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b) Organizar a gestão das equipes, definindo os horários de trabalho e
apoiando o deslocamento dos profissionais que atuam na unidade, inclusive nos novos
espaços físicos organizados para o remanejamento das pessoas acolhidas (avaliar
possibilidade de assegurar transporte seguro para o deslocamento dos profissionais);

c) Organizar a equipe de referência de modo a reduzir para o menor número
possível a quantidade de profissionais em contato direto com as pessoas acolhidas e
definir profissionais que devem ficar restritos aos cuidados das pessoas com suspeita ou
confirmação de contaminação pela COVID-19, garantindo meios para sua proteção;

d) Informar aos trabalhadores, usuários e suas famílias a respeito da
pandemia, dos riscos envolvidos e das medidas de prevenção e mitigação que precisam
ser adotadas neste momento, tais como suspensão temporária de acesso e visitas na
unidade de acolhimento;

e) Suspender temporariamente as visitas de familiares e pessoas de referência,
incentivando e viabilizando contatos remotos por meio de telefone, Whatsapp, chamadas
de vídeo, etc. Orientar familiares e usuários quanto à necessidade de adoção dessas
medidas, explicar a razão da restrição ao contato nesse momento, destacando ser esta
uma situação temporária;

f) Suspender as visitas/presença de pessoas desconhecidas da unidade de
acolhimento (estudantes, voluntários, pesquisadores, colaboradores eventuais, entre
outros);

g) Restringir saídas desnecessárias e articular com a área da saúde
possibilidades de atendimento diferenciado às pessoas na unidade de acolhimento, ou
viabilizar teleatendimento, evitando-se ao máximo a saída dessas do serviço;

h) Suspender ou adiar a realização de eventos, encontros, cursos de formação
e outros similares nos espaços da unidade de acolhimento;

i) Organizar e coordenar a utilização dos espaços comuns da unidade
(refeitórios, áreas de lazer, sala de televisão, dentre outros), estabelecendo horários de
permanência diferentes para cada grupo de pessoas;

j) Estabelecer e garantir o cumprimento de protocolos de limpeza e
higienização dos ambientes[1];

k) Disseminar orientações quanto a medidas de higiene pessoal, limpeza
sistemática do ambiente e de segurança no trabalho, observando as recomendações já
mencionadas.

l) Informar a todos, profissionais e usuários, quanto à importância dessas
medidas e do distanciamento social, recomendando aos trabalhadores a adoção rigorosa
destas orientações também no contexto de sua vida pessoal. Sugere-se que seja
designado profissional(is) para estimular e orientar a todos sobre o uso correto
dosmateriais de higiene;

m) Identificar os possíveis riscos referentes à pandemia do novo Coronavírus
(COVID-19) diante da realidade local e das especificidades da unidade de acolhimento e
das pessoas acolhidas;

n) Elaborar plano de contingencia, em articulação com o órgão gestor da
Assistência Social[2], Saúde, Direitos Humanos e outros, voltados à mitigar os efeitos da
ocorrência dos riscos identificados.

o) Manter ventilação natural nos ambientes e diminuir o uso de
condicionadores de ar ao estritamente necessário;

p) Organizar espaço - de preferência na parte externa da unidade ou em local
onde residentes não circulem - para que os profissionais ao chegarem possam trocar de
roupa, realizar sua higienização - se possível tomar banho e guardar roupas e calçados.

q) Afastar imediatamente das funções trabalhadores que apresentarem sinais
e sintomas compatíveis com síndrome gripal, os quais devem permanecer em isolamento
domiciliar por 14 dias a contar da data de início dos sintomas. Preferencialmente, tais
trabalhadores devem ser submetidos a testagem para COVID-19, ainda que pelo sistema
de teste rápido imunológico, a partir do 8º dia do início dos sintomas, conforme Nota
Técnica DESF/SAPS/MS nº 11/2020. Esses trabalhadores devem permanecer em
isolamento domiciliar por 14 dias a contar da data de início dos sintomas.

