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Orientações para a saúde da pessoa idosa na Atenção Primária à Saúde 
(APS) no contexto da pandemia da COVID-19 causada pelo Novo 
Coronavírus, no município do Salvador. 

 

O Novo Coronavírus foi nomeado como SARS-CoV-2 e produz a doença 

classificada como COVID-19. Esse vírus tem alta taxa de transmissão, sobretudo 

pelas gotículas respiratórias (tosse e espirro) e apresenta amplo espectro clínico 

que varia desde casos leves (cerca de 80%) até casos graves como Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SRAG) para 5% a 10% dos casos. A letalidade varia 

principalmente conforme a faixa etária e condições clínicas, sendo que está 

associada à maior letalidade a alguns grupos populacionais, com destaque para 

a população idosa e usuários com condições crônicas de saúde. 

Assim, idosos frágeis com dependência funcional, com comorbidades, 

com condição crônica e/ou que vivem em Instituições de Longa Permanência 

para Idosos (ILPI) são mais suscetíveis às complicações do novo Coronavírus e 

devem ter prioridade no atendimento e monitoramento dos casos suspeitos e/ou 

confirmados dessa doença pelos profissionais que atuam nas Unidades Básicas 

de Saúde (UBS) com e sem a Estratégia de Saúde da Família.  

A Atenção Primária à Saúde (APS) desempenha papel central ao realizar 

o monitoramento desses usuários, a identificação dos casos e os 

encaminhamentos necessários frente aos casos leves, bem como a identificação 

precoce e encaminhamento rápido dos casos graves, visando garantir a 

coordenação do cuidado. 

De acordo com a Nota Técnica DAS/APS nº 09, de 19 de junho de 2020, 

destaca-se que, além das condições relacionadas à COVID-19, demais 

demandas e/ou condições de saúde dos usuários também devem ser 

monitoradas. Em relação à população idosa, para esse monitoramento 

destacam-se o risco funcional e as condições crônicas, que podem inclusive 

agravar os quadros de COVID-19. 

Diante do contexto epidemiológico atual e da necessidade de 

reorganização do processo de trabalho da APS para o enfrentamento do Novo 
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Coronavírus no município do Salvador, esta Nota se propõe a apresentar 

orientações para os profissionais que atuam nas UBS com e sem Saúde da 

Família para operacionalização das ações estratégicas para a saúde da 

pessoa idosa. 

 

1. ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA IDOSA NA APS 

 

A atenção à saúde deve ser orientada a partir da funcionalidade global 

da pessoa idosa, considerando o risco de fragilidade existente e o seu grau de 

dependência (capacidade de execução), buscando a autonomia possível 

(capacidade de decisão) do sujeito em questão. 

Reforça-se a necessidade de reorganizar os fluxos nas UBS, conforme 

Notas Técnicas DAS/APS nº 09, de 19 de junho de 2020 e nº 11, 07 de julho de 

2020, no intuito de garantir atendimento adequado tanto às pessoas idosas que 

apresentem síndrome febril e/ou síndrome gripal como àquelas que tenham 

outras condições de saúde, sejam estas agudas ou crônicas, além de também 

considerar as medidas para proteção dos usuários e dos profissionais nas UBS. 

Preconiza-se a manutenção do acompanhamento da população idosa 

do território, incluindo os idosos que estão em ILPI, avaliando as condições de 

saúde do usuário, com destaque para a avaliação funcional, no intuito de definir 

as condutas necessárias (como por exemplo: a necessidade de consulta 

presencial na UBS ou no domicílio, teleconsulta, dentre outros 

encaminhamentos). 

 

Caso a UBS com e sem a Estratégia de Saúde da Família ainda não realize o 

monitoramento da situação de saúde dos idosos que estão nas ILPI localizadas 

no seu território de abrangência, essa prática deverá ser incorporada 

imediatamente ao processo de trabalho, tendo em vista a situação epidemiológica 

em relação à COVID-19, com o apoio da equipe distrital, bem como a 

responsabilidade sanitária já atribuída às equipes da APS, através da Portaria 

GM/MS nº 2.436 de 21 de setembro de 2017. 
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Nesta perspectiva, destaca-se que se torna prioritário o monitoramento 

de usuários idosos com alguma condição crônica, que exija o cuidado continuado 

e que seja considerado de risco para desenvolver sintomas graves da COVID-

19. 

Para o monitoramento e definição da melhor estratégia para 

acompanhamento desses indivíduos, inicialmente, é preciso verificar quem 

destes apresenta condição crônica em acompanhamento pela equipe e 

estratificar o risco.  Esta prática deve partir da avaliação clínico-funcional, aliando 

a estratificação de risco relacionado à funcionalidade (Quadro 1) à estratificação 

de risco relacionado às condições crônicas. 

Caso ainda não esteja sendo realizada a estratificação de risco pelos 

profissionais, no formato aqui proposto, orienta-se o planejamento e organização 

da equipe para avaliarem conjuntamente os usuários de maior risco a partir dos 

dados presentes nos prontuários e no Portal MAS1. Para tal, deve haver 

discussão interna pelas equipes e definição da estratégia e modalidade para 

continuidade do acompanhamento, considerando cada usuário acompanhado. 

Para definição entre a modalidade de consulta presencial (na UBS 

ou no domicílio) ou tele consulta (chamada de vídeo ou de voz), tele 

monitoramento, bem como sua frequência, os seguintes aspectos devem ser 

levados em consideração pela equipe/profissional de saúde: a) a necessidade 

de realização de exame físico; b) o nível de compreensão do usuário e do 

cuidador; c) o risco de gravidade relacionada à COVID-19 devido às doenças 

crônicas; d) a fragilidade; e) a viabilidade e capacidade do usuário de utilizar as 

Tecnologias da Informação e Comunicação (smartphone, tablete, 

computador/notebook com internet) para se comunicar com o profissional de 

saúde; f) o contato telefônico desse usuário. 

 

 

 

                                            

1 O Portal MAS é alimentado com os dados coletados pelos Agentes Comunitários de 
Saúde na realização de suas atividades no território (Cadastro Domiciliar, Cadastro Individual e 
Visita Domiciliar). 
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Assim, a escolha da modalidade de abordagem deve perpassar não apenas 

pela adequabilidade dos usuários e da equipe à ferramenta escolhida, mas 

também pela necessidade de preservação da privacidade e autonomia da 

pessoa idosa, aspectos centrais da atenção à saúde da pessoa idosa. 

 

O contato telefônico da UBS, bem como da equipe/profissional de 

saúde2 de referência, deve ser disponibilizado aos usuários, cuidadores e 

familiares para que possam esclarecer as dúvidas e evitar idas desnecessárias 

às UBS. 

Para o acompanhamento de pessoas idosas com casos leves, 

suspeitos/confirmados para COVID-19 em isolamento domiciliar, segundo Guia 

Orientador para o enfrentamento da pandemia Covid-19 na Rede de Atenção à 

Saúde (CONAS, 2020), devem ser monitoradas (por telefone ou 

visita/atendimento domiciliar), durante os 14 dias, a partir do início dos sintomas, 

os idosos frágeis a cada 24 horas os idosos robustos e pré-frágeis a cada 48 

horas. No tópico 2 serão tratados os aspectos relacionados à estratificação 

funcional da pessoa idosa. 

 

a. Orientações de hábitos saudáveis de vida e saúde 

 

No atendimento aos idosos, seja através das consultas (presenciais ou 

tele consultas) ou do tele monitoramento, o profissional de saúde deve orientar 

sobre os hábitos saudáveis de vida e de saúde, com o objetivo de minimizar o 

impacto negativo decorrente do distanciamento social, medida de proteção para 

a COVID-19, como, por exemplo, a restrição de atividades de convívio social 

como grupos (mesmo terapêuticos), reuniões em igrejas, clubes, etc.  

