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CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE 

LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS  
 

 

ORIENTAÇÕES PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA E SAÚDE DO 
IDOSO EM CASAS DE REPOUSO OU ASILOS 

 
 

O QUE A INSTITUIÇÃO QUE ABRIGA O IDOSO DEVE TER?  
 
 

Recursos  administrativos 
 

� Licença de funcionamento expedida pela vigilância sanitária municipal; 
� Laudo técnico de avaliação dos projetos de edificações; 
� Responsável técnico de nível superior; 
� Manual de rotinas e procedimentos; 
� Cardápio nutricional; 
� Prontuário individual do idoso com: 

� registro de admissão do idoso e do responsável; 
� registro de informações diárias. 

 
Recursos humanos 

 
� Equipe mínima proporcional ao número e necessidades dos idosos atendidos: 

� Médico; 
� Enfermeiro; 
� Técnico ou Auxiliar de Enfermagem; 
� Auxiliar de limpeza; 
� Auxiliar de lavanderia; 
� Cuidador; 
� Auxiliar de cozinha/cozinheiro. 

 
Condições de habitação e higiene 

 
� Identificação externa; 
� Identificação de todos os ambientes internos; 
� Recepção e/ou administração; 
� Preferência por construções horizontais; 
� Possuir 2 portas de acesso; 
� Paredes e tetos revestidos com material lavável e de cores claras; 
� Pisos de material de fácil limpeza; 
� Boa iluminação e ventilação; 
� Possuir: 
 
 

 



 
 

� Cozinha, refeitório com lavatório e despensa; 
� Área de recreação e lazer; 
� Depósito de material de limpeza com tanque; 
� Abrigos para lixo comum, infectante e de gás; 
� Sanitários separados por sexo para usuários e funcionários; 
� Sala de enfermagem; 
� Lavanderia; 
� Sala de utilidades para limpeza, desinfecção, armazenamento de roupas sujas e guarda 

provisória de lixo: 
- com pia para lavagem; 
- com pia de dejetos com válvula de descarga. 

 
OBS.: Os sanitários deverão ser na proporção mínima de 1 bacia sanitária, 1 chuveiro, 1 
lavatório para cada 10 leitos e 1 mictório para cada 20 leitos.  

 
 

Como devem ser os dormitórios 
 

� Separados por sexo, no máximo para 4 pessoas; 
� Terem área mínima de 7,5 m² (individual) e com 5,50m² por cama (coletivo), incluindo 

espaço para guardar os pertences do residente; 
� Proibido o uso de beliches, camas de armar e paredes divisórias; 
� Os colchões devem ser totalmente revestidos de material impermeável; 
� Devem ter luz de vigília e campainha de alarme ao alcance das mãos; 
� As roupas de cama e banho devem ser suficientes e em condições de uso; 
� Deverá também ter local para guardar roupas de uso coletivo. 

 
 

Acessibilidade e segurança 
 

� Pisos antiderrapantes; 
� Rampas e escadas de acesso: com largura mínima de 1,20m e pintura de cor amarela no 1º 

e último degraus; 
� Guarda-corpo; 
� Corrimão; 
� Barras de apoio nos sanitários; 
Corredores largos e sem qualquer obstáculo. 
 
 

 

Critérios para locais com acamados ou com debilidad es graves  

 

� O responsável técnico deve ser médico;  

� O dormitório deve seguir o critério de enfermaria; 

� Possuir lavanderia hospitalar; 

� Ter cama com grades e cadeira de rodas disponíveis; 

� Local exclusivo para lavagem e desinfecção de instrumentais e para esterilização. 
 



 

Casas de repouso ou asilos devem contar com  
 

� Assistência odontológica; 

� Assistência nutricional; 

� Assistência psicológica; 

� Assistência farmacêutica; 

� Atividades de lazer; 

� Atividades de reabilitação; 

� Serviço social e apoio jurídico. 

 

 

 
 

INFORMAÇÕES BASEADAS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE 
 

DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

R. DR. LISBOA JR, 2-66 (AO LADO DO HOSPITAL DE BASE) 

                                          TELEFONE: 3235-1458 / 3235-1449 


