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4.5.6.2 Este arranjo poderá ser adotado quando a infraestrutura física
comportar, sendo necessárias algumas adaptações. Para tanto, pode-se combinar essa
estratégia com o remanejamento de parte das pessoas acolhidas para outros espaços
(hotéis, novas unidades para pequenos grupos, integração à família, etc.).

4.5.6.3 É importante manter os profissionais (cuidadores e encarregados da
limpeza) por subgrupos, de modo a limitar a circulação e o contato entre subgrupos.
Sempre que possível, deve-se priorizar o regime de funcionamento emergencial com
profissionais que possam permanecer como residentes na unidade de acolhimento
durante a pandemia. Quando isso não for possível, recomenda-se a avaliação quanto ao
espaçamento maior para troca de equipes, como por exemplo, a cada semana, ou a cada
10 (dez) ou 15 (quinze) dias.

4.5.6.4 Nos casos de setorização da unidade de acolhimento por subgrupos,
sugere-se avaliar no âmbito local as seguintes recomendações:

a) Analisar o espaço físico e identificar possibilidades de reorganização da
unidade, setorizando áreas que possam acomodar os subgrupos, com algumas
adaptações;

b) Planejar a delimitação dos espaços de uso comum e viabilizar adaptações
necessárias (divisórias, tendas, fitas de isolamento, cones, arranjos para ampliação e
organização de uso de banheiros, etc);

c) Planejar logística de suprimentos para cada subgrupo, garantindo itens de
EPI, limpeza, higiene, alimentação e refeições, prevendo locais específicos para seu
armazenamento, quando for o caso;

d) Recomenda-se que o refeitório/cozinha faça o suprimento de itens de
alimentação e refeições com previsão de logística simples e utilização de espaço destinado
a cada subgrupo, de modo a evitar que compartilhem ou transitem pelo mesmo espaço.
Preferencialmente, as refeições devem ser servidas nos quartos, e, quando não for
possível ou recomendável, deve-se manter a distância mínima de 1 (um) metro entre as
pessoas que fazem refeições no mesmo espaço e ao mesmo tempo.

4.6 Procedimentos Necessários nos Casos de Remanejamento de Pessoas
Acolhidas

4.6.1 Nas situações que envolvam a mudança de local de acolhimento,
conforme previsto nos itens 4.5.3, 4.5.4 e 4.5.5, acima, é importante considerar as
relações de afeto e amizade entre as pessoas acolhidas.

4.6.2 Considerando os impactos emocionais inerentes a mudanças, é preciso
adotar estratégias para mitigá-los. Na medida do possível, deve-se viabilizar que as
pessoas acolhidas que já possuam vinculações de afeto e amizade possam permanecer
juntas, se isso não representar riscos.

4.6.3 É importante que sejam pensados quais arranjos podem ser mais
benéficos para grupos com necessidades específicas e que sejam mais sensíveis a
mudanças, como pessoas dependentes de cuidados, com deficiência, transtorno mental,
declínio cognitivo e doenças neurológicas, limitações para o autocuidado, dentre
outras.

4.6.4 Nesse sentido, para rearranjos que impliquem mudanças e
remanejamento dessas pessoas para outro espaço, fora da unidade ou dentro da mesma
unidade, é importante identificar quais são mais autônomas e mais disponíveis a
mudanças, de modo a preservar, na medida do possível, aqueles que possam ser mais
impactados por estas alterações. Pessoas acolhidas com maior grau de autonomia podem,
inclusive, contribuir com sugestões à equipe e suporte para os demais acolhidos - com
informações, apoio emocional e encorajamento para a incorporação gradativa das
mudanças que a situação exige.

4.6.5 Cabe destacar a necessidade de preparação e consulta às pessoas
acolhidas em relação às mudanças que se fizerem necessárias durante o período de
pandemia, especialmente quando se tratar de remanejamento para outros espaços. Tal
preparação deve ser feita de forma acessível e condizente com o nível de compreensão
de cada acolhido. No caso de pessoas com limitações cognitivas, as informações devem
ser repassadas de forma simples e objetiva, podendo ser utilizadas imagens ou outros
recursos que possibilitem o entendimento da situação vivenciada.

