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4.5.2.2 Para viabilizar a integração ao convívio com família, amigos ou outras
pessoas com vínculo afetivo significativo com a pessoa acolhida, sugere-se avaliar
localmente a aplicabilidade das seguintes recomendações:

4.5.3 Identificar as pessoas acolhidas que possuam familiares ou pessoas
próximas com as quais tenham vínculo afetivo significativo - como amigos, namorado (a)
ou até mesmo cuidadores ou outros profissionais da unidade de acolhimento [1] - que
tenham disponibilidade e condições seguras para receber o acolhido em sua residência e
prestar os cuidados necessários;

a) Considerar a opinião das pessoas acolhidas sobre a possibilidade de
permanecerem na residência destas pessoas durante a pandemia, visando sua proteção.
Antes de se decidir pela transferência, a pessoa idosa ou com deficiência deve ser ouvida
e ter sua opinião considerada;

b) Nos casos em que os familiares ou pessoas próximas estejam abertos a tal
possibilidade, avaliar se há condições de segurança para tanto, considerando: i)
vinculação afetiva com a pessoa acolhida e disponibilidade/concordância de todo o
núcleo familiar para recebê-la temporariamente em sua residência, prestando-lhe apoios
e cuidados necessários; ii) verificação quanto a situações ou condições que possam
colocar em risco a segurança da pessoa acolhida na residência (riscos de violência ou
outra forma de violação de direitos, negligência, contaminação, risco de não realizarem
o distanciamento social, etc); iii) avaliar o número de pessoas que residem no mesmo
local, quantas saem para atividades externas de trabalho, verificando-se possível risco de
contaminação; iv) verificar a existência de pessoas sintomáticas, com suspeita ou
confirmação de COVID-19 na residência; v) adequação do ambiente e das condições da
residência; vi) consciência da família sobre a pandemia, os riscos e a importância do
distanciamento social, observando se há condições para tal e que tipo de suportes
poderiam apoiá-la nesse sentido; e vii) possibilidades de atendimento dos itens iv e v
com suportes e apoios da unidade de acolhimento e da rede local, dentre outros;

c) Identificar que tipo de apoio se faz necessário à família para viabilizar tal
acolhimento;

d) Verificar apoios que possam ser viabilizados diretamente pela unidade de
acolhimento, pelo órgão gestor da Assistência Social ou por meio de parcerias com a
rede ou comunidade, visando atender as demandas da família para o acolhimento (como
transferência temporária para a residência da família de mobiliário e tecnologias
assistivas utilizadas pela pessoa acolhida na unidade; disponibilização de itens de
alimentação, higiene e de uso pessoal da pessoa acolhida; orientação e apoio remoto em
relação aos cuidados específicos com a pessoa acolhida, etc.). Planejar conjuntamente
com o órgão gestor da Assistência Social local os encaminhamentos necessários para que
sejam viabilizados os demais apoios que se mostrem necessários, como inclusão em
programas de transferência de renda, recebimento de benefícios eventuais, etc;

e) Verificar necessidades de apoio para acesso a medicamentos e à
continuidade de atendimentos em saúde que sejam necessários, fazendo articulações
com a rede local de Saúde para assegurá-los;

f) Orientar previamente as famílias ou pessoas próximas com as quais tenham
vínculo afetivo significativo que os receberão em sua residência quanto à necessidade de
distanciamento social, práticas de higiene e cuidados necessários para a proteção no período
de pandemia, além daqueles específicos que a pessoa acolhida porventura requeira;

g) Preparar as pessoas acolhidas para essa transferência, explicando-lhes, com
linguagem simples e adequada à sua capacidade de compreensão, o motivo da
transferência, para onde será levado e com quem ficará, que o afastamento da unidade
de acolhimento será temporário e que a equipe de referência manterá contato durante
todo esse período, etc;

h) Para além do apoio material, realizar acompanhamento técnico, mesmo
que remoto, à pessoa que se responsabilizar pelo cuidado da pessoa idosa ou com
deficiência. Este acompanhamento deve ser planejado e ofertado pela equipe da unidade
de acolhimento em articulação com as equipes do Centro de Referência de Assistência
Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS),
dependendo do arranjo local;