Durante a pandemia, cabe aos profissionais sempre reforçar a 

importância dos idosos, familiares e cuidadores manterem essas medidas para 

reduzir os riscos de contaminação. Entretanto, é necessário reconhecer que o 

distanciamento social de pessoas idosas pode levar a sintomas depressivos, 

negligência no autocuidado e perda funcional. Por isso, é muito importante 

                                            

2 Após a disponibilização do equipamento pela Secretaria Municipal da Saúde. 
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orientar também sobre a manutenção do autocuidado, do lazer e dos vínculos 

socioafetivos. Desta forma, de acordo com cada realidade, a equipe pode sugerir 

atividades no domicílio como leitura, filmes, músicas, organização de itens 

pessoais, retratos, participação de grupos em redes sociais, artesanato e até 

mesmo a manutenção de telefonemas e mensagens aos familiares e amigos, 

dentre outros.  

As orientações também englobam: a) a manutenção de nutrientes para 

os idosos, evitando-se ou proibindo-se dietas restritivas, ressaltando que o 

aporte de líquidos deve ser otimizado; b) o estímulo à manutenção da mobilidade 

dentro do domicílio para evitar a perda da massa muscular e outras 

complicações; c) estímulo à manutenção do grau de autonomia que o idoso 

possui. 

 

b. Horário de atendimento exclusivo para a população idosa 

 

Diante da alta transmissibilidade da COVID-19 e do risco de 

apresentação de quadro grave de infecção pelo novo Coronavírus pela 

população idosa, principalmente os indivíduos com doenças crônicas (diabetes, 

problemas cardíacos e pulmonares, etc), em 23 de abril de 2020, foi estabelecido 

que uma UBS por Distrito Sanitário (Apêndice A) funcionaria no horário de 07 às 

08 horas para atender exclusivamente à população idosa, ou seja, os 

atendimentos médicos e de enfermagem, bem como os 

demais serviços ofertados na UBS serão destinados apenas para a população 

longeva nessas unidades de saúde. 

Após o horário supracitado, a UBS retoma o atendimento à população 

geral, conforme rotina, considerando o plano de ação e fluxo estabelecidos para 

o enfrentamento da COVID-19. 

 

2. AVALIAÇÃO DA PESSOA IDOSA NA APS 

 

Em populações idosas, a capacidade funcional é um importante 

parâmetro de avaliação, pois a incapacidade funcional de natureza física e/ou 

mental provoca grande impacto nessa população no que se refere ao aumento 
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da morbimortalidade, risco de hospitalização e permanência em ILPI. O maior 

risco de declínio funcional e incapacidades neste grupo populacional, aumenta 

significativamente o risco de desfechos adversos diante de qualquer condição 

aguda de saúde. 

Assim, a Secretaria Municipal da Saúde do município do Salvador 

orienta que toda avaliação do idoso inicie pela avaliação da funcionalidade 

global, através das atividades de vida diárias básicas, instrumentais e 

avançadas. 

Inclusive, na situação epidemiológica atual, para o manejo dos usuários 

com Síndrome Gripal, utilizando o Protocolo de Manejo da COVID-19 na APS do 

Ministério da Saúde, bem como as Notas Técnicas publicadas pela 

Coordenadoria de Atenção Primária à Saúde, além de realizar a escuta ativa e 

acolhimento do usuário, cuidador ou familiar, deve considerar a gravidade do 

quadro clínico apresentado associado ao estado clínico-funcional do idoso até 

02 (duas) semanas antes do início dos sintomas, utilizando a dependência 

funcional como  parâmetro principal para a decisão clínica e não a idade. 

 

a. Estratificação funcional das pessoas idosas na APS 

 

Para a avaliação funcional a orientação é utilizar a Caderneta de Saúde 

da Pessoa Idosa, 4ª e 5ª edições, onde consta o Protocolo de Identificação do 

Idoso Vulnerável (VES-13) (ANEXO I). 

O VES-13 é um instrumento simples e eficaz, capaz de identificar o idoso 

vulnerável residente na comunidade, com base na idade, autopercepção da 

saúde, presença de limitações físicas e incapacidades e pode ser aplicado por 

qualquer profissional da saúde. 

Cada item do instrumento recebe uma pontuação e o resultado de sua 

soma sinaliza o idoso com menor vulnerabilidade (pontuação ≤ 2 pontos), que 

deve continuar sendo acompanhado pela APS, bem como o idoso com maior 

comprometimento funcional (pontuação ≥ 3 pontos), para quem a equipe da APS 

deverá dispensar cuidado com ênfase nas condições relacionadas às respostas 

pontuadas na escala, que devem ser investigadas. Apresentamos no quadro 1 

a relação do grau de fragilidade e escore apurado pelo VES-13. 
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Os idosos que apresentarem pontuação maior ou igual a 3 pontos têm 

um risco de 4,2 vezes maior de declínio funcional ou morte em dois anos, quando 

comparado com idosos com pontuação igual ou menor a 2 pontos, 

independentemente do sexo e da quantidade ou tipo de comorbidades 

presentes. 

Esta avaliação auxilia os profissionais de saúde no direcionamento do 

cuidado de acordo com as necessidades observadas, favorecendo a promoção 

da saúde e a prevenção de doenças e complicações decorrentes de patologias 

prévias. Consequentemente, corrobora para o envelhecimento ativo, que busca 

o aumento da expectativa de uma vida saudável e qualidade de vida para todas 

as pessoas que estão envelhecendo, inclusive as que são frágeis. 

Para o processo de trabalho nas UBS, orienta-se que as consultas sejam 

parametrizadas segundo a avaliação clínica-funcional, associada à estratificação 

de risco da funcionalidade (Quadro 1) e das doenças crônicas, tendo por base 

a necessidade individual do usuário, de acordo com o plano de cuidados. Essa 

orientação deve ser considerada central no cuidado da pessoa idosa, 

mesmo fora do contexto atual da pandemia pelo SARS-CoV-19. 

 

Quadro 1: Estratificação de risco, grau de fragilidade da saúde da pessoa idosa 
de acordo com escores obtidos com aplicação do VES-13 e parametrização para 
a periodicidade das consultas. 
 

Pontuação do 
VES-13 

Grau de Fragilidade Risco 
Parametrização nº 

de consultas 

≤ 2 Idosos robustos Baixo 
Consulta a cada 6 
meses e/ou critério 

da equipe 

3 a 6 
Idosos em risco de 

fragilização 
Médio 

Consulta a cada 4 
meses e/ou critério 

da equipe 

≥ 7 Idosos frágeis Alto 
Consulta a cada 2 
meses e/ou critério 

da equipe 
Fontes: Linha de cuidado para atenção integral à saúde da pessoa idosa -SESA-PR, 2018; 
Adaptação da parametrização do ambulatório de geriatria da Comunidade Judaica - São Paulo. 

 

Considerando toda a discussão apresentada anteriormente, a Secretaria 

Municipal da Saúde orienta que o monitoramento da população idosa, seja 
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relacionado à COVID-19, seja para as demais condições de saúde, deve 

considerar a avaliação funcional, tendo por base o VES-13.  

Nas situações que os usuários não possuam registro do VES-13 em 

prontuário por menos de doze meses ou que tiveram eventos como internações 

hospitalares e queda que possam alterar o escore do último registro de VES-13 

em prontuário, no primeiro contato com o idoso ou familiar, deve ser feita a 

atualização do VES-13.  

