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•

O Centro de Vigilância Sanitária (CVS) é o órgão coordenador do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária e tem como
atividades:

✓
✓

planejar, coordenar, supervisionar e avaliar as atividades de vigilância sanitária;
propor normas e programas de fiscalização, controle, licenciamento e outras medidas pertinentes a estabelecimentos, serviços ou
produtos relacionados direta ou indiretamente a saúde individual ou coletiva;
promover a execução de programas de treinamento na área de vigilância sanitária;
esclarecer a opinião pública sobre as atividades do Centro de Vigilância Sanitária;

✓
✓

O SEVISA é composto pelas equipes municipais e estaduais de Vigilância Sanitária no âmbito do Estado de São Paulo e é
integrado ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, sob a coordenação federal da ANVISA.

645 municípios
28 GVS

Políticas Públicas e a Fiscalização das Entidades de
Apoio à Pessoa Idosa
O Brasil passa por um rápido processo de envelhecimento da população, que iniciou com a queda
das taxas de fecundidade, ocorridas entre 1970 e 1980. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) prevê para 2060 uma população de mais de 32% de idosos.

Fonte: IBGE, 2018

Políticas Públicas e a Fiscalização das Entidades de Apoio
à Pessoa Idosa
Senescência é definida como um processo de envelhecimento natural, é um
processo fisiológico e universal. Este fenômeno está erroneamente identificado pela
idade cronológica e deve ser definido como o envelhecimento sadio, no qual há uma
lenta degradação natural das funções físicas e mentais, mas que são compensadas, de
certa forma, pelo organismo.

Senilidade é um processo patológico e pode surgir com o envelhecimento, porém
não está condicionado a ele. Portanto a senilidade acomete os idosos, mas também
pode estar presente em jovens e é caracterizada pela perda de capacidade de
memorização, déficit de atenção, discursos incoerentes, desorientação, perda da
capacidade de controle do esfíncter anal e incontinência urinária...
(JACON; SCORTEGAGNA; OLIVEIRA, 2007).

Vulnerabilidade do Idoso
• Perda de sua capacidade funcional: É a perda das habilidades
físicas, mentais, socioeconômicas e psicossociais necessárias para realização
de atividades básicas e instrumentais da vida diária.

A presença de incapacidade é ônus para o indivíduo,
para a família, para o sistema de saúde e para a
sociedade.

Ações de VISA

LEI Nº 10.083, DE 23 DE SETEMBRO DE 1998
Dispõe sobre o Código Sanitário do Estado

✓ Garantir um atendimento digno à população idosa, por meio de ações que
desenvolvam uma abordagem de trabalho em uma análise de riscos e na
prevenção dos agravos à saúde
✓ Ações de fiscalização (inclusive proativa)
✓ Ações educativas às instituições e à população em geral

Embasamento Legal

Embasamento Legal
• Lei 10.741/2003 - Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências
• Lei 10.098/2000 – Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade
reduzida, e dá outras providências.
• Lei no 12.461/2011 – Altera a Lei 10.741/2003 para estabelecer a notificação compulsória dos atos de violência praticados contra o idoso atendido em
serviços de saúde.
• Lei nº 8234/1991 que Regulamenta a profissão de Nutricionista
• Lei Nº 7.498, de 25 de junho de 1986 que dispõe sobre profissão de Enfermagem
• Portaria 73/2001 – MPAS/SEAS - NORMAS DE FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO AO IDOSO NO BRASIL
• Resolução RDC 50/2002 - Normas para Estabelecimentos de Assistência à Saúde, no que couber
• Resolução RDC 283/2005 - Regulamento técnico para o funcionamento das instituições de longa permanência para idosos, padrões mínimos, resolução

Estadual mais restritiva ( * RDC 94/2007 – altera anexo 283)
• RDC 63/2011 – Dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde
• RDC 11/2006 – Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Funcionamento de Serviços que prestam Atenção Domiciliar
• RDC 63/00 - Regulamento técnico para a Terapia de Nutrição Enteral
• RDC 216/2004 – Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação
• RDC 222/2018 - Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências
• Lei Estadual 10.083/98 - Código Sanitário do Estado
• Resolução SS 123/01 - Define e classifica as Instituições Geriátricas no âmbito do Estado de SP
• Portaria CVS 01/2019 - Dispõe sobre SEVISA, CEVS e procedimentos administrativos a serem adotados pelas equipes municipais e estaduais de VISA do
Estado de SP
• Portaria CVS 10/2017 – Define diretrizes para avaliação físico funcional de projetos de edificações de atividades de interesse da saúde e emissão do Laudo

Técnico de Avaliação – LTA
•Portaria 344/98 - Aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial.