i) As pessoas idosas ou com deficiência que forem remanejadas para a
residência de familiares ou pessoas próximas também devem ser monitoradas 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 de acordo com outro arranjo que os órgãos gestores
da Saúde e Assistência Social entenderem mais efetivos para realidade local. Nesse
sentido, deve-se assegurar que o acompanhamento pela equipe de referência da unidade
de acolhimento, ainda que remoto, das pessoas idosas ou com deficiência remanejados
para a residência de familiares e pessoas próximas seja mantido durante todo o período
da pandemia. Tal arranjo deve possibilitar, ainda, o monitoramento a cada 24 horas por
parte da equipe de saúde da situação da pessoa idosa ou com deficiência, de modo a
prestar as orientações necessárias e identificar as necessidades de suportes e apoios que
surgirem. Deve ser disponibilizado, para tanto, um telefone de contato da equipe de
saúde para contato em caso de piora dos sintomas (seja SAMU ou outros) e a indicação
de uma equipe ou profissional de referência da unidade de acolhimento que seja o ponto
focal para o contato da equipe de referência da saúde.

j) Assegurar que, caso a pessoa idosa ou com deficiência comece a apresentar
algum sintoma gripal, seja possível agir rapidamente, entrando em contato com o
número 136 (serviço TeleSUS do Ministério da Saúde) ou com equipe da Atenção
Primária à Saúde de referência no território para orientações sobre o manejo e para
procura de um serviço de saúde, se for o caso, conforme Nota Técnica nº 9/2020, da
Secretaria de Atenção Primária, do Ministério da Saúde e Protocolo de Manejo Clínico da
Covid-19 na APS - Versão 7.

k) Orientar as famílias, pessoas próximas, as pessoas idosas ou com deficiência
quanto à utilização dos dispositivos que serão utilizados para esse acompanhamento
remoto, viabilizando, quando necessário, o acesso aos mesmos (que podem ser
emprestados, por exemplo). Para aquelas pessoas idosas ou com deficiência em que esse
recurso de acompanhamento remoto não seja possível, avaliar a necessidade de realizar
visita domiciliar, seguindo as orientações de distanciamento social de no mínimo 1 (um)
[1] metro durante a visita técnica e uso de máscara.

[1] Pelo menos 1 metro. Desejável 2 metros.
4.5.4 Utilização da rede hoteleira para remanejamento emergencial de parte

das pessoas acolhidas e/ou acomodação de trabalhadores das unidades de
acolhimento.

4.5.4.1 Pode-se recorrer à utilização da rede hoteleira como alternativa para
reduzir riscos de transmissibilidade do Coronavírus (COVID-19) decorrentes de
aglomerações e do fluxo diário de entrada e saída de profissionais nas unidades de
acolhimento.

4.5.4.2 Tal alternativa pode ser utilizada para diferentes finalidades, a
depender do planejamento e necessidades específicas de cada localidade, como por
exemplo:

a) Utilização de hotel específico para o remanejamento de pessoas acolhidas
com suspeita ou contaminação pela COVID-19, durante o período de quarentena,
conforme recomendação das autoridades sanitárias. Nesse caso, é altamente
recomendável que cada quarto seja destinado a apenas 1 (uma) pessoa e que haja
banheiro privativo, de modo a garantir maior isolamento social e dificultar a
disseminação do vírus. Esta estratégia pode ser pensada, também, como espaço para
atender novas pessoas que venham a necessitar de acolhimento durante o período da
pandemia, de modo a que fiquem em isolamento preventivo pelo período de 14 dias
antes de serem encaminhadas para a unidade de acolhimento onde estejam os demais
acolhidos;

b) Utilização da rede hoteleira para redução da aglomeração nas unidades de
acolhimento, por meio do remanejamento de parte das pessoas acolhidas, no intuito de
assegurar melhores condições de distanciamento social. Essa possibilidade é
particularmente indicada para remanejamento daquelas com maior grau de autonomia ou
com meno comorbidades;

c) Utilização da rede hoteleira para viabilizar a hospedagem de profissionais
dos serviços de acolhimento em local mais próximo à unidade, de modo a minimizar o
risco de contágio durante o trajeto. Recomenda-se que esta alternativa seja combinada
com suporte de transporte seguro aos trabalhadores, evitando-se que utilizem
transportes públicos;

