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b) Conscientizar as pessoas acolhidas, fortalecendo o senso de
responsabilidade individual e coletiva, para que se percebam como corresponsáveis na
implementação de medidas e mudanças necessárias à proteção de todos, contribuindo
para a redução de comportamentos que possam elevar o nível de estresse e colocar todos
em risco, como por exemplo as saídas desavisadas e o descumprimento de regras
sanitárias.

c) Sempre que possível, envolver os próprios acolhidos nas ações, de modo
que possam colaborar na divulgação de informações corretas sobre o distanciamento
social e prestar apoio às pessoas mais vulneráveis, seja apoio de ordem emocional,
espiritual ou reforçando instruções e a importância das medidas adotadas.

6.2.3.4 Espaços de Escuta, Acolhida e Expressão:
a) Escutar e acolher as pessoas idosas ou com deficiência, criando

oportunidades para se expressarem nas atividades cotidianas ou em atividades mais
estruturadas com este objetivo. Ao expressar seus desconfortos, medos e inseguranças
em um ambiente de apoio, poderão lidar com este momento de uma forma mais leve e
segura, com menos ansiedade e com possibilidades de elaborarem sentidos para as
experiências que estão vivenciando.

b) Associar estratégias de escuta com exercícios de relaxamento pode ser
favorável, assim como encerrar a atividade com rituais, como uso de palavra ou frase de
conforto, acolhida ou encorajamento.

c) Observar demandas que exijam suporte de profissionais especializados em
saúde mental e assegurar a continuidade de suporte médico e psicológico às pessoas
acolhidas cuja condição já exija este tipo de atenção.

6.2.3.5 Estes espaços de escuta, acolhida e expressão podem favorecer o
compartilhamento de sentimentos difíceis, como desamparo, tédio, solidão, saudade,
tristeza e raiva, ajudando, inclusive, aquelas pessoas com maiores dificuldades para se
adaptar às mudanças, criando oportunidades para se sentirem proativas, abordarem suas
dificuldades e serem apoiadas, com palavras de suporte e encorajamento.

6.2.3.6 Tais espaços são igualmente importantes para a expressão da dor
diante da perda de amigos, familiares ou outras pessoas queridas, sobretudo num
momento em que as restrições de saídas comprometem a participação de velórios e
outras práticas religiosas e culturais de despedida. Nestes casos, a unidade de
acolhimento, caso seja vontade da pessoa acolhida, pode realizar rituais de despedida
conforme sugestão própria ou da pessoa, como cantar uma música que a pessoa gostava,
manifestar mensagens de despedida, aplaudir, fazer preces, orações, de forma individual
ou coletiva, resguardando as regras para não aglomeração

6.2.3.7 A notícia sobre a morte de pessoas próximas deve ser dada de modo
privado, com respeito à reação de cada um e ao luto, cabendo à pessoa acolhida a
decisão quanto à comunicação a outras pessoas. Escuta, palavras afetuosas e
demonstrações de empatia e compaixão podem, nesse momento, oferecer suporte aos
enlutados.

6.2.3.8 Cabe ressaltar que esses espaços de escuta, acolhida e expressão não
são destinados exclusivamente para tratar da situação de emergência em Saúde. Pode ser
um espaço primordial para tratar de outras temáticas que tirem, também, o foco da
pandemia, proporcionando momentos prazerosos de compartilhamento de histórias
pessoais, filmes, resgates de memórias, etc

6.2.3.9 Cuidados com a saúde e nutrição:
a) Viabilizar o acesso à alimentação saudável, boa hidratação, banho de sol e

atividades físicas leves que possam ser desenvolvidas, sob a orientação de profissionais
da área, considerando a condição física e de saúde de cada pessoa. Essas atividades
podem ser realizadas em espaços ao ar livre ou bastante arejados disponíveis no serviço,
de modo individual ou em grupos bem pequenos, sem aglomerações, sempre observando
distanciamento de pelo menos 1 (um) metro (desejável 2 metros) entre as pessoas.

b) Deve-se observar a setorização dos subgrupos nas unidades de acolhimento
que optarem por este arranjo, além das recomendações sanitárias e medidas adotadas
no serviço para a prevenção à transmissibilidade.

c) Assegurar às pessoas idosas ou com deficiência o acesso a medicamentos
e atendimento às necessidades de saúde, de modo a prevenir agravos que possam exigir
saídas da unidade de acolhimento e hospitalizações. A continuidade dos cuidados com a
saúde é importante para evitar que fiquem ainda mais vulneráveis à infecção pela COVID-
19.

