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a) Planejamento e implementação de ações de forma articulada com as
demais políticas públicas, em especial com a Saúde.

b) Pactuação com a gestão local da Saúde de fluxos e procedimentos nos
casos de suspeita ou confirmação de COVID-19 entre usuários e trabalhadores do SUAS,
bem como a oferta de orientações/capacitação quanto à prevenção da transmissibilidade
da doença e ao monitoramento de casos suspeitos e à atenção aos casos confirmados,
com olhar especial para os serviços de acolhimento institucional para pessoa idosas ou
com deficiência.

c) Levantamento de informações e planejamento de ações de contingência,
em conjunto com os dirigentes das unidades de acolhimento, criando canais que facilitem
a comunicação entre tais unidades e a gestão local.

d) Adoção de medidas e procedimentos para mitigar riscos relacionados à
COVID-19 nas unidades de acolhimento, incluindo, quando necessário, a reorganização de
unidades existentes ou a organização, em caráter emergencial, de novas unidades.

e) Disponibilização, ou fornecimento de meios para aquisição, em articulação
com a Saúde, de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), recomendados na Nota
Técnica GVIMS/CGTES/ANVISA Nº 05/2020, como máscaras cirúrgicas, óculos de proteção
ou protetor facial, aventais, luvas de procedimentos não estéril, equipamentos específicos
em caso de contato com aerosóis, como capote impermeável e máscara N95, dentre
outros que se fizerem necessários e orientação quanto à sua utilização. A garantia de EPI
deve contemplar todas as unidades de acolhimento para pessoas idosas ou com
deficiência no âmbito do SUAS, tanto os governamentais quanto aqueles ofertados por
Organizações da Sociedade Civil.

f) Capacitação e prestação de informações para toda a rede do SUAS
(governamental e OSC) quanto à prevenção da transmissibilidade e atuação em casos
suspeitos e confirmados, destacando as questões específicas relativas a unidades de
atendimento coletivo a grupos de risco, como as unidades de acolhimento.

g) Acompanhamento das unidades de acolhimento do território, criando fluxos
e meios ágeis para comunicação e monitoramento, de forma a possibilitar a rápida
identificação de necessidades emergenciais.

h) Apoio técnico e material às unidades de acolhimento que precisem
reorganizar o serviço, seu espaço físico e estrutura ou, ainda, providenciar o
remanejamento das pessoas acolhidas.

2.7 Para além das ações destacadas acima, é necessário que os órgãos
gestores da Assistência Social levem em consideração algumas questões importantes,
elencadas a seguir, voltadas para o apoio aos serviços de acolhimento para pessoas
idosas ou com deficiência e a garantia de proteção aos seus usuários e trabalhadores.

2.8 Articulação com a Política de Saúde
2.8.1 A articulação entre os órgãos gestores das políticas de Saúde e

Assistência Social no município ou Distrito Federal deve assegurar o suporte necessário às
unidades de acolhimento, especialmente as que atendem pessoas idosas ou com
deficiência, incluindo a colaboração na definição de medidas voltadas à prevenção e na
construção de fluxos e protocolos para o atendimento em casos de suspeita ou
contaminação, incluindo os casos que requeiram hospitalização ou que venham a
óbito.

2.8.2 A articulação entre Saúde e Assistência Social deve assegurar apoio aos
profissionais das unidades de acolhimento e suporte às demandas das pessoas acolhidas,
construindo alternativas para o isolamento de acolhidos com suspeita ou confirmação de
infecção, inclusive nas situações de retorno pós-alta.

2.8.3 Tal articulação com a política de Saúde deve assegurar, ainda, a
continuidade de cuidados (atendimento e medicamentos), parceria na oferta de EPI aos
profissionais dos serviços de acolhimento e orientação quanto ao seu uso, imunização das
pessoas idosas ou com deficiência e profissionais dos serviços de acolhimento, dentre
outras ações a serem priorizadas de acordo com a realidade local.