Estatuto do Idoso
Art. 19. Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão
objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à
autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a
I- Autoridade Policial
II- Ministério Público
III- Conselho Municipal do Idoso
IV- Conselho Estadual do Idoso
V- Conselho Nacional do Idoso

Estatuto do Idoso
Maus tratos/ Violência contra o idoso (2011*)
Ato único ou repetido, ou ainda, a ausência de uma ação apropriada, que causa dano sofrimento
ou angústia e que ocorre dentro de um relacionamento em que haja expectativa de confiança
(OMS, 2002)
✓ Abuso físico - tapas, beliscões, contusões, queimaduras, contenção física
✓ Abuso psíquico ou emocional - insultos, humilhações, tratamento infantilizado,
amedrontar...
✓ Abuso material - apropriação indevida de proventos, dinheiro, bens, propriedades

✓ Abuso sexual - se refere a qualquer contato com abuso sexual, em que não há
consentimento do idoso ou que se encontre incapacitado de consentir.
✓ Negligência - e refere à omissão ou recusa a atender as necessidades básicas e necessárias
ao idoso, infringindo sofrimento ou dor a quem está incapacitado ou dependente, por
parte dos responsáveis.
✓ Abandono – violência manifestada pela ausência ou deserção dos responsáveis em cuidar
do idoso que necessita de proteção (MS,2001).

Estatuto do Idoso

Violência contra o idoso

- Contenção Mecânica

Os idosos que apresentam Grau de Dependência
elevado (Grau III, na definição da RDC n.º 283,
ANVISA), necessitam, no que se refere aos cuidados,
assistência e supervisão por parte da entidade, por
meio de cuidador em período integral, devendo-se
promover a devida segurança, conforto e dignidade e,
consequentemente, da existência, na entidade, de mais
cuidadores para prestar os cuidados especiais que
esses idosos necessitam;

Encaminhar Denúncias aos Conselhos de Classe!

Art. 35.
Todas as ILPI ou similares, são obrigadas a firmar contrato de prestação de serviços com
a pessoa idosa abrigada
especificando o tipo de atendimento, as obrigações da
entidade e prestações decorrentes do contrato, com os respectivos preços, se for o caso
Art. 37.
§2º Toda instituição dedicada ao atendimento ao idoso fica obrigada a manter
identificação externa visível, sob pena de interdição, além de atender toda a
legislação pertinente
Art.48.
Parágrafo único. As entidades governamentais e não-governamentais de assistência ao
idoso ficam sujeitas à inscrição de seus programas, junto ao órgão competente da VISA e
Conselho Municipal da Pessoa Idosa, especificando os regimes de atendimento

Art. 49. As entidades que desenvolvam programas de institucionalização de longa permanência adotarão
os seguintes princípios:
III - manutenção do idoso na mesma instituição, salvo em caso de força maior ***;
V - observância dos direitos e garantias dos idosos;
VI - preservação da identidade do idoso e oferecimento de ambiente de respeito e dignidade.
Parágrafo único: O dirigente de instituição prestadora de atendimento ao idoso responderá civil e
criminalmente pelos atos que praticar em detrimento do idoso, sem prejuízo das sansões
administrativas.
Art. 50- Constituem obrigações das entidades de atendimento:

XVI - comunicar ao MP, para as providências cabíveis, a situação de abandono moral ou material por
parte dos familiares;

Infrações administrativas
Art. 56.
Parágrafo único. No caso de interdição do estabelecimento de longa permanência,
os idosos abrigados serão transferidos para outra instituição, a expensas do
estabelecimento interditado enquanto durar a interdição.