Esse instrumento é um questionário de fácil aplicabilidade, que pode ser 

respondido pelos profissionais de saúde, pessoa idosa ou familiares/cuidadores, 

dispensando a observação direta do usuário e se baseia no registro das 

habilidades necessárias para a realização das tarefas do cotidiano. Destaca-se 

que a não obrigatoriedade da observação direta favorece sua aplicabilidade no 

contexto da pandemia e está alinhamento com a proposta do Salvador Protege. 

O registro do resultado do VES -13 deve se dá em prontuário físico, 

eletrônico ou ficha espelho da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa e essa 

informação deverá ser usada associada à estratificação de risco para doenças 

crônicas na definição e priorização do monitoramento e da modalidade, local e 

frequência das consultas com médico e/ou enfermeiro.  

 

3. INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI) NO CONTEXTO DA 

PANDEMIA 

 

Atenção especial deve ser dada às ILPI no território de abrangência das 

UBS com e sem a Estratégia de Saúde da Família, dado o maior potencial de 

gravidade da COVID-19 nessa população.  

É de responsabilidade da APS a identificação, o contato o e 

acompanhamento das pessoas com 60 anos ou mais, vinculadas às instituições 

que acolhem idosos nos territórios. Esse procedimento deve ser incorporado à 

rotina das equipes/profissionais de saúde.  

Durante a pandemia, o acompanhamento dos idosos institucionalizados, 

deve ter como objetivo principal monitorar a ocorrência de síndrome 

gripal/síndrome febril nesses grupos, com identificação de intervenções 

necessárias para a proteção individual e coletiva. 
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Para caracterizar a ILPI em relação às medidas de proteção implantadas 

e as condutas adotadas pela equipe gestora e de profissionais que atuam neste 

local e subsidiar o monitoramento pela APS, sugere-se a utilização de um roteiro 

adaptado da Portaria Nº 65, de 6 de maio de 2020, da Secretaria Nacional de 

Assistência Social, que aprova orientações e recomendações gerais aos 

gestores e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social quanto ao 

atendimento nos serviços de acolhimento de pessoas idosas ou com deficiência 

no contexto de emergência em saúde pública decorrente do novo Coronavírus, 

COVID-19 (Apêndice B). 

Em conformidade com os documentos publicados pelo Ministério da 

Saúde até a presente data, destacamos abaixo as orientações norteadoras para 

o monitoramento dos idosos nas ILPI: 

 A APS deverá monitorar diariamente as ILPI, com destaque para instituições 

onde residam idosos frágeis, via visita ou através de ligação telefônica.  

o Para este acompanhamento, os profissionais de saúde também devem 

estar atentos às condições clínicas dos idosos, especialmente se 

apresentar comorbidades de risco, como diabetes descompensada, 

cardiopatia grave, doença renal crônica, doença pulmonar grave, 

condição imunossupressora, dentre outras, intervindo sempre que 

necessário, de acordo com as competências desse nível de atenção à 

saúde. 

 Deve ser disponibilizado o número do telefone da unidade de saúde, 

orientando ao idoso e/ou cuidador que podem fazer contato prévio com a 

equipe/profissional de saúde para esclarecer dúvidas e solicitar orientações, 

evitando saídas desnecessárias e aumentando o risco de contaminação;  

 Orientar também sobre os hábitos saudáveis de vida e saúde citados 

anteriormente; 

 Verificar a situação vacinal e realizar vacinação dos residentes contra a 

Influenza e outras vacinas que se fizerem necessárias; 

 Estimular a ILPI a orientar idosos e familiares para a restrição de atividades 

de convívio social como grupos (mesmo terapêuticos), reuniões em igrejas, 

clubes, visitas etc. 
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 Fortalecer a importância de reduzir a frequência e a duração das visitas e a 

busca por alternativas de contato remoto (como telefonemas e vídeo 

chamadas), bem como estabelecer um cronograma para evitar aglomerações; 

 Realizar ações de educação em saúde, orientando sobre as medidas de 

prevenção (exemplo: higienização, distanciamento social, etiqueta 

respiratória etc.), através de contato por telefone ou presencial quando 

necessário; 

 Destacar a relevância do monitoramento diário, pelos profissionais da ILPI, da 

temperatura, sintomas respiratórios e outros sinais e sintomas da COVID-19 

dentre os residentes e profissionais da ILPI, para identificar o aparecimento 

precoce desses sintomas e implantação de medidas preventivas em tempo 

oportuno, evitando ou reduzindo a transmissão da doença entre eles; 

 Informar que a ocorrência desses casos deve ser comunicada o mais breve 

possível à UBS de referência; 

Para os casos suspeitos/confirmados de COVID-19, seguem-se as 

mesmas orientações da Nota Técnica vigente DAS/APS, devendo realizar a 

vigilância ativa e continuada destes usuários através do monitoramento 

presencial ou telefônico a cada 24h. Além disso, faz-se também necessário 

reforçar as orientações à instituição sobre as ações de isolamento e medidas de 

higienização como principais medidas para prevenção e controle de infecções 

pelo novo Coronavírus. 

Para organizar o monitoramento dos usuários em isolamento domiciliar 

nas ILPI, é preciso definir os profissionais responsáveis e pactuar com o usuário 

e ILPI a modalidade (via telefone, WhatsApp®, visita do ACS ou outro 

profissional da equipe) e periodicidade do monitoramento. 

Quando houver a impossibilidade de isolamento do idoso por motivos 

estruturais da ILPI existe um fluxo, ilustrado no ANEXO 2, pactuado junto à 

Comissão Intersetorial Comissão Intersetorial de Acompanhamento das ILPI no 

Estado da Bahia3, segundo o qual o idoso é encaminhado para abrigo EBDA, 

                                            

3 A Comissão Intersetorial de Acompanhamento das ILPI no estado da Bahia, instituída 
através da Portaria Nº 133 de 03 de Abril de 2020, tem como objetivo monitorar a situação de 
saúde de pessoas idosas residentes em ILPI no Estado e articular ações com vistas à garantia 
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por meio de transporte sanitário viabilizado pela Diretoria de Atenção à Saúde. 

Nesse contexto, a atuação das equipes da Atenção Primária junto à ILPI é 

fundamental. 

O usuário ou cuidador deve ser orientado sobre os sintomas de 

agravamento e deve ser monitorado quanto ao cumprimento das medidas de 

isolamento, quadro clínico, sinais de agravamento, aparecimento de sintomas 

em contatos. Caso seja necessário, realizar atendimento presencial, 

preferencialmente na ILPI. 

Havendo piora do quadro clínico ou presença de qualquer sintoma ou 

sinal de alerta de complicações que extrapole a complexidade da Atenção 

Primária, a equipe deve referenciar o caso para uma Unidade de Emergência, 

através de abertura de chamado para o SAMU (192). 

Caso os sintomas sejam identificados nos contatos, as orientações 

sobre as medidas de isolamento deverão também incluí-los, bem como as de 

vigilância ativa até completar 14 dias do início dos sintomas. 

Os profissionais das ILPI, inclusive os cuidadores de pessoas idosas, se 

apresentarem sintomas de gripe, devem evitar imediatamente o contato com os 

idosos, sendo sugerido seu afastamento. 

Muitos idosos, principalmente de ILPI, têm demência, histórico de AVC 

ou outros problemas de saúde que podem mascarar as manifestações da 

infecção por COVID-19. Assim, qualquer mudança significativa no estado clínico 

em relação à linha de base desses idosos, sem explicações imediatas, podem 

ser causadas por COVID-19. É necessário atentar para a identificação de sinais 

de alerta incomuns tais como: confusão mental aguda, agitação, sonolência, 

prostração, desconforto respiratório, dificuldade em deambular, quedas, ingesta 

alimentar diminuída, disfagia, incontinência, maior propensão para desenvolver 

taquipnéia. 