2.8.4 Nesse sentido, os órgãos gestores da Assistência Social e da Saúde, em
articulação com os dirigentes das unidades de acolhimento, devem definir localmente os
procedimentos para a implementação dos fluxos e medidas previstos na Nota Técnica nº
9/2020, da Secretaria de Atenção Primária, do Ministério da Saúde, com destaque
para:

a) Cruzamento de informações referentes à localização das unidades de
acolhimento, de forma a indicar a qual Unidade de Atenção Primária à Saúde (APS) cada
unidade de acolhimento deverá ser referenciada. O órgão gestor da Saúde deverá
envolver as referidas unidades nessa articulação.

b) Construção de fluxos e procedimentos para o monitoramento, a cada 24
horas, das pessoas idosas ou com deficiência acolhidas nos serviços de acolhimento pelas
unidades de Atenção Primária à Saúde (APS) e Equipe de Saúde da Família de referência
no território, conforme previsão na Nota Técnica nº 9/2020, da Secretaria de Atenção
Primária, do Ministério da Saúde, ou outro arranjo que os órgãos gestores da Saúde e
Assistência Social entenderem mais efetivos para a realidade local.

c) Realização de testagem para as pessoas acolhidas e trabalhadores dos
serviços de acolhimento que apresentarem sintomas de COVID-19, ainda que seja o teste
rápido imunológico, a partir do 8º dia do início dos sintomas, conforme Nota Técnica
DESF/SAPS/MS nº 11/2020, priorizando-se o teste PCR para os casos de pessoas acolhidas
com sinais de gravidade e/ou presença de comorbidades.

2.9 Articulação com as Unidades de Acolhimento
2.9.1 A ação conjunta entre os órgãos gestores da Saúde e da Assistência

Social deve, ainda, prever articulação com os dirigentes das unidades de acolhimento
para pessoas idosas e com deficiência, com vistas a:

a) Realizar o acompanhamento das ações de prevenção e contenção do
COVID-19 em andamento nas unidades de acolhimento;

b) Criar fluxos e desenvolver estratégias de monitoramento e comunicação
que agilizem a identificação de situações que exijam intervenções rápidas; e

c) Identificar e tratar as demandas da unidade de acolhimento de modo a
garantir as condições para que ela funcione de acordo com as orientações apresentadas
neste documento.

2.9.2 Para que esses objetivos sejam alcançados, recomendamos que seja
definido, junto a cada unidade do acolhimento do município ou do Distrito Federal, um
ponto focal, que deverá ser escolhido dentre os profissionais da unidade e será
responsável pelas seguintes ações:

a) Disponibilizar diariamente informações sobre o andamento das ações
realizadas na unidade de acolhimento para a prevenção e contenção da COVID-19;

b) Reportar situações atípicas, principalmente aquelas que podem estar
relacionadas ao contágio ou propagação do vírus na unidade de acolhimento;

c) Manter contado diário com a Unidade de Atenção Primária à Saúde de
referência (e/ou Vigilância Sanitária, dentre outros, a depender do fluxo definido
localmente) para informar a condição de saúde das pessoas acolhidas, principalmente
quando forem identificadas pessoas com sintomas característicos da COVID-19;

d) Coordenar e executar ações de prevenção e controle da disseminação do
vírus dentro da unidade de acolhimento, como: rotinas de medição de temperatura e
verificação das condições de saúde das pessoas acolhidas; intensificação das medidas de
higiene; organização de capacitações/treinamentos para os profissionais da unidade;
orientação das pessoas acolhidas sobre a COVID-19, os sintomas da doença e os
procedimentos necessários para se proteger da infecção, etc;

e) Exercer a função de porta voz da unidade de acolhimento, junto à rede de
Saúde e Assistência Social, identificando e transmitindo as demandas da gestão da
unidade, dos profissionais e pessoas acolhidas.

2.10 Trabalhadores que atuam nos serviços de acolhimento
2.10.1 O órgão gestor da Assistência Social deve planejar medidas de proteção

e segurança no trabalho e prevenção do adoecimento dos trabalhadores do SUAS,
inclusive psicológico ou emocional, e ainda medidas de recomposição da força de
trabalho, para assegurar a continuidade da oferta dos serviços em casos de afastamento
de trabalhadores.

2.10.2 Quando necessária a recomposição ou aumento da força de trabalho
nos serviços de acolhimento, pode-se recorrer a alternativas como: a) remanejamento de
profissionais de outros serviços do SUAS (da rede pública e privada) ou até mesmo de
outras políticas públicas, cujas atividades tenham sido temporariamente reduzidas ou
suspensas; e b) contratação temporária em caráter emergencial de novos trabalhadores,
dentre outros arranjos possíveis localmente.