4.6.6 Destaca-se, ainda, a necessidade de informar às famílias das pessoas
acolhidas sobre as mudanças necessárias no período de pandemia, principalmente quando
for necessário o remanejamento destas para outros espaços, devendo sempre ser
mantidos canais de comunicação entre a família e a equipe de referência da unidade,
assim como viabilizados meios de contato remoto entre as famílias e as pessoas acolhidas,
de forma a manter e fortalecer os vínculos existentes.

4.6.7 Quando necessário, também poderá ser utilizado o remanejamento de
profissionais ou contratação temporária em caráter emergencial, dentre outros arranjos
possíveis localmente, como previsto no item 2.10 deste documento.

4.6.8 Em todas as situações elencadas nesse documento, é importante que
sejam definidas as melhores estratégias para manutenção do suporte adequado de equipe
técnica (psicólogo e assistente social) às pessoas acolhidas e aos profissionais responsáveis
pelos cuidados diretos.

4.7 Medidas para Reduzir os Riscos Derivados do Fluxo Diário de Entrada e
Saída de Profissionais

4.7.1 No contexto da pandemia do novo Coronavírus, um dos principais riscos
que devem ser mitigados para prevenir a transmissibilidade nas unidades de acolhimento
é o fluxo de entrada e saída de pessoas.

4.7.2 Nesse sentido, como forma de diminuir a exposição a riscos, indica-se
que se verifique junto aos dirigentes e trabalhadores da unidade de acolhimento a
possibilidade de adoção das seguintes estratégias para diminuir o Fluxo de entrada e saída
dos profissionais que trabalham na unidade de acolhimento:

a) Manter sempre que possível a equipe de referência no local, organizando o
espaço de forma a possibilitar que os profissionais que atuam em contato direto com as
pessoas acolhidas, como cuidadores e profissionais da limpeza, dentre outros) passem a
residir na unidade durante a pandemia, em esquema de plantão estendido por 1 (uma)
ou 2 (duas) semanas, por exemplo.

b) Suporte de transporte seguro: suporte para deslocamentos de trabalhadores
e pessoas acolhidas, com utilização de meios de transporte mais seguros (que possibilitem
o distanciamento entre passageiros, boa ventilação etc.). Nestes casos, recomenda-se,
adicionalmente, que motorista e passageiros: i) utilizem máscaras durante o trajeto todo,
ainda que sejam máscaras caseiras caso não sejam encontradas no mercado máscaras
cirúrgicas descartáveis; ii) façam uso de álcool gel 70%; e iii) observem outras
recomendações quanto a medidas preventivas à transmissibilidade que se aplicarem a
este contexto.

[1] Essa possibilidade deve ser verificada nos casos de cuidadores ou outros
profissionais dos serviços de acolhimento que, por terem mais de 60 anos ou possuírem
doenças preexistentes, precisem se afastar do local de trabalho durante a pandemia. Cabe
ressaltar que a adesão do trabalhador a essa medida deve ser espontânea, e em
nenhuma hipótese deverá ser imposta aos cuidadores ou outros profissionais dos
serviços.

4.7.3 Outras medidas necessárias para reduzir os riscos derivados do fluxo de
entrada e saída de pessoas na unidade de acolhimento:

a) Reforçar os cuidados com os entregadores e profissionais que saem para
compras.

b) Definir um fluxo de entrada das mercadorias com a garantia de higienização
das embalagens e descarte adequado.

c) Estabelecer uma área "suja" separada da área "limpa" de circulação de
pessoas e objetos.

d) Definir um profissional que funcionará como "porteiro" e estará orientado
a medir a temperatura e a fazer perguntas diárias a todos que entrarem na instituição,
sobre seu estado de saúde e se teve contato com alguém sintomático ou gripado nas
duas últimas semanas.

5. CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE CONTAMINAÇÃO
5.1 Os serviços de acolhimento para pessoas idosas ou com deficiência devem

acompanhar de forma criteriosa possíveis mudanças na condição de saúde dos acolhidos,
atentando-se para o início de sintomas que possam estar relacionados à contaminação
pela COVID-19, como: febre, tosse, dor de garganta, dificuldade para respirar, dor
muscular e fadiga.

