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O que a Frente-ILPI sugere 

para este Natal?

O Natal 2021 está chegando, mas o Coronavírus ainda não nos
deixa em paz, com um recente aumento de infecções tanto
pelo coronavírus quanto pela influenza em nosso país.

O Natal de 2020 foi marcado por uma série de fechamentos e restrições, com muitos locais ainda na zona
vermelha, com toque de recolher e limite do número de pessoas à mesa. Quais serão as recomendações para
o Natal de 2021?

Com o avanço da taxa de vacinados e a terceira dose em andamento, este ano já será possível, de modo
bastante cuidadoso, os encontros Natalinos. Porém, quanto mais pessoas, maior o risco.

Muita cautela! É fundamental mantermos todas as medidas preventivas contra a Covid-19 e agora
também contra a gripe…

Vamos conversar sobre algumas recomendações de acordo com as fases epidemiológicas de cada município
e buscar a manutenção das medidas preventivas nas instituições.



Considerando que...

✓Será o 2º ano sem festividades abertas para a rede sociofamiliar e comunidade na ILPI;

✓Ainda há instituições apresentando surto de Covid-19 e de influenza;

✓A maioria dos residentes e funcionários já está com o esquema vacinal completo contra a
Covid-19, preconizado pelo Ministério Saúde, isto é: duas doses ou dose única + reforço;

✓O interesse da coletividade prevalece sobre o interesse do indivíduo;

✓O surgimento da nova Cepa do coronavírus (Ômicron), que passou a circular no Brasil no
final de novembro de 2021, demanda cautela;

✓O surto de influenza no Brasil já atinge RJ, SP, BA, ES e Região Norte;

✓A atenção às recomendações das autoridades sanitárias do município onde a ILPI se
encontra permanece imprescindível.



A Frente Nacional traz para vocês 

algumas recomendações para apoiar a 

decisão mais adequada ao seu cenário.



1 - Para a rede sociofamiliar que procura uma ILPI para abrigar as pessoas 
idosas com quem convivem no período de festividades de final de ano :

a) O acolhimento, ainda que temporário, deverá seguir as mesmas normas 

de vigilância em saúde;

b) À admissão, o(a) residente temporário(a) deverá:

I. Ter comprovada a vacinação plena contra influenza e contra Covid-
19 (3 doses, sendo a última há 14 dias);

II. Não ter sido contactante de casos confirmados para COVID-19, até 
15 dias antes;



1 - Para a rede sociofamiliar que procura uma ILPI para abrigar as pessoas 
idosas com quem convivem no período de festividades de final de ano :

III. Apresentar teste PCR ou de Antígeno negativo para Covid-19 
com no máximo 72h de coleta;

IV. Estar livre de sintomas de Covid-19 ou gripais;

V. Respeitar as regras da instituição para a prevenção e o 
controle da COVID-19, inclusive as regras de higiene frequente 
das mãos com álcool em gel e uso de máscara nas áreas 
comuns.



2- Quanto à  saída de residentes da ILPI para as festividades
junto à rede sócio familiar:

Caso algum(a) residente saia para as comemorações das festividades 

de Natal e de Fim de Ano, as ILPI deverão seguir as orientações das 

autoridades sanitárias da sua localidade, conforme o perfil 

epidemiológico vigente, que dispõem sobre a liberação das visitas e 

das atividades coletivas.



2- Quanto à  saída de residentes da ILPI para as festividades
junto à rede sócio familiar:

Para o(a) residente participar das atividades junto à rede sócio-familiar,
recomenda-se que:

a) Adultos e crianças maiores de 12 anos estejam com o esquema vacinal
completo (duas doses);

b) O número de pessoas seja limitado conforme o espaço para que não
haja aglomeração, mantendo o distanciamento de 1,5 metros entre as
pessoas;

c) As atividades sejam realizadas em espaços abertos e mais ventilados,
com janelas abertas e ventiladores sempre que possível. Evitar ar-
condicionado;



2- Quanto à  saída de residentes da ILPI para as festividades
junto à rede sócio familiar:

d) Os residentes devam estar preferencialmente em lugares mais arejados
e utilizar máscaras;

e) A higiene das mãos se faça com sabão;
f) Haja álcool em gel disponível logo na entrada e nos ambientes e papel

para secagem de mãos no banheiro;
g) Toalhas de pano não sejam usadas para secagem das mãos nas áreas

comuns e banheiros dos visitantes;
h) Os convidados com sintomas, mesmo que leves, sejam orientados a não

comparecerem.



Nas saídas para passeios com retorno 
no mesmo dia deverão ser:

- mantidos os cuidados durante o trânsito 
com uso de máscara e higiene 

frequente das mãos e ao retorno, com 
banho e troca de roupas;

- evitadas reuniões em ambientes 
fechados e com mais de 10 pessoas.



