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PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA A INSTITUIÇÃO DE LONGA 

PERMANÊCIA PARA IDOSOS – LAR ACELINO 

 
1- Apresentação: 

 

Considerando principalmente a Nota Técnica 05/2020 atualizada em 

24/06/2020 de Orientações para Prevenção e Controle de Infecções pelo Novo 

Coronavírus em Instituições de Longa Permanência para Idosos – ILPI. O Lar 

Acelino elaborou o presente Plano de Contingência que é um instrumento de 

planejamento preventivo utilizado como alternativa para organização da 

instituição na oferta do serviço acolhimento de idosos na modalidade de alta 

complexidade, para esse período de Pandemia do COVID-19.  

O Lar Acelino enquanto instituição privada, de caráter filantrópico é 

tipificada dentro da Política de Assistência Social como um serviço de alta 

complexidade de acolhimento para idosos do sexo masculino que acontece 

quando esgotadas todas as possibilidades de convívio familiar e autossustento, 

ou ainda em casos de abuso, abandono e violência.  

O Lar Acelino conta com dois médicos voluntários Dr. Jorge Bacila e o 

Dr. Walter Guilherme Taborda que estão em contato com o setor de 

Enfermagem do Lar Acelino através da Técnica de Enfermagem Ivonete 

Ferreira Astord e fazem a verificação de exames e repasse de receitas e 

cuidados necessários com cada idoso.  

 

 

2- Objetivo Geral: 

Este Plano de Contingência tem por objetivo geral promover a 

organização de procedimentos alternativos para a execução do serviço de 



acolhimento para idosos nesse período de Pandemia, de forma a prevenir e 

controlar qualquer infecção do novo Coronavírus. Os procedimentos devem ser 

repassados para a equipe de funcionários e idosos, que serão adaptados a 

rotina diária da instituição. 

 
PLANO DE CONTINGÊNCIA DA ILPI – LAR ACELINO 

 

Objetivo Específico Metas Estratégia/ Ações Responsabili
dade 

Prazo de  
Execução 

Orientar 

funcionário sobre a 

correta limpeza e 

desinfecção das 

mãos. 

 

 

Orientar 
funcionários 

do Lar Acelino 
sobre correta 

forma de 
lavagem das 
mãos com 

água e sabão 
e desinfecção 
com álcool em 

gel 70º. 

Realização prática da 
lavagem das mãos 

seguindo as 
recomendações da 

ANVISA 

Coordenação 
da Instituição 

Março 
2020  

Estimular a higiene 
das mãos dos 

idosos residentes 

Estímulo 
sobre a 

necessidade 
da correta 

limpeza das 
mãos e 

desinfecção 
com álcool em 

gel 70º.  

Através da 
demonstração visual e 

vídeos sobre a 
importância da limpeza 

das mãos.  
Auxilio para aqueles 
que não conseguem 

realizar sozinhos 

Coordenação 
e 

funcionários 
do Lar 
Acelino 

Março 
2020 até o 

fim da 
pandemia 

Orientar sobre 
etiqueta de tosse. 

Orientação 
aos 

funcionários e 
residentes 

sobre a 
necessidade 
de aplicação 

da etiqueta de 
tosse. 

Demonstração visual 

através de vídeos 

sobre a necessidade 

de cobrir a boca e o 

nariz com lenço ou 

antebraço na hora de 

tossir ou espirrar e 

depois realizar a 

desinfecção das mãos. 

tosse e higiene 

respiratória, para cobrir 

o nariz e a boca Os 

Coordenação 
e 

funcionários 
do Lar 
Acelino 

Março 
2020 até o 

fim da 
pandemia 



funcionários também 

foram orientados a 

auxiliar os idosos que 

não conseguem 

realizar esta medida.  

 

Orientar sobre a 
obrigatoriedade do 
uso de máscaras 

Orientação a 
todos os 

funcionários 
da 

obrigatoriedad
e do uso de 
máscaras na 

instituição 

Seguindo as 
orientações 

repassadas pela 
ANVISA em sua Nota 

Técnica 05/2020 
Atualizada em 
24/06/2020. 

Coordenação 
e 

funcionários 
do Lar 
Acelino 

Março 
2020 até o 

fim da 
pandemia 

Atualizar quadro de 
vacinas 

Atualizar 
quadro de 

vacinas dos 
residentes e 
funcionários 

Seguindo as datas 
repassadas no 
Calendário do 

Ministério da Saúde, 
imunizar os idosos 

residentes e 
funcionários contra a 

Influenza. 