2.10.3 Os novos profissionais devem receber capacitação e orientações prévias
quanto ao desenvolvimento das atividades e quanto às recomendações e procedimentos
necessários para a prevenção da transmissibilidade do novo Coronavírus (COV I D - 1 9 ) ,
incluindo recomendações do Ministério da Saúde, das autoridades sanitárias locais e do
Ministério da Cidadania, devendo contemplar a importância do distanciamento social,
medidas de cuidados de higiene individuais, correto manejo das pessoas acolhidas, uso
de EPI e outras ações preventivas à transmissibilidade.

2.11 Recursos
2.11.1 Na implementação das medidas, procedimentos e reorganização da

oferta dos serviços de acolhimento para pessoas idosas ou com deficiência, abordados
nesta Nota Técnica, abrangendo a rede governamental e não governamental que preste
serviço socioassistencial, poderão ser utilizados, além de recursos próprios, aqueles do
cofinanciamento federal repassados a municípios, Distrito Federal e estados, incluindo
recursos voltados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do
COVID-19, previstos na MP nº 953, de 15 de abril de 2020, observadas:

a) Portaria Conjunta SNAS/SEDS e SGFT nº 1, de 2 de abril de 2020, do
Ministério da Cidadania;

b) Portaria MC nº 369 de 29 de abril de 2020 e outras Portarias que venham
a regulamentar a destinação de recursos previstos na MP nº 953, de 15 de abril de
2020;

c) Outras Portarias que regulamentem a destinação de recursos previstos na
MP nº 953, de 15 de abril de 2020.

2.11.2 Para atender as demandas decorrentes da pandemia, recomenda-se aos
estados, municípios e o Distrito Federal avaliar possibilidades de flexibilização do uso de
recursos pelas OSC com as quais possuam parcerias. Nesse sentido, recomenda-se
avaliação quanto à possibilidade de: adotar mecanismos e instrumentos que assegurem
maior agilidade no repasse e na utilização de recursos e na prestação de contas; e de
aditamento dos termos de parceria, colaboração ou fomento, de modo a viabilizar o uso
dos recursos para atender as demandas específicas do período de emergência em saúde
pública, considerando as ações de prevenção e enfrentamento à COVID-19.

3. DIAGNÓSTICO
3.1 Considerando a situação de Emergência em Saúde Pública, a proteção de

grupos mais vulneráveis, como pessoas idosas ou com deficiência em situação de
acolhimento institucional exige esforços conjuntos dos órgãos gestores da Assistência
Social e da Saúde, dos Conselhos de Assistência Social e do Idoso, quando for o caso, e
dos dirigentes das unidades de acolhimento, visando à adoção de ações mais efetivas.

3.2 No que diz respeito à proteção de pessoas idosas ou com deficiência
atendidas em serviços de acolhimento, é fundamental que o órgão gestor da Assistência
Social, com o apoio do órgão gestor da Saúde, incluindo a Vigilância Sanitária, no que
couber, realize um rápido diagnóstico destes serviços no município, que permita
identificar e caracterizar cada unidade de acolhimento. O Anexo II, traz sugestão de
questionário para apoiar tal diagnóstico.

3.3 Este diagnóstico será importante para subsidiar o planejamento de
medidas e procedimentos que possam dar respostas às demandas identificadas,
considerando:

a) Unidades de acolhimento que precisarão ser reorganizadas e quais
adequações serão necessárias para reduzir a aglomeração, diminuir o fluxo de entrada e
saída no serviço, implementar as ações necessárias de prevenção da transmissibilidade,
possibilitar o isolamento adequado em casos de suspeita ou confirmação de
contaminação e mitigar riscos;

b) Medidas e procedimentos que possam ser utilizadas para reduzir a
aglomeração nas unidades de acolhimento, considerando as alternativas elencadas no
item 6 ou outras, ainda, avaliadas como mais benéficas para a realidade local;

c) Condição das unidades de acolhimento quanto à possibilidade de arcar com
a compra e distribuição de materiais para limpeza das instalações e superfícies e de EPIs,
identificando aquelas que necessitem de apoio também nesse quesito;

d) Outras medidas de prevenção à COVID-19 necessárias, de acordo com as
especificidades identificadas em cada unidade de acolhimento.