Regulamento Técnico para o Funcionamento das IG
As IG são definidas como instituições governamentais ou não governamentais, de caráter
residencial e devem estar em consonância com a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC
ANVISA nº 283/2005, Portaria CVS nº 1/2019, e Resolução Secretaria de Saúde nº
123/2001.
A Vigilância Sanitária atua junto a esses estabelecimentos e fomenta políticas para que a
instituição ofereça aos seus residentes segurança e qualidade de vida aos idosos.

Resolução SS 123/01
Define e Classifica as Instituições Geriátricas do Estado de SP
Art. 1º

São consideradas instituições geriátricas e similares de atendimento às pessoas idosas os estabelecimentos de
assistência à saúde, bem como os estabelecimentos de interesse à saúde, públicos e privados, que prestam serviços às
pessoas idosas em regime asilar e em regime não asilar

Estabelecimento de assistência à saúde

Destinam principalmente à prestação de serviços objetivando a promoção, a proteção da
saúde, e a prevenção das doenças, a recuperação e a reabilitação da saúde das pessoas
idosas
Estabelecimento de interesse à saúde

Desenvolvem ações dirigidas à população que, direta ou indiretamente, estejam
relacionadas com a proteção, a promoção e a preservação da saúde das pessoas idosas

Resolução SS 123/01
Classificação das Instituições:

Assistência à Saúde:
- Casa de Repouso;
- Consultório de Assistência ao Idoso;
- Hospital Geriátrico;
Interesse à Saúde:
- Asilo e/ou ILPI
- Centro de convivência do idoso
- Centro Dia do Idoso *

Resolução SS 123/01
Art. 12
I - estabelecimentos de assistência à saúde que se destinam, centralmente, à prestação de
serviços de assistência médica às pessoas idosas, em regime de atendimento ou
assistência asilar: CASA DE

REPOUSO

II - estabelecimentos de interesse à saúde que se destinam, centralmente, à prestação de
serviços de assistência social, em regime de atendimento ou assistência asilar:

e/ou ILPI

ASILO

Resolução SS 123/01
As instituições geriátricas deverão assegurar e garantir o encaminhamento para serviços
médicos e hospitalares, sempre que se fizer necessário, das pessoas idosas asiladas, crônicos
ou terminais.

Resolução SS 123/01
Assistência Nutricional (Lei 8.234/1991):
• Deverão ser padronizadas dietas – cardápio diário;
•

Fornecer orientações sobre hábitos alimentares inadequados ou prejudiciais à saúde.

• Realizar triagem de risco nutricional quando da admissão do idoso.
• Elaborar o diagnóstico de nutrição.

• Registrar em prontuário do idoso a prescrição dietética e a evolução nutricional, de acordo
com protocolos preestabelecidos

- A manipulação, preparação, fracionamento, armazenamento e distribuição
dos alimentos devem seguir o estabelecido na RDC nº. 216/2004 que dispõe
sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação.

RCD 63/00 - REGULAMENTO TÉCNICO PARA A TERAPIA DE
NUTRIÇÃO ENTERAL
A complexidade da TNE exige o comprometimento e a capacitação de uma equipe
multiprofissional para garantir a sua eficácia e segurança para os residentes.
Deve abranger obrigatoriamente as seguintes etapas:
Prescrição dietética
Preparação, conservação e armazenamento
Indicação e prescrição médica
Transporte
Administração
Controle clínico laboratorial
Avaliação final

Resolução ANVISA RDC 283/05
ILPI:
Estabelecimentos com denominações diversas (abrigo, asilo, lar, casa de repouso, clínica geriátrica) equipados para
atender pessoas com 60 anos ou mais, em regime de internato, mediante pagamento ou não, durante um período
indeterminado.
Dispõe de quadro de recursos humanos para atender às necessidades de assistência, saúde, alimentação, higiene,
repouso e lazer dos usuários e para desenvolver outras atividades que garantam qualidade de vida. Esse tipo de
atendimento é prestado prioritariamente aos idosos sem famílias, em situação de vulnerabilidade ( quando se tratar de
instituição pública)

Definição:
ILPI: Instituições governamentais ou não, de
caráter residencial, destinada a domicilio
coletivo de pessoas com idade igual ou
superior a 60 anos, com ou sem suporte
familiar, em condição de liberdade, dignidade
e cidadania