Secretaria 
Municipal de 

Saúde 

Março 
2020 

Proteger os 
funcionários do Lar 

Acelino contra a 
contaminação da 

COVID-19 

Prevenir a 
contaminação 

dos 
funcionários e 
dos residentes 
pelo vírus da 

COVID-19 

Aquisição e entrega de 
EPI’s necessários para 

o desempenho das 
funções de cuidado 

com os idosos 
residentes além da 
disponibilização de 

álcool gel 70º 

Diretoria e 
Coordenação 

do Lar 
Acelino, 

Secretaria 
Municipal de 

Saúde e 
doações de 

terceiros 

Março 
2020 até o 

fim da 
Pandemia 

Atualizar rotina de 
procedimentos 

para a entrada na 
instituição 

Procedimento 
de entrada 
diária para 

funcionários e 
visitantes 

necessários 

Organização de 
entrada exclusiva de 
funcionários e visitas 
necessárias. 
Instalação de Pedilúvio 
e troca de calçados 
pelo EPI do 
funcionário. 
Aferição de 
temperatura diária do 
funcionário e registro. 
Espaço para limpeza e 
desinfecção das mãos 
com álcool em gel 70º. 
Disponibilização de 
luvas de procedimento 

Diretoria e 
Coordenação 

do Lar 
Acelino 

Março 
2020 até o 

fim da 
Pandemia 



e máscaras 
descartáveis. 
 

Suspender visitas 
na instituição 

Suspender 
sem previsão 
de retorno às 

visitas a 
instituição 

Por tempo 
indeterminado 
suspender as visitas a 
fim de prevenir o 
contágio do vírus aos 
idosos.  
Disponível 
atualizações sobre os 
idosos via telefone, 
vídeos para os 
familiares e rede social 
do Lar Acelino. 

Diretoria e 
Coordenação 

do Lar 
Acelino 

Março de 
2020 até o 

fim da 
Pandemia. 

Orientar 
funcionários sobre 
procedimento com 
idosos em caso de 

suspeita ou 
contagio. 

Orientação de 
procedimento 
em caso de 
suspeita ou 
contágio por 
Coronavírus 

Em casos de Idosos 
com suspeita ou caso 
confirmação de 
contaminação por 
Coronavírus seguir as 
orientações 
repassadas no Plano 
de Ação/ Cuidados 
com Idosos 

Funcionários 
do Lar 

Acelino. 

Março de 
2020 até o 

fim da 
Pandemia 

Atualizar rotina de 
cuidados diários 

com os residentes 
idosos 

Atualizar os 
procedimentos 

realizados 
diariamente de 
monitorament

o da saúde 
dos residentes 

idosos 

Aferição de 
temperatura dos idosos 
realizada diariamente 
com intervalos de 6hrs.  
Verificação de 
sintomas respiratórios 
e demais sintomas da 
COVID-19. 

Setor de 
Enfermagem 

Março de 
2020 até o 

fim da 
Pandemia 

 
3- Monitoramento e Avaliação: 

 

O Lar Acelino realiza periodicamente reuniões entre diretoria, 

coordenação e setor de enfermagem para acompanhar o desenvolvimento das 

orientações e procedimentos de prevenção da contaminação pelo COVID-19, 

repassados aos funcionários.  

Com a Nota Orientativa 41/2020 quinzenalmente os funcionários 

realizam o teste RT/PCR, em todos os resultados negativos, segue-se a 

orientação de testagem novamente em 15 dias. Se algum caso positivo é 

realizada a testagem semanal de todos funcionários e idosos, até que se 

obtenham todos os resultados negativos novamente.  

 



4- Vigência: 

O Plano de Contingência teve início em Março de 2020 até o fim da 

Pandemia, pode sofrer alterações conforme sejam atualizadas as Notas 

Técnicas da Vigilância Sanitária e Decretos Municipais.  

 

 

Palmeira, 25 de Agosto de 2021. 

 
 

_____________________ 

Presidente do Lar Acelino 
Luciana do Rocio Xavier Argenta 

 
 

____________________ 
Coordenação do Lar Acelino 

Mayara Lucia Martins 
 
 
 