Ressalta-se que febre pode não estar presente em alguns casos de 

COVID-19, dentre os quais está a população idosa, imunossuprimidos ou 

                                            

de direitos à saúde e proteção social. Contato: 3103-6158 / 6159 
comissaoidosocovid@saude.ba.gov.br 
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pessoas que utilizaram antitérmicos e, portanto, a avaliação clínica e 

epidemiológica deve ser levada em consideração. 

Ao monitorar a evolução domiciliar do quadro clínico a equipe deve 

manter constante avaliação das condições (rotina) e local de isolamento, bem 

como manter diálogo com a equipe distrital de vigilância em saúde e a Comissão 

Intersetorial de Acompanhamento das ILPI no Estado da Bahia, instâncias da 

Rede de Atenção à Saúde que vem promovendo a vigilância em saúde e 

mantendo o monitoramento das ILPI no território.  

Apresentamos no Apêndice C a lista de ILPI que estão sendo 

monitoradas pela referida Comissão Intersetorial e pela Secretaria Municipal de 

Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPRE). Caso seja identificada 

alguma ILPI não contemplada na lista de monitoramento, as técnicas do Campo 

Temático Saúde da Pessoa Idosa devem ser informadas através do e-mail 

atspi.salvador@gmail.com. 

 

É obrigatório o registro do quesito raça/cor do usuário em qualquer tipo de 
atendimento, seja presencial ou teleatendimento, e em todos os sistemas de 

informação: preto / pardo / branco / amarelo / indígena. 
 

Ajude a combater o racismo! 
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Atenciosamente, 
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APÊNDICE A – LISTA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE POR DISTRITO SANITÁRIO 

COM HORÁRIO DE ATENDIMENTO EXCLUSIVO PARA A POPULAÇÃO IDOSA 
 

DISTRITOS SANITÁRIOS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

Barra Rio Vermelho USF Clementino Fraga 

Boca do Rio USF Curralinho 

Brotas UBS Mário Andréia 

Cabula/Beiru UBS Eunísio Teixeira 

Cajazeiras UBS Nelson Piauí Dourado 

Centro Histórico UBS Ramiro de Azevedo 

Itapagipe UBS Ministro Alkimin 

Itapuã USF Itapuã 

Liberdade UBS Maria da Conceição Imbassay 

Pau da Lima UBS Drª Cecy de Andrade 

São Caetano Valéria USF Antônio Lazaroto 

Subúrbio Ferroviário UBS Sérgio Arouca 

 

  



DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE 
COORDENADORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 
SUBCOORDENADORIA DE CICLOS DE VIDA E GÊNERO 
CAMPO TEMÁTICO SAÚDE DA PESSOA IDOSA 

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO PARA APOIAR O DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS IDOSAS E PARA PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIAS FRENTE À COVID-194 
 

I. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO 
1. Identificação da Unidade 

Nome da Unidade: 

Endereço Completo: 

Telefone: 

E-mail: 

Profissional de Referência (dirigente ou técnico(a) indicado(a) para ser o "ponto focal" para contato - 

indicar nome completo, sem abreviações, e cargo/função): 

Contato Telefônico (fixo) do(a) Profissional de Referência: 

Contato Telefônico (celular) e whatsapp do(a) Profissional de Referência: 

2. Público atendido: 
(   ) Pessoas Idosas (   ) Jovens e Adultos com Deficiência (   ) Outros. Qual? _________________________ 
3. Tipo da unidade: 
(   ) Abrigo institucional (Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI) 
(   ) Abrigo institucional para pessoas com deficiência 
(   ) Residência Inclusiva 
(   ) Casa-lar 
(   ) República 
(   ) Outros. Qual? 
4. Natureza da Unidade: 
(   ) Pública e Estatal (Governamental) (   ) Organização da Sociedade Civil - OSC (Não Governamental) 
(   ) Outros. Qual? _________________________ 
II. UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE REFERÊNCIA 
5. Identificação da Unidade de Atenção Primária à Saúde de referência do Serviço de Acolhimento: 
Nome: _______________________________________________________________________________ 
Pertence a área coberta: (   ) Sim (   ) Não 
Equipe responsável sanitária: _____________________________________________________________ 

 

6. A Unidade de Atenção Primária à Saúde de referência já realizava acompanhamento das pessoas 
acolhidas antes da pandemia por à COVID-19? (   ) Sim (   ) Não 
 
7. A Unidade de Atenção Primária à Saúde de referência realiza acompanhamento das pessoas 
acolhidas em relação à COVID-19? (   ) Sim (   ) Não 
7.1. Se sim, como está sendo realizado esse acompanhamento? 

 

 

 

III. AÇÕES COM A FAMÍLIA E PESSOAS COM VÍNCULOS AFETIVOS COM AS PESSOAS ACOLHIDAS 
8. As pessoas acolhidas e os profissionais da unidade de acolhimento foram informadas e 
orientadas sobre as necessidades de cuidados de higiene pessoal, necessidade de distanciamento 
entre as pessoas e outros? (   ) Sim (   ) Não 
 
9. Está sendo disponibilizado algum meio de comunicação remota entre as pessoas acolhidas e 
suas famílias, amigos ou pessoas com vínculo afetivo? (telefonemas, chamadas de vídeo, cartas, etc.)  
(   ) Sim (   ) Não 

                                            

4 Adaptação da Portaria do Ministério da Cidadania nº 06, de 6 de maio de 2020. 
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9.1. Se sim, informar os meios de comunicação que estão sendo utilizados. 
 

 

9.2. Se não, informar o motivo: 
 

 

IV. ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO 
10. Quantos quartos existem na unidade de acolhimento destinados às pessoas acolhidas?_______ 
10.1. Qual o número máximo de pessoas acolhidas por quarto? __________ 
10.2. Quantos quartos existem na unidade de acolhimento destinados exclusivamente aos profissionais?__ 
10.3. Qual o número máximo de profissionais por quarto? __________ 
 
11. Quantos banheiros existem na unidade de acolhimento destinados às pessoas acolhidas?_____ 
 
12.Quantos banheiros existem na unidade de acolhimento destinados exclusivamente aos 
profissionais? __________ 
12.1. Do total de banheiros de uso exclusivo para profissionais, quantos possuem chuveiro? __________ 
 
13. Há quartos disponíveis na unidade de acolhimento para uso exclusivo de pessoas acolhidas que 
necessite ou venha a necessitar de isolamento social por suspeita ou confirmação de contaminação 
pelo novo Coronavírus (COVID-19)? (   ) Sim (   ) Não Se sim, quantos? __________ 
 
14. Há banheiros disponíveis na unidade de acolhimento para uso exclusivo de pessoas acolhidas 
que necessite ou venha a necessitar de isolamento social por suspeita ou confirmação de 
contaminação pelo novo Coronavírus (COVID-19)? (   ) Sim (   ) Não Se sim, quantos? __________ 
 
15. Qual o espaço (em m²) do refeitório ou sala de jantar? __________ 
15.1. Há condições de organização das refeições de modo que as pessoas acolhidas fiquem a uma 
distância de 1 a 2 metros entre si (p.ex.: levar as refeições nos quartos; alterar a dinâmica das refeições, 
definindo grupos menores de acolhidos para ir ao refeitório em momentos diferentes, etc). 
(   ) Sim (   ) Não. Por quê? ________________________________________________________________ 

 

 
V. CARACTERIZAÇÃO DAS PESSOAS ACOLHIDAS 
16. Qual a capacidade máxima de atendimento (número de vagas) desta unidade? __________ 
 
17. Quantos pessoas estão acolhidas neste momento na unidade de acolhimento? 
Informe o sexo e faixa etária das pessoas que estão acolhidas na Unidade neste momento, conforme 
quadro abaixo. 