Resolução ANVISA RDC 283/05
Grau de dependência do Idoso:
- Grau I - idosos independentes, mesmo que requeiram uso de equipamentos de auto
ajuda

- Grau II - idosos com dependência em até três atividades de autocuidado para a vida
diária tais como: alimentação, mobilidade, higiene; sem comprometimento cognitivo ou
com alteração cognitiva controlada

- Grau III - idosos com dependência que requeiram assistência em todas as atividades de
autocuidado para a vida diária e ou com comprometimento cognitivo

Resolução ANVISA RDC 283/05
Recursos Humanos:
-1 RT de nível superior - 20/sem
- Cuidador:

grau I - 1/20 idosos (8 h/dia)
grau II - 1/10 idosos (por turno)
grau III - 1/6 idosos (por turno)

- Lazer: 1 nível superior/ 40 idosos (12 h/ sem)
- Limpeza: 1/ 100m² (por turno diariamente)
- Alimentação: 1/20 idosos (garantindo 2 turnos de 8hs) – mínimo de 6 refeições diárias!!!

- Lavanderia: 1/30 idosos (diário)
A instituição que possuir profissional de saúde vinculado à sua equipe de trabalho, deve exigir
registro no respectivo Conselho de Classe.

Resolução ANVISA RDC 283/05
Processos operacionais:
- Elaborar plano de trabalho ( dados cadastrais, capacidade, rh, missão, especificação das atividades,
atendimento à saúde);
- Plano de Atenção Integral à Saúde do Idoso ( elaborado a cada 2 anos e pactuado com o gestor de
saúde local);
PAIS deve prever:
- Atenção integral nos aspectos de promoção, proteção e prevenção à saúde
-Encaminhamento ao serviço de saúde de referência

Organização:
- Alvará sanitário atualizado e comprovar inscrição junto ao Conselho do Idoso;
- Estar legalmente constituída ( estatuto registrado, registro de entidade social e regimento interno);

- Responsável técnico com nível superior (responsabilidade pelos medicamentos e intercorrências
médicas);
- Contrato formal com o idoso especificando direitos e obrigações da instituição e usuário (curatela,
responsável legal);
- Documentos necessários à fiscalização;
- Contrato dos serviços terceirizados e cópia das licenças sanitárias dos terceirizados;

Ambientes mínimos
-

Área para desenvolvimento das atividades
Sala para atividades coletivas
Sala de convivência;
Sala para atividades de apoio individual e familiar;
Espaço ecumênico **;
Refeitório;
Cozinha e despensa;
Lavanderia;
Local para guarda de roupas para uso coletivo;
Almoxarifado indiferenciado;
Vestiário e banheiro para funcionário, separado por sexo.

Ambientes
- Lixeira ou abrigo externo

- Área externa descoberta para convivência
-Deve-se evitar: objetos espalhados pelos ambientes, tapetes sem dispositivo
antiderrapante e pisos encerados.

- Barras de apoio nos banheiros e áreas de circulação
- Ambientes iluminados e arejados

Infraestrutura:
- Toda construção, reforma ou adaptação na estrutura física das instituições, deve ser precedida de
aprovação de projeto arquitetônico junto à VISA bem como do órgão municipal competente

Infraestrutura:
- Acesso externo : 2 portas( no mínimo) sendo uma de serviço
- Pisos externos, internos inclusive rampas e escadas :
- fácil limpeza e conservação
- uniformes e com mecanismo antiderrapante
- Rampas e escadas conforme especificações da NBR 9050/ABNT
- 1,20m de largura mínima
- Circulação interna largura mínima de 1,00 m e as secundárias 0,80 m contando com luz
de vigília
- Circulação com largura maior ou igual 1,50m possuir corrimão dos dois lados

- E se menor que 1,50 m corrimão apenas de um lado

Figura do curso de boas práticas de inspeção em Instituições de Longa Permanência para Idosos, Anvisa/ Hospital Moinho de Vento