r) Identificar precocemente e comunicar ao órgão gestor da Assistência Social
quando houver necessidade de remanejamento de profissionais para recomposição da
força de trabalho, caso seja necessário substituir profissionais da equipe que precisem se
afastar por suspeita ou confirmação de contaminação pelo Coronavírus, bem como da
necessidade de ampliação da equipe quando nos casos de remanejamento de usuários
para outros espaços, como previsto nos itens 4.5.3, 4.5.4 e 4.5.5. Nessas situações,
disponibilizar orientações sobre os cuidados necessários para prevenir a contaminação e
informações necessárias ao bom desempenho das novas atividades. Sempre que possível,
recomenda-se que o novo trabalhador passe um período inicial apoiado por um
trabalhador já experiente na atividade, de modo a possibilitar a capacitação em
serviço;

s) Adquirir e disponibilizar materiais de limpeza para garantir a perfeita
desinfecção dos ambientes e das superfícies de trabalho e materiais para a devida
higienização de profissionais e pessoas acolhidas;

t) Realizar comunicação permanente com a área de saúde local, de acordo
com os fluxos acordados entre os órgãos gestores da Assistência Social e da Saúde,
visando articular ações como vacinação das pessoas acolhidas, continuidade de cuidados
médicos, além de comunicação imediata de situações de suspeita de infecção pelo COVID-
19;

u) Adotar logística para entrega de alimentos e outros suprimentos
diretamente na unidade de acolhimento, de modo a atender as demandas da unidade
sem exigir deslocamento da equipe para fazer compras;

v) Organizar as entregas (alimentos, produtos de higiene e limpeza,
medicamentos, dentre outros materiais) de modo que sejam realizadas na área externa da
unidade de acolhimento, evitando a entrada de entregadores. As mercadorias podem ser
recebidas na portaria, com o mínimo de contato com o responsável pela entrega;

w) Adotar procedimentos específicos para higienização dos produtos que
chegarem à unidade de acolhimento, de modo a diminuir os riscos de
transmissibilidade;

x) Reorganizar o espaço físico da unidade de acolhimento, de modo a reduzir
o número de pessoas em cada acomodação, pensando alternativas para a reorganização
e separação dos quartos, visando diminuir ao máximo o contato físico entre as pessoas
acolhidas e respeitar o distanciamento de, no mínimo, 1 (um) metro entre as camas e o
não compartilhamento de objetos e utensílios pessoais.

y) Dar suporte de transporte seguro aos trabalhadores, evitando que utilizem
transportes públicos.

6.1.3 Recomendações acerca de EPI:
6.1.3.1 É necessário que os dirigentes das unidades de acolhimento realizem a

identificação, quantificação e aquisição, em articulação com os órgãos gestores da
Assistência Social e da Saúde, dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI (máscaras,
óculos protetores, aventais, álcool em gel 70% e similares e equipamentos específicos em
caso de contato com aerossóis, como capote impermeável e máscara N95 que se fizerem
necessários.

6.1.3.2 Deve-se providenciar, também, em articulação com a Saúde e
Assistência Social, orientação à equipe de referência da unidade quanto ao uso dos EPIs
e demais medidas e procedimentos necessários para mitigar riscos e prevenir a
transmissibilidade da COVID-19.

6.1.3.3 Todos os cuidadores e demais profissionais que tenham contato direto
com as pessoas acolhidas deverão utilizar máscara cirúrgica durante o tempo em que
estiverem na unidade de acolhimento. Os jalecos e calçados devem ser uso exclusivo no
espaço físico da unidade, não podendo, de nenhuma forma, ser usado para sair do
local.

6.1.3.4 No caso de realização de procedimentos que provoquem aerossóis,
como punções, curativos, sondagens, aspirações, entre outros, assim como na prestação
de cuidados como troca de fraldas, alimentação e banho a usuários com suspeita ou
confirmação de contaminação, os profissionais devem usar máscaras N95 ou equivalente,
bem como luvas cirúrgicas.

6.1.3.5 Profissionais que manipulam escarros, limpeza de boca como escovar
dentes, limpeza de fezes, em acolhidos sintomáticos, o indicado é uso de máscara N95 ou
equivalente. Tais profissionais precisam ser treinados para a utilização de EPI e quanto às
medidas necessárias aos cuidados a acolhidos com sintomas ou com confirmação de
COV I D - 1 9 .

6.1.3.6 Profissionais que cuidam de acolhidos com dependência devem usar
luvas para os procedimentos (luvas de procedimentos não estéril).