Sexo 
Quantidade de pessoas acolhidas, segundo as faixas etárias 

< 18 anos 18 a 59 anos 60 a 70 anos 70 a 80 anos > 80 anos Total 

Feminino       

Masculino       

Total       

18. Em relação à autonomia e necessidade de cuidados: 
18.1. Quantas pessoas acolhidas possuem autonomia para o autocuidado e para desenvolver as atividades 
da vida diária, ainda que necessitem de tecnologias assistivas? __________ 
18.2. Quantas pessoas acolhidas dependem de auxílio de outra pessoa para desenvolver até 3 (três) 
atividades para a vida diária (tais como: alimentação, mobilidade, higiene)? __________ 
18.3. Quantas pessoas acolhidas dependem de cuidados para desenvolver todas as atividades para a vida 
diária? _____________ 
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19. Indique quantas pessoas acolhidas são imunodeprimidos ou possuem outras condições de 
saúde que os deixem mais vulneráveis à infecção pela COVID-19. ____________ 
VI. CARACTERIZAÇÃO DOS TRABALHADORES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO 
20. Quantos profissionais trabalham na unidade de acolhimento? __________ 
 
21. Dos profissionais, qual o quantitativo considerando a sua função: 

Coordenador/Dirigente  

Psicólogo - equipe técnica  

Assistente Social - equipe técnica  

Médico  

Enfermeiro  

Técnico/auxiliar de enfermagem  

Cuidador(a)  

Auxiliar de Cuidador(a)  

Serviços gerais  

Motorista  

Outros  

 
22. Quantos trabalhadores da unidade de acolhimento pertencem a grupos de risco em relação ao 
COVID-19 (pessoas idosas, imunodeprimidos, com doenças preexistentes, etc)? ________________ 
 
23. Algum cuidador precisou ser afastado do trabalho por causa da pandemia da Covid-19 (por 
estarem no grupo de risco, estarem com suspeita ou confirmação de COVID-19 ou convivem com 
pessoas nessas situações)? 

Coordenador/Dirigente  

Psicólogo - equipe técnica  

Assistente Social - equipe técnica  

Médico  

Enfermeiro  

Técnico/auxiliar de enfermagem  

Cuidador(a)  

Auxiliar de Cuidador(a)  

Serviços gerais  

Motorista  

Outros  

Total de trabalhadores afastados  

23.1. No caso de ter havido afastamento de trabalhadores da unidade de acolhimento, houve recomposição 
do efetivo? 
(   ) Sim, de todos trabalhadores afastados 
(   ) Sim, o número de trabalhadores da unidade de acolhimento afastados foi recomposto parcialmente. 
(   ) Total de recomposição de psicólogo(a) 
(   ) Total de recomposição de Assistente Social 
(   ) Total de recomposição de Cuidador(a) 
(   ) Total de recomposição de Auxiliar de Cuidador(a) 
(   ) Total de recomposição de Serviços Gerais 
(   ) Total de recomposição de Motorista 
(   ) Total de recomposição de outros profissionais 
(   ) Não houve substituição de trabalhadores da unidade de acolhimento afastados 
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VII. CONDIÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E AÇÕES DE 
PREVENÇÃO DA TRANSMISSIBILIDADE 
24. Ao chegar, TODOS os trabalhadores estão realizando higienização na entrada/recepção da 
unidade de acolhimento? 
(   ) Não 
(   ) Sim, TODOS os trabalhadores realizam a higienização na entrada. Descreva os procedimentos padrão 
para higienização dos trabalhadores: 
(  ) Sim, PARTE dos trabalhadores realiza a higienização na entrada. Quais trabalhadores realizam a 
higienização? Descreva os procedimentos para higienização dos trabalhadores: 
24.1. Se não há higienização de todos os trabalhadores na entrada na unidade de acolhimento, informar o 
motivo: ______________________________________________________________________________ 

 

 

25. TODOS os trabalhadores que atuam nos cuidados diretos das pessoas acolhidas estão 
utilizando máscaras cirúrgicas durante o expediente? (   ) Sim (   ) Não   Se não, informar o motivo:  

 

 

26.O distanciamento mínimo de 1 (um) a 2 (dois) metros entre as pessoas acolhidas, nas áreas 
comuns, está sendo realizado? (   ) Sim (   ) Não Se não, informar o motivo: ________________________ 

 

 

27. A triagem de sinais e sintomas gripais dos trabalhadores da unidade de acolhimento está sendo 
realizada TODOS OS DIAS na entrada/recepção da unidade?(   ) Sim (   ) Não Se não, informar o motivo: 

 

 

 
28. A temperatura das pessoas acolhidas, assim como a observação de outros possíveis sintomas, 
tem sido aferida TODOS OS DIAS? (   ) Sim (   ) Não Se não, informar o motivo: _____________________ 

 

29. A unidade tem conhecimento do conteúdo da Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 05/2020, 
que trata da utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI)? (   ) Sim (   ) Não 
29.1. Se sim, os EPI estão sendo utilizados conforme a Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 05/2020? 
(   ) Sim (   ) Não Se não, informar o motivo: ___________________________________________________ 

 

30. A vacina contra a gripe foi disponibilizadas para TODAS as pessoas acolhidas? (   ) Sim (   ) Não 
Se não, informar o motivo: _______________________________________________________________ 

 

31. A vacina contra a gripe foi disponibilizada para TODOS os trabalhadores da unidade de 
acolhimento? (   ) Sim (   ) Não Se não, informar o motivo: _______________________________________ 
 
32. Foram adotadas medidas de restrição de acesso à unidade de acolhimento? (permite múltipla 
marcação) 

(   ) Sim, de familiares  (   ) Sim, de serviços terceirizados (   ) Não 
(   ) Sim, de pessoas voluntárias (   ) Sim, de outras pessoas  

32.1. Se sim, descreva que medidas foram tomadas: ___________________________________________ 
 

 

33. Que medidas foram adotadas para reduzir o fluxo diário de entrada e saída de trabalhadores? 
(permite múltipla marcação) 
(   ) Não foram adotas medidas nesse sentido. 
( ) Trabalhadores que atuam no contato direto com as pessoas acolhidas passaram a residir 
temporariamente na unidade durante a pandemia do Covid-19 (ou utilizando esquemas de plantão 
estendido, de 1 (uma) ou 2 (duas) semanas, por exemplo). 
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(   ) Foi oferecida aos profissionais acomodação mais próxima da unidade de acolhimento (com utilização 
da rede hoteleira ou outras formas/locais de acomodação). 
(   ) Tem sido disponibilizado transporte aos trabalhadores, de modo a evitar a utilização de transporte 
público para reduzir o risco de contaminação e transmissibilidade. 
(   ) Outras medidas. Descreva quais: 
VIII. CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE CONTAMINAÇÃO 
34. Se houver casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 entre as pessoas acolhidas, a unidade 
tem ou terá condições de adotar as medidas para prevenção/controle da infecção de acordo com a 
Nota técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 05/2020? (   ) Sim (   ) Não Se não, informar o motivo: _________ 

 

 

35. Há, atualmente, trabalhadores da unidade de acolhimento com sintomas respiratórios ou 
suspeita de Covid-19? (   ) Sim (   ) Não Se sim, quantos: _________ 
 
36. Dos trabalhadores da unidade de acolhimento, já houve caso confirmado de Covid-19?  
(   ) Sim (   ) Não 
Se sim, quantos já foram confirmados, mas já retornaram ao trabalho? _____________________________ 
Se sim, quantos já foram confirmados e afastados do trabalho? ___________________________________ 
 
37. Quais as medidas tomadas nos casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 de trabalhadores 
da unidade de acolhimento? Descreva. 