Inspeção Sanitária nas IG
ITENS AVALIADOS
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Cuidados com os idosos,
Cuidados de saúde,
Recursos humanos,
Serviço de nutrição e dietética,
Limpeza,
Lavanderia,
Instalações físicas
Assistência médica oferecida pela instituição ou garantir a mesma
Prontuários: diagnóstico da situação de saúde, receitas médicas atualizadas,
Medicação e controlados - RT (vedado o estoque sem prescrição médica*)
Procedimentos de enfermagem (curativos, nutrição enteral, troca de decúbito dos acamados)
Cardápio normal e dietoterápico que atenda às necessidades dos idosos,
Quem realiza intercorrências médicas
A instituição dispõe de um serviço de remoção ( estabelecido no Plano de Atenção à Saúde)
Vacinação* - A Instituição deve comprovar, quando solicitada, a vacinação obrigatória dos residentes
conforme estipulado pelo Plano Nacional de Imunização de Ministério da Saúde.

Inspeção Sanitária nas IG
ITENS AVALIADOS

Resolução ANVISA RDC 283/05
Monitoramento e avaliação
Compete à instituição: NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA:

•
•
•

Queda com lesão;
Tentativa de Suicídio;
Violência contra o Idoso - IMEDIATAMENTE - § 1o Estatuto do Idoso: considera-se violência
contra o idoso qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause
morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico.

- Avaliar o desempenho e padrão de funcionamento da instituição, através dos seguintes indicadores:
anual – janeiro!
Taxa de mortalidade
Taxa de incidência de doença diarreica aguda
Taxa de incidência de Escabiose
Taxa de incidência de desidratação
Taxa de prevalência ulcera de decúbito – Lesão por Pressão
Taxa de prevalência de desnutrição

INDICADORES DE AVALIAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES GERIÁTRICAS
RDC/ANVISA Nº 283, DE 26 DE SETEMBRO DE 2005
Número de residentes

1- Taxa de mortalidade

Mês
Masc.

Fem.

Total

Nº de óbitos Valor em %

2 – Incidência de Doença
Diarréica Aguda
Nº de casos
novos

Valor em %

3 – Incidência de
Escabiose

4 – Incidência de
Desidratação

Nº de casos
Nº de casos
Valor em %
novos
novos

Valor em %

5-Taxa de Prevalência de
Lesão por Pressão

6- Taxa de prevalência de
desnutrição

Nº de casos
no mês

Nº de casos
no mês

Valor em %

Valor em %

JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

Total

Site: http://www.cvs.saude.sp.gov.br/gt.asp?te_codigo=31

Programa
Monitora
Idoso
Programa Secretaria de Estado da Saúde - CVS/SERSA/GTCT

Licenciamento das IG
Portaria CVS 01/2019
Disciplina o licenciamento dos estabelecimentos no âmbito do Sevisa.
- Licença de Funcionamento
- Procedimentos de solicitação inicial e renovação de licença (projeto de edificações - LTA),
- Procedimento de licenciamento(documentação)
- Responsabilidades legal e técnica,
- Procedimentos de inspeção sanitária,
- Anexos ( tabelas e formulários)

http://200.144.0.248/download/E_PT-CVS-01-18-COMPLETA.pdf

Envelhecer é inerente ao próprio ser humano, porém, o contexto em que ocorre este
envelhecimento é o ponto fundamental de diferenciação na qualidade de vida daqueles
que atingem esta última fase do processo de viver e morrer.
Aponta-se a importância de se apresentar novas contribuições a respeito da temática e,
sobretudo, elucidar intervenções específicas que possam prevenir ou minimizar os efeitos
deletérios da vulnerabilidade individual entre os idosos, promover o seu bem-estar,
melhorar a qualidade de sua vida e, consequentemente, um envelhecimento ativo
Faz-se necessário reconhecer a ILPI como equipamento híbrido de assistência social e de
saúde, com vistas à promoção da saúde e qualidade de vida da pessoa idosa.
Portanto, a ILPI/ Casa de Repouso é uma questão de cidadania e de como o Estado quer
que sejam tratadas as pessoas que precisam de cuidados que a família não pode ou não
consegue oferecer.

Vanessa C. Giovani da Silva
Diretora Técnica de Saúde I/ Enfermeira

Obrigada!