6.1.3.7 Profissionais que cuidam de acolhido sintomático devem usar luvas de
procedimentos não estéril ao entrar no ambiente de isolamento para algum
procedimento.

6.1.3.8 Profissionais da limpeza devem usar luvas de borracha de cano longo,
usar cabelo preso, máscara, roupa que cubra todo o corpo, calcas compridas, sapatos
fechados.

6.1.4 Recomendação para o cuidado com os corpos nos casos de óbito
6.1.4.1 Considerando a possibilidade de transmissão da COVID-19 mesmo após

a morte da pessoa contaminada, recomendamos que em caso de óbito na unidade de
acolhimento, em se tratando de caso suspeito ou confirmado, sejam adotados os
seguintes procedimentos:

a) Evitar o contato direto com a pessoa acolhida após a morte, tanto por parte
dos profissionais da unidade de acolhimento, familiares e outras pessoas acolhidas;

b) Acionar a equipe de vigilância em saúde imediatamente após o óbito para
que adote os procedimentos de sua competência (coleta de amostras, notificação de
casos, dentre outros);

c) Aguardar a chegada da equipe de saúde que é a responsável por realizar os
procedimentos de manejo e retirada segura do corpo;

d) Realizar a desinfecção dos ambientes e dos objetos com solução clorada
(0,5% a 1%), seguindo as orientações indicadas pela equipe de saúde local;

e) As pessoas acolhidas com a pessoa falecida deverão receber orientações de
desinfecção dos ambientes e objetos (uso de solução clorada 0,5% a 1%).

6.1.5 Recomendação para os profissionais que atuam nas unidades:
a) Da saída de casa até a unidade de acolhimento, usar máscara, cabelo preso,

não usar adornos (brincos, anéis, colares, etc), usar sapatos fechados, procurar ficar
sempre a 1 metro de distância de outras pessoas, se possível usar transporte próprio ou
específico da instituição, se não for possível e tiver que utilizar transporte público buscar
horários de menor pico para manter a distância recomendada de 1 metro de outras
pessoas;

b) Adotar práticas mais rigorosas de cuidados com a própria higiene quando
da entrada na unidade de acolhimento, no decorrer do expediente e ao retornar às suas
residências;

c) Ao chegar na unidade de acolhimento, os profissionais deverão trocar a
roupa e o calçado usados no trajeto e fazer higienização das mãos, braços e rosto;
guardar as roupas e sapatos utilizados em saco plástico e em lugar específico para este
fim na entrada. Sendo possível, é indicado que o profissional tome banho antes de entrar
em contato com as pessoas acolhidas, caso tenha na unidade espaço para este fim;

d) Ter cuidado com celulares, sempre que chegar à instituição limpar com
álcool em gel 70%, assim como outros objetos de uso pessoal, preferencialmente
deixando-os em local reservado para esse fim na entrada da unidade;

e) Usar cabelo preso, máscara, roupa que cubra todo o corpo, calcas
compridas, sapatos fechados;

f) Manter roupas e calçados separados para uso exclusivo dentro da unidade
de acolhimento, devendo os mesmos serem higienizados ao final do expediente e
guardados em local específico para uso posterior na unidade;

g) Afastar-se imediatamente das atividades na unidade, caso apresente
sintomas relacionados à contaminação pelo Coronavírus (febre - aferida ou referida -
associada à falta de ar, tosse ou dor de garganta), e realizar isolamento domiciliar por 14
dias. Conforme a gravidade dos sintomas ou necessidade de atestado para o afastamento,
procurar atendimento de saúde;

h) Dispensar atenção especial às pessoas acolhidas com dificuldades nos
cuidados pessoais e/ou com limitações na condição de saúde;

i) Evitar, nas atividades diárias, aglomerações de pessoas no mesmo ambiente
e o uso de ambientes fechados com pouca ventilação.

j) Ao sair da ILPI, trocar de roupa e sapato e colocar as que usou na instituição
em um saco plástico, ao chegar em casa lavar com água em sabão, tomar banho lavando
os cabelos;

k) Ao chegar em casa colocar máscara se for cirúrgica em saco plástico e
colocar no lixo, na inexistência e/ou uso de máscara de pano estas devem ser lavadas
com água e sabão e ficar de molho em solução feita com água sanitária e água.