5.2 Deve-se atentar para o fato de que as pessoas idosas podem mascarar as
manifestações da infecção por COVID-19: podem não apresentar febre e tosse, mas
apresentar outros sintomas, como confusão mental, sonolência, cansaço, inapetência,
entre outros (Protocolo de Manejo da COVID-19 na APS - Versão 7). Assim, qualquer
mudança significativa no estado físico em relação ao estado anterior sem explicações
imediatas pode ser causada por COVID-19.

5.3 Uma vez que se trata de unidades de atendimento coletivo, o que agrava
o perigo de disseminação do vírus entre as pessoas acolhidas, e a gravidade de tal
acontecimento por se tratar de pessoas que se encontram no grupo de risco em relação
a possíveis complicações da COVID-19, há que se ter cuidados redobrados nos casos de
suspeita e contaminação, assim como com a chegada de novas pessoas que necessitem
de acolhimento durante o período de pandemia.

5.4 Nesse sentido, orienta-se que os casos de suspeita ou confirmação de
contaminação pelo Coronavírus sejam preferencialmente inseridos em espaços
exclusivamente destinados ao atendimento a esta demanda, devendo-se, sempre que
possível, separar locais específicos para atendimento de cada umas das situações de risco:
a) novas pessoas acolhidas - que devem ficar em espaços específicos durante 14 dias após
a chegada; b) pessoas acolhidas com suspeita de contaminação; e c) pessoas acolhidas
com confirmação de contaminação.

5.5 Em caso de alguma pessoa apresentar sintomas que possam indicar
contaminação, os profissionais devem:

a) providenciar o imediato isolamento social da pessoa acolhida, suspendendo
o contato com as demais;

b) comunicar imediatamente às autoridades sanitárias, por meio de ligação
para o número 136 - serviço TeleSUS do Ministério da Saúde - e realizar contato imediato
com a unidade de Atenção Primária à Saúde à qual a unidade de acolhimento esteja
referenciada;

c) seguir rigorosamente as orientações da Saúde, considerando os fluxos
previamente pactuados para comunicação e atendimento desses casos.

5.6 As opções de remanejamento apresentadas nos itens 4.5.3. e 4.5.4, que
tratam da utilização da rede hoteleira para acolhimento emergencial ou organização de
novas unidades de acolhimento para pequenos grupos, são particularmente adequadas a
essa demanda, por permitir o adequado isolamento social das pessoas com suspeita ou
confirmação do contágio.

5.7 Nos casos em que não for possível a utilização do remanejamento das
pessoas acolhidas para os espaços acima descritos, deve-se separar espaços específicos
para uso de pessoas com suspeita ou confirmação de COVID-19, preferencialmente por
meio de setorização da unidade, conforme item 4.5.5, e deve-se avaliar a gravidade dos
sintomas por profissional de saúde, para que sejam adotadas as providências necessárias,
seja para isolamento domiciliar ou para internação em serviço de saúde, conforme o
caso.

5.8 Em todos os casos, nas situações de suspeita ou confirmação de
contaminação, assim como nas situações de chegada de nova pessoa acolhida durante o
período de pandemia, deve-se atentar para as seguintes medidas:

a) Acomodação em quarto individual, com ventilação adequada, e banheiro
diferenciado dos demais, além de outras recomendações quanto à prevenção da
transmissibilidade - do Ministério da Saúde, das autoridades sanitárias locais e do
Ministério da Cidadania;

b) Orientação quanto às limitações para utilização dos espaços comuns nesse
momento e quanto à utilização, sempre que possível, de máscara pelo acolhido com
suspeita ou confirmação de contágio;

c) Destinação de profissionais exclusivos para realização da limpeza dos
ambientes e cuidados das pessoas acolhidas com suspeita ou confirmação de
contaminação. Nesses casos, a limpeza dos quartos e descarte dos materiais utilizados
deve ser realizada por profissionais treinados especificamente para esse fim;

d) Necessidade de se seguir rigorosamente todas as orientações de
procedimentos relativos ao uso de EPIs e cuidados no contato com a pessoa doente,
descarte de lixo, higienização de roupas e objetos, dentre outras recomendações das
autoridades sanitárias;