4.5.4.3 Em relação às possibilidades listadas acima, é importante observar
alguns cuidados:

) Planejamento da utilização da rede hoteleira para remanejamento das
pessoas acolhidas, possibilitando, sempre que possível, a separação de hotéis específicos,
andares ou setores para acolhidos oriundos da mesma unidade de acolhimento, de modo
a garantir a permanência junto a pessoas conhecidas e com as quais possuem vínculo
afetivo, bem como facilitar a organização das rotinas e atividades por parte das equipes
de referência de cada unidade de acolhimento.

b) Destinação de hotéis exclusivos para o isolamento social de pessoas
acolhidas em quarentena devido à suspeita ou confirmação de COVID-19 ou, na sua
impossibilidade, separação de alas ou andares exclusivamente para tal finalidade,
evitando, sobretudo nestes casos, o trânsito de pessoas entre os ambientes.

c) Aplicação das orientações referentes à não aglomeração de pessoas,
distanciamento de pelo menos 1 (um) metro, refeições individuais (preferencialmente
servidas nos quartos, não sendo permitido o uso de buffets), reforço nos hábitos de
higiene, testagem de temperatura, dentre outros que visem o cumprimento das medidas
sanitárias necessárias à prevenção da COVID-19.

d) Necessidade de permanência ininterrupta de profissionais da unidade de
acolhimento nas instalações dos hotéis, de modo a garantir os cuidados necessários e
organizar a rotina das pessoa acolhidas que estejam no hotel. O número de profissionais
necessários para tanto irá variar dependendo do grau de autonomia dos acolhidos.

e) Acompanhamento da equipe técnica e de cuidados diretos da unidade de
acolhimento durante todo o período em que as pessoas acolhidas estejam alojadas na
rede hoteleira.

f) As pessoas idosas ou com deficiência acolhidas que forem remanejadas para
a rede hoteleira também devem ser monitoradas 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.

g) Tal arranjo deve possibilitar o monitoramento a cada 24 horas por parte da
equipe de saúde da situação das pessoas idosas ou com deficiência remanejadas para a
rede hoteleira, de modo a prestar as orientações necessárias e identificar as necessidades
de suportes e apoios que surgirem. Para tanto, deve ser disponibilizado um telefone de
contato da equipe de saúde para contato em caso de piora dos sintomas (seja SAMU ou
outros) e a indicação de uma equipe ou profissional de referência da unidade de
acolhimento que seja o ponto focal para o contato da equipe de referência da saúde.

h) Deve-se assegurar, ainda, que, caso a pessoa idosa ou com deficiência
comece a apresentar algum sintoma gripal, seja possível agir rapidamente, entrando em
contato com o número 136 (serviço TeleSUS do Ministério da Saúde) ou com equipe da
atenção primária à saúde de referência no território para orientações sobre o manejo e
para procura de um serviço de saúde se for o caso, conforme Nota Técnica nº 9/2020,
da Secretaria de Atenção Primária, do Ministério da Saúde, e Protocolo de Manejo Clínico
da Covid-19 na APS - Versão 7.

4.5.4.4 Para viabilizar esse arranjo, orienta-se que o órgão gestor da
Assistência Social, do município ou do Distrito Federal, coordene a articulação e possíveis
contratos com a rede hoteleira local. Nesse sentido, orienta-se que os gestores locais
levem em consideração alguns aspectos relevantes para a contratação de hotéis,
devendo-se verificar as instalações físicas e se a estrutura é suficiente e está em bom
estado, observando se atendem às seguintes condições:

a) As instalações devem conter, de preferência, boa ventilação natural, ou, se
utilizarem apenas refrigeração por equipamento de ar condicionado, que esses tenham a
devida manutenção e limpeza prévia.

b) Hotéis com instalações mais antigas, que tenham por exemplo, piso
revestido com carpete ou cortinas nas janelas, podem conter agentes alergênicos e
causar doenças em pessoas mais debilitadas, não sendo recomendáveis para utilização
por pessoas idosas ou com deficiência.

c) É importante atentar para a existência de banheiro dentro do quarto,
necessário para garantir a medida de isolamento social e a prevenção à
transmissibilidade.

d) Os espaços precisam garantir a promoção da acessibilidade das pessoas
com deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive daquelas que precisam de cadeira
de roda ou outros suportes para sua locomoção.