6.2 Ações para promover a qualidade de vida e manejo do estresse
6.2.1 Situações de Emergência Social são altamente estressantes. No contexto

da pandemia da COVID-19, a tensão e o estresse podem permear o cotidiano dos serviços
de acolhimento que atendem pessoas idosas ou com deficiência, impactando usuários e
trabalhadores.

6.2.2 Segundo IASC (2020) as pessoas estarão mais propensas a lidar melhor
com o distanciamento ou isolamento social se tiverem acesso a informações sobre o que
está acontecendo, autonomia para certas escolhas e decisões pessoais, uma rotina diária
e atividades mais estruturadas. É importante também manter os cuidados com a saúde e
nutrição e contatos com familiares e pessoas significativas, ainda que por meios
remotos.

6.2.3 Mitigando impactos das medidas e procedimentos para o distanciamento
social e a prevenção da transmissibilidade

6.2.3.1 Nos serviços de acolhimento, deve-se ter atenção ao fato de que
pessoas idosas ou com deficiência podem ser mais sensíveis a mudanças em suas rotinas
e no ambiente, restrição de visitas, reorganização do ambiente físico e horários. Essas
mudanças podem ocasionar diferentes impactos emocionais, podendo levar alguns a "ficar
mais ansiosos, zangados, agitados, estressados, retraídos e excessivamente desconfiados"
(IASC, 2020, p. 8). No entanto, há formas de amenizar os impactos emocionais das
pessoas acolhidas adotando estratégias como as destacadas abaixo.

6.2.3.2 Comunicação, Informação e Orientação:
a) Comunicar previamente, com tranquilidade e usando linguagem simples e

clara, os motivos das medidas e procedimentos que serão adotados, sua importância e
transitoriedade, buscando oportunizar, na medida do possível, que as pessoas acolhidas
possam se expressar quanto às mesmas.

b) Fornecer informações sobre o que está acontecendo e pode acontecer, de
maneira simples e apropriada à condição de cada pessoa. Compartilhar fatos simples e
informações claras sobre como reduzir o risco de infecção e da importância disso para a
segurança de todos - usuários e trabalhadores do serviço. Repetir estas orientações
sempre que necessário, com palavras de encorajamento. (IASC, 2020, p. 9).

c) Adotar estratégias para simplificar o acesso à informação, como quadros de
avisos, mensagens afixadas ou rotinas que permitam a repetição das informações e
instruções com calma, para a incorporação pelas pessoas acolhidas.

d) Evitar o excesso de informações e basear-se sempre nas recomendações e
orientações do Ministério da Saúde, da ANVISA e das autoridades sanitárias locais. O
medo e o estresse podem surgir de perigos reais, mas "muitas reações e comportamentos
também surgem da falta de conhecimento, rumores e desinformação" (IASC, 2020, p.
3).

e) Orientar sobre o uso de máscaras, higienização das mãos com água e sabão
e uso de álcool em gel 70% e outros itens de proteção individual, de maneira simples,
clara e paciente, repetindo as instruções sempre que necessário.

f) Adaptar a comunicação e as orientações, sempre que necessário, de forma a
se adequar às particularidades de cada pessoa acolhida (p.ex: declínio cognitivo, doenças
neurológicas, transtorno mental, deficiência intelectual, auditiva ou visual, etc), buscando
alternativas simples para assegurar a acessibilidade das informações.(IASC, 2020).

g) Planejar medidas simples de suporte da equipe de referência e das pessoas
acolhidas, para apoiar gradativamente a adaptação à situação decorrente da pandemia.

h) Deixar claros os papéis e procedimentos que precisarão ser adotados por
cada um, seja pelos usuários e seus familiares ou pelos cuidadores, profissionais da
equipe de referência.

6.2.3.3 Participação:
a) Oportunizar, sempre que possível, a participação das pessoas acolhidas nas

mudanças e incorporação de medidas e procedimentos para prevenir a transmissibilidade,
com espaço de escuta, expressão de suas opiniões, sugestões, acordos e produção de
materiais visuais (como cartazes com frases e lembretes, pinturas, desenhos e outros para
afixar em locais visíveis), respeitando as condições de cada pessoa.
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