavar vegetais folhosos, folha a folha, frutas e legumes cuidadosamente;
• Colocar de molho por 15 minutos em água clorada, utilizando produto adequa-

do para este fim (ver rótulo do produto), ou uma colher de sopa de água sanitá-
ria para um litro de água, ou de acordo com recomendações do fabricante;

• Após este período, enxaguar novamente em água corrente, um a um;
• Fazer o corte dos alimentos para a montagem dos pratos utilizando utensí-

lios bem lavados;
• Manter sob refrigeração até a hora de servir.

• Organizar os produtos nas prateleiras da despensa de acordo com suas ca-
racterísticas: farináceos, grãos, enlatados, etc.;

• Manter os produtos afastados da parede e do chão para evitar umidade e 
facilitar a ventilação;

• Guardar na frente os alimentos com prazo de validade menor para que sejam 
consumidos primeiro;

• Se algum alimento estiver deteriorado e/ou vencido, retirá-lo da prateleira 
e proceder a limpeza do local caso seja necessário, para que não haja con-
taminação de outros produtos;

• Os alimentos que necessitam de refrigeração devem ser armazenados em 
geladeiras da seguinte forma: 
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• Nas prateleiras superiores deverão ser acondicionados preferencialmen-
te os alimentos prontos para consumo;

• Nas prateleiras intermediárias ficarão acondicionados os alimentos se-
mi-prontos;

• Nas prateleiras inferiores e gavetas serão armazenados os alimentos 
crus, sempre separados entre si;

• As geladeiras devem estar totalmente vedadas, sem borrachas gastas ou 
frestas para manter a boa conservação dos alimentos;

• Para manter a temperatura de refrigeração no interior da geladeira, é necessá-
rio abrí-la o menor número de vezes possível, principalmente nos dias quentes.

Como higienizar as mãos?5.
A higienização simples das mãos tem a finalidade de remover os microorga-

nismos que ficam aderidos (colonizam) nas camadas superficiais da pele, assim 
como o suor, a oleosidade, as células mortas e sujidades interrompendo a pro-
pagação de micro-organismos, que podem se transferir de uma superfície para 
outra, por meio de contato direto (pele com pele), ou indireto, através do contato 
com objetos e superfícies contaminados.

Em ILPIs as mãos também devem ser higienizadas:

• Antes e após contato direto com idosos, seus pertences e superfícies próxi-
mas e/ou em qualquer rotina de cuidado para evitar contaminação;

• Após contato acidental das mãos com qualquer sujidade, bem como com 
sangue, fluidos corpóreos, secreções, excreções e/ou objetos contaminados;

• Imediatamente após retirar as luvas;
• Antes de colocar os EPI e depois de retirá-los.

Ao iniciar o procedimento de higienização das mãos deve-se molhá-las e apli-
car sabonete líquido na palma. Em seguida, ensaboar vigorosamente todas as 
faces por 40 a 60 segundos, conforme técnica (figura abaixo).

A utilização de gel alcoólico a 70% ou de solução alcoólica a 70% com 1-3% de 
glicerina pode substituir a higienização com água e sabão quando as mãos não 
estiverem visivelmente sujas.
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Telefones úteis 6.
Conselho Municipal do Idoso 3277-9865
Delegacia de Proteção ao Idoso e Deficiente 3330-1747/1748
Disque cidadão 0800-305000
Disque direitos humanos 0800-311119
Conselho Estadual de Proteção ao Idoso 3222-9337
Disque Idoso 3277-4646
Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos das Pessoas 
Portadoras de Deficiência e Idoso 3295-2045/3935

Coordenadoria de Atenção ao Idoso e ao Adulto da SMSA 3277-9532/9551
Coordenadoria dos Direitos da Pessoa Idosa 3277-4460
Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) da PBH 156
Secretaria Municipal de Saúde 3277-5246
Gerência de Vigilância Sanitária (GEVIS) 3277-5045
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