d) Sempre que possível, buscar alternativas de atendimento remoto na área
da saúde, para evitar saídas da unidade de acolhimento.

e) Avaliar o custo-benefício das saídas para atendimentos, quando for o caso,
e da possibilidade de os cuidados serem prestados por meio do deslocamento dos
profissionais até as unidades de acolhimento (ex: fisioterapeutas, fonoaudiólogos, etc).
Nestes últimos casos devem-se observar, obrigatoriamente, os procedimentos adotados
para a prevenção da transmissibilidade (triagem na entrada na unidade, uso de EPI,
etc).

6.2.3.10 Estabelecimento de uma rotina e atividades que possam contribuir
para a qualidade de vida, para o manejo do estresse e do ócio:

a) Reorganizar a rotina da unidade e programar atividades considerando as
recomendações sanitárias, como não aglomeração, não compartilhamento de objetos,
medidas e procedimentos adotados para a prevenção da transmissibilidade.

b) Manter rotinas e horários regulares o máximo possível: horários das
refeições, sono e atividades lúdicas, esportivas, artísticas em horários pré-estabelecidos.
Criar hábitos fornece sensação de segurança, controle e previsibilidade, reduzindo assim
a sensação de ameaça. Uma rotina estruturada, mais palpável e compreensível, pode
contribuir significativamente para a qualidade de vida no período de distanciamento
social (IASC, 2020).

c) Considerar, dentre as atividades adequadas ao contexto da pandemia,
aquelas que sejam do interesse das pessoas acolhidas e providenciar materiais
individuais, quando necessário. Alguns exemplos: relaxamento, exercícios de respiração,
alongamentos leves, atividades artísticas, culturais e manuais (pintura, desenhos para
colorir, bordado, tricô, horta e jardinagem etc), jogos, palavras cruzadas, sudoko,
atividades com canto e música, dança individual, meditação, yoga, Tai Chi Chuan.

d) Otimizar conhecimentos e habilidades da equipe de referência e das
próprias pessoas acolhidas para a realização deste tipo de atividade. Considerar a
possibilidade de receber suporte remoto de profissionais de outros equipamentos ou
serviços do SUAS, como o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV,
da Saúde, da Cultura, de outras políticas públicas ou até mesmo de pessoas da
comunidade. Uma estratégia, inclusive, que pode ser considerada, é a possibilidade de
remanejamento de algum profissional do SCFV para exercer, temporariamente, o papel
de cuidador, se for necessário.

e) Viabilizar acesso remoto às práticas religiosas e espirituais, respeitando as
crenças de cada pessoa. Celebrações, missas, cultos, orações, homilias ou demais ritos
religiosos e espirituais estão disponíveis na televisão, internet e até mesmo mensagens
de WhatsApp. Oportunizar o contato remoto com lideranças religiosas e espirituais, por
telefone, videochamadas ou gravação de mensagens. É importante ressaltar o caráter
facultativo dessas práticas e o respeito à religião e crença.

f) Apoiar e incentivar práticas de autocuidado, com instruções e recursos que
favoreçam a acessibilidade e autonomia.

g) Evitar o excesso de atividades. A reestruturação da rotina com atividades
que favoreçam a qualidade de vida não deve, em hipótese alguma, levar ao aumento do
fluxo de entrada e saída de profissionais ou pessoas desconhecidas na unidade de
acolhimento.

h) Considerar uso de música ambiente suave em alguns períodos do dia,
quando isso agradar as pessoas acolhidas e funcionários.

6.2.3.11 Cuidado com vinculações com a família, pessoas significativas da
comunidade e vínculos construídos na unidade de acolhimento:

6.2.3.12 Ao suspender as visitas de familiares, de amigos e de pessoas
significativas da comunidade, como medida temporária de prevenção à transmissibilidade,
é essencial:

a) Informar às famílias, amigos, pessoas significativas e acolhidas os motivos
de tal restrição e de que esta será temporária;

b) Viabilizar e incentivar formas de contato remoto com familiares, amigos e
outros vínculos significativos, por meio da utilização de recursos tecnológicos (chamadas
telefônicas, mensagens de WhatsApp, mensagens de áudios, fotos, vídeos, etc), com
apoio às pessoas idosas ou com deficiência que possam ter mais dificuldades na
utilização destes recursos.