 

 

 

38. Há pessoas acolhidas com sintomas respiratórios ou suspeita de Covid-19? 
(   ) Sim (   ) Não Se sim, quantas: _________ 
 
39. Há pessoas acolhidas com confirmação de Covid-19? (   ) Sim (   ) Não Se sim, quantas: _________ 
 
40. Quais as medidas tomadas nos casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 de acolhidos? 
(permite múltipla escolha) 
(   ) Não estão sendo tomadas medidas específicas para essas situações. 
(   ) Está sendo restrita a permanência das pessoas acolhidas suspeitas ou confirmadas de COVID-19 nos 
ambientes de atividades coletivas. 
(   ) As pessoas acolhidas com suspeita ou confirmação de COVID-19 estão sendo mantidas em quartos 
privativos individuais. 
(   ) As pessoas acolhidas com suspeita ou confirmação de COVID-19 estão utilizando banheiros privativos 
(para uso individual de cada um). 
(   ) Outras medidas. Descreva quais: 
41. Durante o período de pandemia do COVI-19, houve ingresso de nova(s) pessoas acolhida(s) na 
unidade? (   ) Sim (   ) Não Se sim, quantas: _________ 
 
42. Quais as medidas de prevenção ao contágio e transmissão do COVID-19 foram ou serão tomadas 
no caso de ingresso de novas pessoas acolhidas na unidade? 

 

 

 

43. A unidade de acolhimento está realizando a admissão ou readmissão de pessoas acolhidas após 
internação hospitalar durante a pandemia do COVID-19? (   ) Sim (   ) Não 
43.1. Se sim, está sendo cumprido o período de isolamento recomendado de 14 dias? (   ) Sim (   ) Não 
43.2. Se sim, descreva as medidas de isolamento que têm sido adotadas: 
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43.3. Se não, informar o motivo: 
(   ) Não sabia da necessidade 
(   ) Sabe, mas não consegue realizar. Nesse caso, descrever o motivo: ____________________________ 

 

(   ) Outro: ____________________________________________________________________________ 
44. Foi comunicada à unidade de saúde de referência a ocorrência de suspeita de caso(s) de 
infecção pelo COVID-19 de pessoas acolhidas? 
(   ) Não, apesar de ter havido casos de suspeita de COVID-19 entre as pessoas acolhidas. 
(   ) Sim, todos os casos foram comunicados. 
(   ) Sim, mas apenas alguns casos foram comunicados. 
(   ) Não houve casos de suspeita de COVID-19 entre as pessoas acolhidas. 
 
45. Foi comunicada à vigilância epidemiológica local a ocorrência de suspeita de caso(s) de infecção 
pelo COVID-19 de pessoas acolhidas? 
(   ) Não, apesar de ter havido casos de suspeita de COVID-19 entre as pessoas acolhidas. 
(   ) Sim, todos os casos foram comunicados. 
(   ) Sim, mas apenas alguns casos foram comunicados. 
(   ) Não houve casos de suspeita de COVID-19 entre as pessoas acolhidas. 
IX. NECESSIDADES DE APOIO 
46. Quais são as principais dificuldades encontradas pela unidade de acolhimento para o combate 
ao COVID-19? 
(   ) Acesso ou disponibilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 
(   ) Capacitação quanto às ações necessárias para prevenção da transmissibilidade 
(   ) Espaço para isolamento de casos suspeitos ou confirmados 
(   ) Aquisição de produtos de higiene 
(   )Afastamento de trabalhadores devido à suspeita de COVID-19 ou por estarem nos grupos de risco 
(   ) Outro. Qual? 
46.1. Detalhe as dificuldades encontradas 

 

 

47. A unidade necessita de suporte para implementação das medidas de prevenção e controle da 
COVID-19? (   ) Sim (   ) Não Se sim, detalhe o suporte que seria necessário: ________________________ 

 

 

48. A unidade de acolhimento necessita de mais informações sobre o fluxo de atendimento na rede 
de saúde para o encaminhamento das pessoas acolhidas com síndromes gripais/respiratórias? 
(   ) Sim (   ) Não 
49. A unidade de acolhimento está com dificuldade de acesso aos medicamentos de uso contínuo 
ou tratamento continuado para as pessoas acolhidas? (   ) Sim (   ) Não 
 
50. A unidade de acolhimento está com dificuldades de manter a nutrição adequada das pessoas 
acolhidas? (   ) Sim (   ) Não 
 
51. Há alguma dificuldade no acesso aos serviços de saúde, no contato com a Vigilância Sanitária, 
ou com outro serviço da rede de Saúde para atender as demandas de rotina e, também, as 
relacionadas ao COVID-19? (   ) Sim (   ) Não Se sim, detalhe as dificuldades encontradas: _____________ 
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APÊNDICE C – LISTA DE ABRIGOS MONITORADOS PELA COMISSÃO INTERSETORIAL 

DE ACOMPANHAMENTO DAS ILPI NO ESTADO DA BAHIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE 

PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA (SEMPRE) 
 

DISTRITO 
SANITÁRIO 

Bairro Nome da Instituição Telefone Endereço 

Barra /  Rio 
Vermelho 

Pituba 
Casa de Repouso Santa 

Marta 

3359-0679 (Maria José) 
/ 3451-8900 / 9 8898-

7005 

Rua das Dálias, n° 202 
Ponto de Ref.: Indo pela Av. Paulo VI, uma 

rua antes da padaria Super Pão 

Barra /  Rio 
Vermelho 

Nordeste de Amaralina 
Obras Sociais Padre 

Gumercindo 
3347-8716 / 9 8198-
6823 / 9 8511-3645 

Rua do Norte, nº 03 

Barra /  Rio 
Vermelho 

Nordeste de Amaralina 
Obras Sociais Padre 

Gumercindo 
3347-8716 / 9 8198-
6823 / 9 8511-3645 

Rua Norte, nº 03 

Brotas Matatu de Brotas 
Abrigo Frei Lucas de 

Moraes II 
3033-3101/ 9 9189-
6038/ 9 8740-2392 

Rua Castro Neves, nº 397 

Brotas Brotas Abrigo Salvador 
2201-0633 / 2201-7683 

/ 3183-0665 
Rua Campinas de Brotas, nº 754 

Brotas Brotas 
Casa de Repouso Santa 

Clara 
3351-5911 / 9 8894-

1915 

Rua Campinas de Brotas, nº 15 
Ponto de Ref.: Próximo ao Bompreço do final 

de linha de Brotas 

Brotas Candeal de Brotas 
Fraternidade 

Franciscana Secular 
Monte Alverne 

3356-0373 Alamada Bons Ares, nº 04 

Brotas Matatu de Brotas 
Instituição Lar Irmão 

José 
3234-2467 / 3305-0516 

/ 9 8608-7768 
Rua dos Bandeirantes, nº 39 

Brotas Acupe de Brotas Abrigo Amor e Vida 999590663 Rua Santa Helena, 307 

Brotas Matatu Brotas Lar Maria de Lourdes 
3022-6972 / 9 8780-

3920 

R. Gersino Coelho, 11  
Ponto de Ref.: Em frente ao mercado Castro 

Alves. 