Nas saídas por por mais de 72 horas, ao 
retornar à ILPI, o(a) residente deverá seguir 
as mesmas normas de vigilância em saúde: 

a) Apresentar teste PCR ou de Antígeno negativo 
para Covid-19 com no máximo 72h prévio ao seu 
retorno;

b) Ficar isolado preventivamente até a realização de 
teste PCR  ou de Antígeno negativo para Covid-19 
ou em caso de sintomas de Covid-19 ou gripais;

c) Respeitar as regras de higiene frequente das mãos 
com álcool em gel e uso de máscara nas áreas 
comuns.



3- Quanto à realização de  festas abertas para a comunidade:

a) Recomenda-se que ainda não sejam realizadas, tendo em
vista o cenário epidemiológico com os surtos de influenza e
a chegada de novas variantes de coronavírus.



4- Quanto à realização de  festas para a rede sociofamiliar:

a) A Frente Nacional recomenda a realização de visitas e das
atividades coletivas somente nas ILPI que estiverem nas
fases 2 e 3 com os residentes e colaboradores com
esquema vacinal completo.



FASE 0 

SEM VISITAS - ILPI COM 
UM OU MAIS CASOS 

SUSPEITOS OU 
POSITIVOS DE 

RESIDENTES OU 
COLABORADORES

VISITAS À DISTÂNCIA;

NENHUMA VISITA NA ILPI É 
PERMITIDA, EXCETO 
CUIDADO COMPASSIVO

FASE 1

ILPI SEM CASOS 
POSITIVOS HÁ

14 DIAS

CUIDADO COMPASSIVO;

VISITA À DISTÂNCIA;

VISITAÇÃO SOCIAL   EXTERNA; 
VISITAÇÃO SOCIAL INTERNA 
COM DISTANCIAMENTO DE 1 
M ENTRE O RESIDENTE E O 
VISITANTE COM ESQUEMA 
VACINAL COMPLETO E SEM 
SINTOMAS GRIPAIS.

FASE 2 

ILPI NA FASE 1 HÁ 
PELO MENOS 30 

DIAS

CUIDADO COMPASSIVO;

VISITA À DISTÂNCIA;

VISITAÇÃO SOCIAL INTERNA E 
EXTERNA COM APROXIMAÇÃO;

ATIVIDADES COLETIVAS 
INTERNAS COM 
DISTANCIAMENTO DE 1 M ENTRE 
O RESIDENTE, VISITANTE E 
COLABORADORES COM 
ESQUEMA VACINAL COMPLETO 
*; SAÍDAS PARA PASSEIOS COM 
RETORNO NO MESMO DIA.

FASE 3 

ILPI SEM SURTO 
HÁ 60 DIAS

CUIDADO COMPASSIVO;

VISITA À DISTÂNCIA;

VISITAÇÃO SOCIAL INTERNA E 
EXTERNA COM APROXIMAÇÃO;

ATIVIDADES COLETIVAS INTERNAS, 
RESIDENTE, VISITANTE E 
COLABORADORES COM ESQUEMA 
VACINAL COMPLETO E SEM 
SINTOMAS GRIPAIS;

SAÍDAS LIBERADAS PARA DORMIR 
FORA. MANTER ISOLAMENTO DE 14 
DIAS APÓS SAÍDAS COM MAIS DE 3 
DIAS*



4.1 - Do local da festa

a) Em espaço aberto que permita o distanciamento de 1,5 metros entre
os convidados e os residentes;

4.2 Do número de convidados e participantes

Caso se opte por realizar festividades, o número de convidados deve ser
limitado em até 2 por residente, considerando a existência de espaço
aberto para evitar aglomeração.

Os participantes devem estar com esquema vacinal contra COVID-19
completo (com duas doses ou dose única e reforço)

Para evitar aglomeração pode ser necessário realizar atividades em
dias diferentes para reduzir o número de pessoas dentro da ILPI.



a) Caso a ILPI não disponha de espaço aberto, sugere-

se a realização de comemoração com transmissão

ao vivo para a rede sociofamiliar;

b) Para o(a) residente impossibilitado(a) de sair do

quarto, o número de visitantes dependerá do

tamanho do quarto e da ventilação, que permita o

distanciamento mínimo de 1,5m entre os presentes;

c) Todos os convidados devem respeitar as regras:

uso permanente de máscaras, de álcool em gel,

apresentar comprovação plena de vacinação contra

Covid-19 e influenza ou teste PCR ou de antígeno

para Covid negativo .