c) Oportunizar a preparação e rituais de despedidas quando o rearranjo da
unidade de acolhimento exigir separações temporárias. Nessas situações, assim como nas
situações de transferência em razão de demandas de saúde, oportunizar a manutenção
do contato remoto sempre que possível;

d) Oportunizar o contato remoto das pessoas acolhidas com suspeita ou
confirmação de contágio, para suporte emocional, com seus familiares, amigos,
profissionais do serviço e de outros vínculos significativos, incentivando que os mesmos
troquem palavras de encorajamento e conversas que possam ajudar a lidar com a
situação, sem foco excessivo no medo da doença.

6.2.4 Cuidando de quem cuida: suporte aos trabalhadores das unidades de
acolhimento

a) Disponibilizar informações sobre a pandemia, formas de contágio e de
prevenção, etc;

b) Orientar quanto a medidas e procedimentos a serem adotados para o
distanciamento social e a prevenção da transmissibilidade (rotinas de triagem, cuidados
com a chegada ao serviço, durante o trabalho e retorno para casa, uso de EPI,
observância de sintomas em si ou nos acolhidos etc), para que se sintam mais
respaldados, seguros e protegidos;

c) Orientar e conscientizar os trabalhadores sobre a importância do
distanciamento social, que deve ser observado, também, fora da unidade de
acolhimento;

d) Oportunizar espaços para sugestões às medidas e aos procedimentos para
o distanciamento social e a prevenção da transmissibilidade, que possam contribuir para
melhorias e dar maior segurança ao ambiente, usuários e trabalhadores;

e) Fazer acordos que reforcem a responsabilidade mútua e pactuar
previamente medidas em caso de desrespeito às medidas, procedimentos e
recomendações sanitárias;

f) Planejar medidas de suporte técnico/supervisão por profissionais da saúde,
para sanar dúvidas quanto a medidas preventivas, cuidados em caso de suspeita ou
confirmação de contágio e outras que surgirem durante o percurso da pandemia.
Mobilizar, sempre que possível, profissional da rede de saúde local ou da comunidade
para este tipo de suporte técnico/supervisão, que pode contribuir para a segurança e
tranquilidade dos profissionais no trabalho e manejo com situações mais estressantes
(como suspeita de contágio ou confirmação);

g) Abrir canais de diálogo remoto entre os trabalhadores, para
compartilhamento das dificuldades, dúvidas, angústias, socialização de informações, troca
de experiências e apoio mútuo para a prevenção de situações de adoecimento físico e
mental, como estafa, transtorno de ansiedade, crises depressivas, entre outras. Os canais
podem ser criados para facilitar a troca de experiências de profissionais da mesma
unidade de acolhimento ou com diferentes unidades no território;

h) Planejar estratégias de suporte emocional especializado, como conexão
com redes de psicólogos para atendimento remoto e encaminhamentos para
atendimento na rede local por profissionais especializados - psicólogos e psiquiatras.
Estes espaços são muito importantes para lidar com estresse, medo e angústia no
contexto do trabalho e da vida privada e familiar;

i) Realizar reuniões de equipe e supervisão técnica com a equipe de referência
da unidade de acolhimento, que podem ser realizadas de modo remoto, para a avaliação
e aprimoramento das medidas e procedimentos a serem adotados.

[1] Seguir as orientações constantes na Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº
05/2020 e na Nota Técnica nº 7/2020, da Secretaria de Atenção Primária, do Ministério
da Saúde - que trata da prevenção e controle de infecções pelo novo Coronavírus a
serem adotadas nas ILPI.

[2] Os planos de contingência devem conter estratégias que estabeleçam
procedimentos e ações a serem desencadeadas diante do acontecimento de cada risco,
de modo a dar respostas rápidas e efetivas aos eventos indesejados que porventura
venham a ocorrer. Exemplos de situações que precisam ser mapeadas de acordo com a
realidade de cada unidade e serviço: possível necessidade de substituição temporária
tempestiva de profissionais de cuidados diretos, na eventualidade de afastamento de
muitos profissionais concomitantemente devido à suspeita ou contaminação com
Coronavírus ou por fazerem parte do grupo de risco; necessidade de providenciar
espaços reservados adequados ao uso de acolhidos infectados ou com suspeita de
infecção.

[3] Distância mínima de 1 metro, distância desejável de 2 metros.
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