Cabula/Beiru Sussuarana Abrigo Casa da Paz 9 8522-3816 - 

Cabula/Beiru Sussuarana 
Associação Lar Irmã 

Lourdes 
3499-4020 / 9 9369-
4078 / 9 9135-7821 

Rua José Lôbo, nº 02 
Ponto de Ref.: Esquina com a Rua Aroldo 

Caíno, nº 76 

Cabula/Beiru Arraial do Retiro 
Casa de Convivência 
Idosos Luz do Mundo 

9 8633-3003 Rua Getardo, Loteamento Santa 

Cabula/Beiru Arraial do Retiro 
Casa de Convivência 
Idosos Luz do Mundo 

9 8633-3003 Rua Getardo, Loteamento Santa 

Cabula/Beiru Arenoso Lar Divina 986082955  

Cabula/Beiru Sussuarana Velha 
Projeto de Apoio 
Chama Solidária 

3323-3342 / 9 8759-
1065 

Rua São Cristovão, nº 317 

Cajazeira Cajazeiras VI 
Casa de Repouso 

Samayra 
3238-2981 / 9 8752-

0263 
Rua Álvaro da Franca Rocha, nº 27, Quadra 

03 

Cajazeira 
Boca da Mata / 

Cajazeiras 
Casa de Repouso 

Uzeda Luna 
3253-3050 / 9 8745-

3779 

Fazenda Grande IV, Setor 5, Caminho 43, 
Casa 4  

Ponto de Ref.: Final de linha da Boca da 
Mata 

Centro 
Histórico 

Barris 
Abrigo Mariana 

Magalhães 

3329-4161 / 3329-3419 
3419-1731 / 9 8818-

2562 
Ladeira dos Barris, nº 41 

Centro 
Histórico 

Nazaré 
Casa de Repouso Fonte 

de Água Viva 
3379-0715 / 99349-

0971 
 

Centro 
Histórico 

Nazaré 
Hotel Lar Senior 

Residence 
3324-8400 Largo da Palma, nº 6 

Centro 
Histórico 

Saúde/Nazaré 
Lar Franciscano Santa 

Isabel 
3243-1972 / 3321-0696 

/ 9 9287-2371 
Rua Jogo do Lourenço, nº 22 

Centro 
Histórico 

Barbalho 
Lar Santo Antônio de 

Pádua 
3141-8289 / 3241-8289 

/ 3013-4570 
Rua Thales de Freita, nº 116 
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DISTRITO 
SANITÁRIO 

Bairro Nome da Instituição Telefone Endereço 

Centro 
Histórico 

Barris 
Lar Nossa Senhora 

Aparecida 
3241-7675 / 9 8757-

5817 
Rua do Salete, nº 363 

Centro 
Histórico 

Nazaré Lar Santo Expedito 
3042-4915 / 9 8898-

7395 / 9 8626-0696 / 9 
9246-9635 

Rua Prado Valadares, nº 22 

Centro 
Histórico 

2 de Julho Lar Sete Maravilhas 
3016-6922 / 9 8883-

2377 
Rua Sodré, nº 74 

Itapagipe Baixa do Bonfim 
Abrigo Frei Lucas de 

Moraes I 
3207-7033/ 9 9189-
6038/ 9 8740-2392 

Rua Gulherme Marback, nº 22 

Itapagipe 
Ladeira Porto da 
Lenha / Bonfim 

Abrigo São Francisco 
de Assis 

3316-2012 / 9 8167-
1199 

Rua Profº. Santos Reis, nº 32 

Itapagipe Boa Viagem 
Abrigo São Gabriel para 

Idosos 
3314-8276 / 9 9999-

8783 
Rua da Boa Viagem, nº 161 

Ponto de Ref.: Rua da igreja da Boa Viagem 

Itapagipe Largo de Roma 
Centro de Geriatria e 
Gerontologia Júlia 
Magalhães (OSID)* 

  

Itapagipe Calçada 
Instituição de Caridade 

Lar Irmã Maria Luiza 
3315-2451/3314-2855 Rua Conselheiro Zacarias, nº 19 

Itapagipe Bonfim 
Instituição Lar 

Esperança dos Idosos 
3312-3120 / 3313-7949 

(Rita) / 9 8744-9940 
Rua Henrique Dias, nº 304 

Itapagipe Caminho das Areia 
Lar de Idosos Irmã 

Elizabete 
3014-4102 / 9 8669-
3236 9 9254-7434 

Rua Antônio Francisco Brandão, nº 06 

Itapagipe Mares 
Lar São Francisco de 

Paula 
3312-6623 / 9 9292-

0061 
Av. Caminho de Areia, nº 215 

Itapagipe Calçada Luck e Vel 3312-3286 - 

Itapagipe Uruguai 
Missionárias da 

Caridade 
3314-5964 Rua Regis Pacheco, s/nº 

Itapagipe Uruguai Lar Feliz (71) 3314-2148 Conjunto Santa Luzia, quadra 11 - casa 06 

Itapagipe Vila Ruy Barbosa 
Lar Amor, Paz e 

Fraternidade 
(71) 3313-1116/98618-

1688 
Rua Rezende Costa, nº 80 

Itapagipe Caminho de Areia 
Lar de Idosos Projeto 

de Deus 
(71) 3023-2534/98659-

3835 
Rua Visconde de Caravelas, nº 23 - Largo do 

Papagaio 

Itapagipe Bonfim Lar Bom Samaritano 
(71) 3672-1655/98824-

3834/99909-2229 
Ladira do Porto da Lenha, s/nº 

Itapagipe Ribeira 
Lar Acolhimento com 

Amor 
(71) 3312-5793 Rua Afonso Sertão, nº 01 

Itapuã Piatã 
Abrigo D. Pedro II 
Unidade de Itapuã 

3313-5529 / 3314-1771 
/ 3312-0044 

Rua: Juiz Orlando de Melo, nº 319 

Itapuã Itapuã 
Abrigo Nossa Senhora 

de Candeias 
3249-4249 / 9 8213-

9264 
Av Dorival Caimy, Rua Boa Vista, nº 38 

Itapuã Piatã Amós Casa de Repouso 
9 8758-4009 / 9 9406-

4491 / 3375-9596 
Jardim Piatã, Quadra15, Lt 17 

Itapuã Piatã Arte de Viver 996557346 / 30374781 Rua Pirambeba, nº 171 

Itapuã Stela Maris 
Áurea Recanto Terceira 

Idade 
3506-9524 / 9 9367-

0935 
Alameda Praia de Ataláia, 65 

Itapuã 
Alto do 

Coqueirinho/Flamengo 
Casa de Repouso 
Alegria de Viver 

3249-0214 / 3285-3206 
/ 9 8782-2446 

R. Ibitiara, nº 183, Rua Bonsucesso, nº 9, 
CASA 

- Praia do Flamengo, 

Itapuã Piatã 
Casa de Repouso 

Harmonia 
3249-0197 / 9 8719-

2831 
Rua Mandiguaçu, nº 11 

Ponto de Ref.: Atrás do Habib’s de Piatã 

Itapuã Itapuã 
Casa de Repouso Lar 

das Acácias 
3019-5891 / 9 8603-

6929 
Avenida Dorival Caymmi, Quadra C2 

Itapuã Piatã 
Casa de Repouso 
Recanto de Elisa 

982263989 R. Juiz Orlando Eleno de Melo, nº 120 

Itapuã Piatã 
Casa de Repouso Rosa 

Menina 
3565-0165 / 3506-
9168/ 9 9117-9691 

Rua Acarí, nº 28 

Itapuã 
Jardim das 

Margaridas/Itapuã 
Casa de Repouso Três 

Irmãs 
9 9169-8529 / 9 8875-

3021 
R. Canudos, QD. 11 - LOTE.04 - Jardim das 

Margaridas 

Itapuã Itapuã 
Casa de Repouso Vida 

Digna 
3285-4723 / 9 8869-

1655 
Rua Ministro Coqueijo, nº 51 

Itapuã Itapuã 
Doce Lar da Terceira 

Idade 
3012-3487 / 9 

81299616 
Rua Maestro Lindemberg Cardoso, nº 12 
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DISTRITO 
SANITÁRIO 