e) Separação do vestuário e roupas de cama usadas pela pessoa com suspeita
ou confirmação de contágio, para que sejam higienizadas à parte. Caso não haja a
possibilidade de fazer a lavagem das roupas imediatamente, armazená-las em sacos de
lixo plástico até que seja possível lavar. Devem ser separados o lixo produzido, toalhas de
banho, garfos, facas, colheres, pratos, copos, dentre outros objetos de uso pessoal. Sofás
e cadeiras também não devem ser compartilhados;

f) Os resíduos produzidos pela pessoa devem ser imediatamente descartados
em um saco plástico, devendo-se priorizar a utilização de materiais de limpeza
descartáveis e que sejam utilizados exclusivamente na limpeza dos espaços reservados
para o uso das pessoas com suspeita ou contaminação;

g) As medidas de higiene devem ser reforçadas para a pessoa acolhida e para
o(s) profissional(is) responsáveis para o seu cuidado.

5.9 Além das recomendações acima, quando existir suspeita ou confirmação de
infecção pela Covid-19 deve-se, ainda, atentar para os seguintes procedimentos:

a) Informar à família e proporcionar cuidados mais sistemáticos, apoio e
suporte à pessoa acolhida com suspeita ou confirmação de contaminação;

b) Possibilitar repouso, hidratação e alimentação adequada;
c) Condições de saúde monitoradas constantemente por profissional

treinado;
d) Caso seja necessária nova avaliação (surgimento de novo sintoma ou piora

dos sintomas já apresentados), a unidade de acolhimento deve informar de imediato o
serviço de saúde mais próximo para a remoção da pessoa idosa ou com deficiência ou
solicitar que o atendimento da saúde seja realizado na unidade de acolhimento.

5.10 Destaca-se que a pessoa sintomática, até que consiga ser testada, deverá
permanecer em isolamento social. Se o isolamento não for possível, a mesma deve ser
encaminhada para o serviço de saúde referência, onde o teste e o isolamento possam ser
assegurados, conforme fluxograma anexo à Nota Técnica nº 9/2020 da Secretaria de
Atenção Primária, do Ministério da Saúde.

5.11 Procedimento pós alta hospitalar
5.11.1 Nos casos de pessoas idosas ou com deficiência internadas em

decorrência da contaminação pela Covid-19 e que necessitem retornar para a unidade de
acolhimento, recomendamos solicitar ao hospital onde foi realizada a internação que
disponibilize breve histórico sobre a condição de sua saúde, em que constem as seguintes
informações:

a) Período em que o paciente está assintomático: para que o acolhimento seja
seguro, é recomendado que a pessoa esteja assintomática a pelo menos 72 horas;

b) Resultado de novo teste imunológico de cura (IgG) - a ser realizado
posteriormente para o parecer da inexistência da doença.

5.11.2 É importante que o hospital encaminhe documento escrito com sumário
de alta, além das informações repassadas por contato telefônico ou pessoalmente ao
responsável pela unidade de acolhimento no momento da alta do paciente.

5.11.3 Enquanto não forem avaliados os sintomas clínicos e realizado o teste
imunológico, recomenda-se manter a pessoa acolhida em isolamento.

6. PREVENÇÃO DA TRANSMISSIBILIDADE E PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
NOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS IDOSAS OU COM DEFICIÊNCIA

6.1 Ações para prevenção da transmissibilidade do novo Coronavírus (COVID-
19)

6.1.1 Nesse tópico serão apresentadas recomendações adicionais àquelas já
divulgadas pelo Ministério da Cidadania e pelo Ministério da Saúde [1], direcionadas à
gestão das unidades de acolhimento, seus profissionais e pessoas acolhidas, visando a
melhor organização de espaços, força de trabalho e atividades desenvolvidas no atual
contexto de pandemia.

[1] Já elencadas na Introdução desta Nota Técnica.
6.1.2 Recomendações Gerais para Dirigentes das Unidades de Acolhimento:
a) Assegurar a continuidade da oferta do serviço, viabilizando as atividades

essenciais e a sua adequação às recomendações sanitárias, visando à proteção de
trabalhadores e pessoas acolhidas;
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