3.4 Considerando os achados do diagnóstico realizado, os órgãos gestores
locais da Assistência Social e da Saúde devem mapear os principais riscos, elaborar em
conjunto com cada unidade de acolhimento planos de contingência e coordenar as ações
de readequação das unidades já existentes, considerando as alternativas elencadas no
item 6 deste documento, os fluxos e medidas previstos na Nota Técnica nº 9/2020, da
Secretaria de Atenção Primária, do Ministério da Saúde, e outros arranjos locais que se
mostrem mais benéficos.

3.5 Os planos de ação do município e do Distrito Federal devem contar com
uma forte articulação entre o poder público e as unidades de acolhimento, sejam
públicas e estatais ou ofertadas por OSCs, de modo a tornar mais efetivas as medidas e
procedimentos, proporcionando maior segurança e proteção às pessoas acolhidas e aos
trabalhadores.

4. REDUÇÃO DA AGLOMERAÇÃO E MANEJO DO FLUXO DE ENTRADA E SAÍDA
DE PROFISSIONAIS

4.1 No contexto da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), há dois riscos
principais que devem ser mitigados para prevenir a transmissibilidade nos serviços de
acolhimento para pessoas idosas e com deficiência: a aglomeração e o fluxo de entrada
e saída de pessoas na unidade.

4.2 Tais riscos podem comprometer a segurança e a proteção de pessoas
acolhidas e trabalhadores, ainda que adotadas as medidas e procedimentos
recomendados pelas autoridades sanitárias. O risco de transmissibilidade é ainda mais
acentuado nos casos de pessoas idosas e com deficiência dependentes de cuidados,
situações que exigem maior contato físico por parte dos cuidadores.

4.3 Os serviços de acolhimento institucional que atendam quantitativo elevado
de pessoas acolhidas são contextos de alto risco de transmissibilidade da doença, o que
exige planejamento e implementação de medidas e procedimentos emergenciais pela
gestão da Assistência Social e da Saúde, em conjunto com os dirigentes de tais unidades,
de modo a mitigar riscos.

4.4 Mesmo nos serviços de acolhimento prestados nas modalidades de Casa-
Lar, Residências Inclusivas e Repúblicas, que atendem um número de até 10 (dez)
pessoas e têm menor fluxo de entrada e saída de pessoas, onde tais riscos podem ser
manejados com medidas e procedimentos mais simples, deve-se igualmente observar as
medidas e procedimentos contidos nesta Nota Técnica que sejam pertinentes a estes
serviços, assim como devem ser observados os fluxos e medidas previstos na Nota
Técnica nº 9/2020, da Secretaria de Atenção Primária, do Ministério da Saúde.

4.5 Medidas para reduzir o número de pessoas acolhidas em cada unidade e
evitar aglomeração

4.5.1 Para reduzir o número de pessoas acolhidas em uma mesma unidade de
acolhimento, evitando aglomerações e diminuindo assim os riscos de disseminação do
novo Coronavírus (COVID-19), recomenda-se avaliar localmente a aplicabilidade, das
seguintes medidas:

a) Priorização da integração, de forma segura, ao convívio com família, amigos
ou outras pessoas com vínculo afetivo significativo com a pessoa acolhida;

b) Utilização da rede hoteleira para remanejamento emergencial de parte das
pessoas acolhidas, bem como acomodação de trabalhadores das unidades de
acolhimento;

c) Organização emergencial de novas unidades de acolhimento institucional
para pequenos grupos de até 10 (dez) pessoas acolhidas;

d) Setorização da unidade de acolhimento, dividindo-a em subgrupos de forma
a prevenir a contaminação, separando sintomáticos de assintomáticos.

4.5.2 Priorização da integração ao convívio com família, amigos ou outras
pessoas com vínculo afetivo significativo com a pessoa acolhida.

4.5.2.1 Durante o período de Emergência em Saúde Pública, em que a permanência
em espaços coletivos, como os serviços de acolhimento institucional, implica maiores riscos de
transmissibilidade do Coronavírus (COVID-19), recomenda-se buscar alternativas de cuidado
não institucional que garantam a proteção da pessoa idosa ou com deficiência. Nessa direção,
uma medida que deve ser avaliada com prioridade é a possibilidade de transferência
temporária de pessoas acolhidas das unidades para a residência de familiares ou pessoas
próximas com vínculos afetivos significativos que possam se responsabilizar por seus cuidados,
recebendo, se necessário, apoio da unidade de acolhimento e da rede socioassistencial.
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