Bairro Nome da Instituição Telefone Endereço 

Itapuã Piatã 

Instituição de Longa 
Permanência para 

Idosos PEPE MATA 
Recanto Elisa Aguiar 

Pepe 

3347-2323 
R Juiz Orlando Heleno De Melo, nº 319 

CASA 

Itapuã Itapuã Lar Boas Novas 
3024-2299 / 9 9317-

0180 (Enfª Ana 
Claudia) 

Cond. Colina da Fonte. Rua Odorico Tavares. 
Nº289, Km.17 

Itapuã 
São Cristovão do 

Aeroporto 
Lar Hotel para a 
Terceira Idade 

3363-4852 / 3362-5860 

3ª Travessa Dois de julho, nº 11 
Ponto de Ref.: Próximo ao Restaurante 

Cabrito na Brasa e ao Shopping Salvador 
Norte 

Itapuã Jardim Placaford Lar Maria José 
3285-3056 / 9 8703-
5238 / 9 8808-8922 

R. Gildo Pistolato, nº 100 

Itapuã Itapuã Lar Vida Feliz 
3249-6568 / 9 9990-

2799 
Engenheiro Everaldo Freitas Magnavita, nº 7 

Itapuã Itapuã 

Nosso Lar – Casa de 
Repouso 

Unidade I e II 
* Recebe acamados 

996871821 / 
992891147 

Rua Seara Vermelha, N. 60 

Itapuã Itapuã Vivenda Santa Rita 9 9200-0432 - 

Liberdade Soledade/ Lapinha Abrigo São José 3347-8716 
Lad da Soledade, 152 - Liberdade 
- Salvador, BA - CEP: 40325-036 

Liberdade Cidade Nova ASGAP 3381-1492 / 3242-1809 Ladeira do Ypiranga, nº 28 

Liberdade Soledade/ Lapinha Lar Santa Bárbara 
9 8871-6402 / 98714-

6335 
Ladeira da Soledade, nº 170 

Liberdade Barbalho 
Lar Santo Antônio de 

Pádua 
3141-8289 / 3241-8289 

/ 3013-4570 
Rua Thales de Freita, nº 116 

Liberdade Liberdade Lar São José 
3243-4021 / 9 8602-
2624 / 9 8743-0526 

Ladeira da Soledade, nº 152 

Liberdade Soledade/ Lapinha 
Pousada São José 

Morada para Idosos 
3243-4021 / 3012-4024 

/ 9 8602-2624 

Ladeira da Soledade, nº 152 
Ponto de Ref.: Próximo ao Colégio Carneiro 

Ribeiro 

Liberdade Liberdade SAIMD 
3342-0626 / 98104-
3127 / 99197-7629 

- 

Pau da Lima 
Estrada Velha do 

Aeroporto / Jardim 
Esperança 

Asilo São Lázaro 3393-4448 / 3035-0748 
Av. Aliomar Baleeiro, nº06, Km 06 

Ponto de Ref.: Próximo a Casa de material 
de construção Brito Madeireira 

Subúrbio 
Ferroviário 

Praia Grande 
Casa do Repouso Bom 

Jesus  
(Unidade Praia Grande) 

3408-1259 / 3397-7152 
/ 9 8517-0803 

Rua Pedro Gordilho, nº 04 
Ponto de Ref.: Casa vermelha de três 

pavimentos, em frente à Estação de Trem 

Subúrbio 
Ferroviário 

Tubarão 
Casa do Repouso Bom 

Jesus  
(Unidade Tubarão) 

3307-4561 / 3408-1259 

1ª Travessa Bela Vista, nº 15 
Ponto de Ref.: No final de linha, entrar na 
segunda rua à direita, na esquina do Bar 
Recanto dos Amigos, no final da rua à 

esquerda, antiga escola, imóvel branco de 
dois pavimentos. 

Subúrbio 
Ferroviário 

São Tomé de Paripe 
Centro Dourado de 

Fraternidade 
3481-9317 / 9 9612-

3991 
Rua do Corredor, nº 55 E 

São Cetano 
Valéria 

Boa Vista do Lobato 
Grupo Assistencial Vida 

e Saúde - GAVS 
 

R. Barnabé , nº 1.220 
Ponto de Ref.: Funciona na antiga 

Maternidade Maria Mãe de Salvador 
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ANEXO I – PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE FUNCIONALIDADE (VES – 13) 

 
 

 20____ 20____ 20____ 20____ 20____ 

Pontuação total 
(soma dos itens 1, 2, 3, 4) 

  
        

Classificação segundo funcionalidade: □ Perfil 1 □ Perfil 2 □ Perfil 3 

 Perfil 1: Idosos que realizam suas atividades de forma independente e autônoma. 

 Perfil 2: Idosos que realizam suas atividades de forma adaptada, modificada ou com auxílio de terceiros. 

 Perfil 3: Idosos totalmente dependentes de terceiros. 

20__ 20__ 20__ 20__ 20__

60 a 74 anos

75 a 84 anos

≥ 85 anos 

20__ 20__ 20__ 20__ 20__

Excelente

Bom

Muito bom

Ruim

Regular

A B C D E 20__ 20__ 20__ 20__ 20__

Curvar-se, agachar ou ajoelhar-se □ □ □ □ □
Levantar ou carregar objetos com peso aproximado de 5 kg □ □ □ □ □
Elevar ou estender os braços acima do nível do ombro □ □ □ □ □
Escrever ou manusear e segurar pequenos objetos □ □ □ □ □
Andar 400 metros (aproximadamente quatro quarteirões) □ □ □ □ □
Fazer serviço doméstico pesado, como esfregar o chão ou limpar

janelas □ □ □ □ □
Chave resposta:

A) Nenhuma dificuldade

D) Média (alguma) dificuldade

20__ 20__ 20__ 20__ 20__

Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de tomar banho sozinho(a)?

④ Sim

⓪ Não ou não faz compras por outros motivos que não a saúde.

Pontuação: As respostas positivas (”sim”) valem 4 pontos cada. Todavia, a pontuação

máxima nesse tópico é de 4 pontos, mesmo que a pessoa idosa tenha respondido “sim”

para todas as perguntas.

3. Limitação física

2. Autopercepção de saúde

4. Incapacidades

Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de fazer compras?

④ Sim

⓪ Não ou não faz compras por outros motivos que não a saúde.

Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de controlar seu dinheiro, seus

gastos ou pagar contas?

④ Sim

⓪ Não ou não faz compras por outros motivos que não a saúde.

Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de caminhar dentro de casa?

④ Sim

⓪ Não ou não faz compras por outros motivos que não a saúde.

Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de realizar tarefas domésticas

leves, como lavar louça ou fazer limpeza leve?

④ Sim

⓪ Não ou não faz compras por outros motivos que não a saúde.

0 pontos

1 ponto

1 ponto

Em geral, comparando-se com outras pessoas de sua idade, você diria que sua saúde é:

Pontuação: As respostas "muita dificuldade" ou "incapaz de fazer" valem 1 ponto cada. Todavia, a pontuação máxima nesse 

tópico é de 2 pontos, ainda que a pessoa tenha marcado ter "muita dificuldade" ou ser "incapaz de fazer" as 06 atividades listadas.

Em média, quanta dificuldade você tem para fazer as seguintes atividades físicas:

1. Idade

0 pontos

1 ponto

3 pontos

0 pontos

0 pontos

B) Pouca dificuldade C) Média (alguma) 

E) Muita dificuldade Incapaz de fazer (não 
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ANEXO 2 – FLUXOGRAMA DO ABRIGO DE CAMPANHA 

 

ENCAMINHAMENTO DO USUÁRIO PARA O ABRIGO 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Comissão Intersetorial de Acompanhamento das ILPI no Estado da Bahia 
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ADMISSÃO DO USUÁRIO NO ABRIGO 

 

Fonte: Comissão Intersetorial de Acompanhamento das ILPI no Estado da Bahia 