4.5.5 Organização Emergencial de novas Unidades de Acolhimento para
pequenos grupos de até 10 (dez) pessoas acolhidas

4.5.5.1 Trata-se de implementação emergencial de novas unidades de
acolhimento para pequenos grupos que, temporariamente, possam acolher pessoas
idosas ou com deficiência remanejadas de unidades de acolhimento com grande
quantitativo de acolhidos, de forma a diminuir a aglomeração e o risco de
transmissibilidade.

4.5.5.2 A organização das unidades de acolhimento para pequenos grupos
poderá ser adotada como alternativa para:

a) atender novas demandas de inclusão em unidade de acolhimento, pelo
período de 14 dias;

b) assegurar o adequado isolamento social em casos de suspeita de contágio
com COVID-19;

c) assegurar o adequado isolamento social em casos de confirmação de
contágio com COVID-19 que não exijam hospitalização;

d) remanejar pessoas idosas ou com deficiência como medida de caráter
emergencial para reduzir a aglomeração em unidades de acolhimento, com o objetivo
mitigar riscos de transmissibilidade.

4.5.5.3 Destaca-se que nessas novas unidades de acolhimento não devem ser
misturados os diferentes grupos elencados acima. Estas alternativas têm como objetivo
assegurar os cuidados necessários a diferentes situações, sem expor ao risco de
contágio.

4.5.5.4 Esta medida exigirá a organização de infraestrutura das novas unidades,
incluindo: aluguel ou cessão de imóvel (preferencialmente casas), mobiliário, utensílios e
outros itens necessários. Se necessário, pode-se transferir itens da unidade de
acolhimento que está sendo reorganizada. É importante que estas unidades possam
contar com acesso à internet, o que pode ser viabilizado por celulares, tablets etc.

4.5.5.5 Da mesma forma, deve-se organizar o remanejamento de profissionais
do serviço de acolhimento para atuar nas novas unidades, em número suficiente para o
atendimento adequado das pessoas acolhidas, e, quando necessário, contratar novos
profissionais. A composição da equipe das novas unidades deve considerar, ainda, vínculos
existentes entre as pessoas acolhidas e profissionais, como forma de minimizar impactos
com a mudança.

4.5.5.6 Nos casos em que a finalidade da organização destes serviços de
acolhimento for a redução da aglomeração nas unidades de acolhimento, por meio do
remanejamento de pessoas idosas ou com deficiência, é necessário que a definição dos
acolhidos que serão transferidos seja feita a partir da análise caso a caso, após avaliação
pela equipe técnica do serviço de acolhimento em conjunto com equipe ou profissional de
saúde (preferencialmente da unidade de Atenção Primária à qual o serviço esteja
referenciado ou profissional indicado para esse fim pela rede local).

4.5.5.7 A decisão pelo remanejamento (ou não) deve considerar o que seja
mais benéfico para cada pessoa acolhida, levando-se em consideração as especificidades
e vontade de cada um.

4.5.5.8 A partir dessa análise deve-se identificar quais pessoas acolhidas devem
fazer parte do mesmo subgrupo, considerando o vínculo afetivo entre eles, condições de
saúde, autonomia ou dependência de cuidados, dentre outros aspectos relevantes.

4.5.6 Setorização da Unidade de Acolhimento, dividindo-a em subgrupos
4.5.6.1 A setorização da unidade de acolhimento implica na organização das

pessoas acolhidas por subgrupo (preferencialmente de até 10 pessoas), com limitação do
convívio e do uso de espaços a cada subgrupo. Nesses casos, a ideia é reorganizar a
unidade e seu espaço físico de modo que cada subgrupo não conviva ou utilize os
mesmos espaços do(s) outro(s) subgrupo(s).
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