4.3. Do acesso às festividades dentro da ILPI:

a) Impedir a entrada de visitante com sintomas gripais ou de Covid-19;

b) Requisitar a apresentação de comprovante de vacinação contra a
Covid-19 e contra influenza dos visitantes, funcionários e prestadores
de serviço com o esquema vacinal completo com duas doses ou dose
única e reforço como preconizado pelo Ministério Saúde;

c) Aos visitantes que não tiverem se vacinado por qualquer razão, solicita-
se prova de resultado negativo para Covid-19 em teste do tipo Rt-PCR
ou teste rápido de antígeno realizado em até 72h antes do evento.



d) Orientar o público residente e visitante a permanecer de máscara
durante todo o tempo em que estiver no local, exceto em momentos
de alimentação;

e) Demarcar as áreas do evento e de trânsito, de forma a evitar
aglomerações, fluxo e contrafluxo de pessoas;

f) Orientar para higienizar as mãos, com álcool 70% (setenta por cento)
ou água e sabão, de todos que entrarem no local, inclusive
funcionários;

g) À entrada, a ILPI deve realizar questionário sobre sinais e sintomas
respiratórios junto a cada visitante;



h) Todo visitante quando entrar na ILPI deve assinar TERMO DE

CORRESPONSABILIDADE descrito na Cartilha Orientações para

Manejo de Visitas (disponível no site https://frente-ilpi.com.br/wp-

content/uploads/2021/07/manejo-de-visitas.pdf) ;

i) Após a visita, todo visitante deverá comunicar à instituição caso

venha a apresentar quadro clínico compatível com Covid-19 ou

exame positivo para a doença no prazo de até quatorze dias após o

evento;

https://frente-ilpi.com.br/wp-content/uploads/2021/07/manejo-de-visitas.pdf


j) A ILPI deve manter uma lista de todos os participantes das

festividades ou que visitarem, tendo acesso ao espaço interno da

ILPI, com nome completo, CPF, e-mail e telefone de contato;

k) Esta lista de visitantes deve estar acessível por 30 (trinta) dias

contados da data da realização do evento, para fins de

rastreamento epidemiológico a ser demandado pela respectiva

Secretaria Municipal de Saúde, caso necessário, respeitadas as

normas de tratamento de dados pessoais dispostas na Lei Geral de

Proteção de Dados – LGPD.



Cabe à instituição avisar
imediatamente à 

Autoridade Sanitária e ao 
Centro de Saúde de 

referência a comunicação de 
qualquer caso suspeito ou 
confirmado de Covid-19.



5. Do ambiente e higienização

a) Nos eventos deverão ser observadas as
normas de distanciamento no ambiente
e higienização, conforme disposto no
protocolo geral de vigilância em saúde.



6. Orientações para os serviços de alimentação

a) O consumo de alimentos e bebidas deverá ser realizado exclusivamente
quando as pessoas estiverem sentadas em mesas disponibilizadas para
esse fim, sendo observado um distanciamento mínimo de 1,5 m entre
uma mesa e outra. As mesas devem ser ocupadas por residentes e por
membros de sua rede sociofamiliar;

b) É vedado o consumo de alimentos e bebidas ao redor das mesas,
barracas ou por pessoas em movimento em outras áreas do evento;

c) Recomenda-se evitar o regime de self-service.



7. Orientações para atividades e entreterimento ao vivo

a) É obrigatório o uso de máscara facial com cobertura de nariz e boca
para os músicos e cantores, em todas as situações em que for possível,
e equipe técnica. Devem ser utilizadas máscaras tipo cirúrgica ou NK95;

b) É vedado o compartilhamento de microfones, equipamentos e
instrumentos sem a prévia higienização.;

c) Ficam mantidas as orientações de evitar aglomeração em shows,
apresentações, corais, bailes – dentro ou fora da instituição.



Lembrem-se:

Há muitas maneiras de comemorar com Alegria e Harmonia o 
Natal e as Festas de Final de Ano. Veja as recomendações das 
autoridades sanitárias do seu município, converse com a sua 
equipe, com a rede sociofamiliar e defina o que é possível, 

com segurança, em sua ILPI. Acesse a nossa cartilha de Natal 
de 2020 para ideias sobre a Reinvenção do Natal, construída 

em 2020 e Reinvente com segurança, o Natal de 2021!

Clique aqui para baixar a cartilha de 2020

https://frente-ilpi.com.br/wp-content/uploads/2021/08/Reinventando-o-Natal.pdf
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(CC BY-NC-ND 2.5 PT)

Você tem o direito de:
•Compartilhar — copiar e redistribuir o
material em qualquer suporte ou formato.

•O licenciante não pode revogar estes direitos
desde que você respeite os termos da licença.

De acordo com os termos seguintes:

Atribuição — Você deve dar o crédito apropriado, prover um link para a licença e indicar se mudanças
foram feitas. Você deve fazê-lo em qualquer circunstância razoável, mas de nenhuma maneira que sugira
que o licenciante apoia você ou o seu uso.

NãoComercial — Você não pode usar o material para fins comerciais.

SemDerivações — Se você remixar, transformar ou criar a partir do material, você não pode distribuir o
material modificado.

Sem restrições adicionais — Você não pode aplicar termos jurídicos ou medidas de caráter
tecnológico que restrinjam legalmente outros de fazerem algo que a licença permita.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pt/deed.pt_BR
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pt/deed.pt_BR
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pt/deed.pt_BR
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https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pt/deed.pt_BR


Distribuição Gratuita

E-mail: contato@frente-ilpi.com.br
Site: Frente-ilpi.com.br

mailto:contato@frente-ilpi.com.br


A vida de toda pessoa 
idosa institucionalizada 

importa.


