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ANEXO II

SUGESTÃO DE QUESTIONÁRIO [1] PARA APOIAR O DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS IDOSAS E PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIAS FRENTE À COVID-19.

I. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO
1. Identificação da Unidade
Nome da Unidade:
CNPJ:
Endereço Completo:
Telefone:
E-mail:
Profissional de Referência (dirigente ou técnico(a) indicado(a) para ser o

"ponto focal" para contato - indicar nome completo, sem abreviações, e
cargo/função):

Contato Telefônico (fixo) do(a) Profissional de Referência:
Contato Telefônico (celular) e whatsapp do(a) Profissional de Referência:
2. Público atendido:
( ) Pessoas Idosas
( ) Jovens e Adultos com Deficiência
( ) Outros. Qual?
3. Tipo da unidade:
( ) Abrigo institucional (Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI)
( ) Abrigo institucional para pessoas com deficiência
( ) Residência Inclusiva
( ) Casa-lar
( ) República
( ) Outros. Qual?
4. Natureza da Unidade:
( ) Pública e Estatal (Governamental)
( ) Organização da Sociedade Civil - OSC (Não Governamental)
( ) Outros. Qual?
II. UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE REFERÊNCIA
5. Identificação da Unidade de Atenção Primária à Saúde ("Posto de Saúde",

estratégia de Saúde da Família) de referência do Serviço de Acolhimento [2]
Nome:
Endereço Completo:
Telefone:
E-mail:
Profissional de Referência (dirigente ou técnico(a) indicado(a) para ser o

"ponto focal" para contato - Indicar Nome Completo, sem abreviações, e
cargo/função):

Contato Telefônico (fixo) do(a) Profissional de Referência:
Contato Telefônico (celular) e whatsapp do(a) Profissional de Referência:
6. A Unidade de Atenção Primária à Saúde ("Posto de Saúde", estratégia de

Saúde da Família) de referência realiza acompanhamento das pessoas acolhidas em
relação à COVID-19? [3]

( ) Sim
( ) Não
6.1. Se sim, como está sendo realizado esse acompanhamento?
III. AÇÕES COM A FAMÍLIA E PESSOAS COM VÍNCULOS AFETIVOS COM AS

PESSOAS ACOLHIDAS
7. As pessoas acolhidas e os profissionais da unidade de acolhimento foram

informadas e orientadas sobre as necessidades de cuidados de higiene pessoal,
necessidade de distanciamento entre as pessoas e outros?

( ) Sim
( ) Não
7.1. As famílias das pessoas acolhidas estão sendo informadas sobre a

situação dos mesmos e as medidas adotadas pela unidade de acolhimento em relação à
COV I D - 1 9 ?

( ) Sim
( ) Não
7.2. Se não, informar o motivo:
8. Está sendo disponibilizado algum meio de comunicação remota entre as

pessoas acolhidas e suas famílias, amigos ou pessoas com vínculo afetivo? (telefonemas,
chamadas de vídeo, cartas, etc.)

( ) Sim
( ) Não
8.1. Se sim, informar os meios de comunicação que estão sendo utilizados.
8.2. Se não, informar o motivo:
9. Quantas pessoas acolhidas possuem vínculo afetivo e contato com família,

amigos ou outras pessoas próximas?
( ) Total de Pessoas Acolhidas com vínculo afetivo com família ou amigos
9.1. Quantas pessoas acolhidas poderiam ser temporariamente transferidos de

forma segura para a residência de familiares ou pessoas com vínculo afetivo que tenham
condições de prestar os cuidados necessários durante a pandemia, contando com apoio
material e/ou técnico?

( ) Total de Pessoas Acolhidas podem ser temporariamente transferidos para
a residência de familiares ou amigos

9.2. Nas situações acima, indique que tipos de apoio são necessários para
viabilizar que a família ou pessoa com vínculo afetivo possa receber de forma segura a
pessoa acolhida acolhido em sua residência e prestar-lhe os cuidados necessários durante
o período da pandemia:

9.3. A unidade de acolhimento tem condições de viabilizar, por conta própria,
o apoio necessário descrito na questão anterior?

( ) Sim
( ) Não
IV. ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO
10. Quantos quartos existem na unidade de acolhimento destinados às

pessoas acolhidas?

10.1. Qual o número máximo de pessoas acolhidas por quarto?
10.2. Quantos quartos existem na unidade de acolhimento destinados

exclusivamente aos profissionais?
10.3. Qual o número máximo de profissionais por quarto?
11. Quantos banheiros existem na unidade de acolhimento destinados às

pessoas acolhidas?
12.Quantos banheiros existem na unidade de acolhimento destinados

exclusivamente aos profissionais?
( ) Total de banheiros
12.1. Do total de banheiros de uso exclusivo para profissionais, quantos

possuem chuveiro?
( ) Total de banheiros
13. Há quartos disponíveis na unidade de acolhimento para uso exclusivo de

pessoas acolhidas que necessite ou venha a necessitar de isolamento social por suspeita
ou confirmação de contaminação pelo novo Coronavírus (COVID-19)?

( ) Não
( ) Sim
13.1. Se sim, quantos?
14. Há banheiros disponíveis na unidade de acolhimento para uso exclusivo de

pessoas acolhidas que necessite ou venha a necessitar de isolamento social por suspeita
ou confirmação de contaminação pelo novo Coronavírus (COVID-19)?

( ) Não
( ) Sim
14.1. Se sim, quantos?
15. Qual o espaço (em m²) do refeitório ou sala de jantar?
15.1. Há condições de organização das refeições de modo que as pessoas

acolhidas fiquem a uma distância de 1 a 2 metros entre si (p.ex.: levar as refeições nos
quartos; alterar a dinâmica das refeições, definindo grupos menores de acolhidos para ir
ao refeitório em momentos diferentes, etc).

( ) Sim
( ) Não. Por quê?
V. CARACTERIZAÇÃO DAS PESSOAS ACOLHIDAS
16. Qual a capacidade máxima de atendimento (número de vagas) desta

unidade?
( ) Vagas
17. Quantos pessoas estão acolhidas neste momento na unidade de

acolhimento?
Informe o sexo e faixa etária das pessoas que estão acolhidas na Unidade

neste momento.

. Sexo Quantidade de pessoas acolhidas, segundo as faixas etárias

. Menos de 18
anos

De 18 a
59 anos

60 a 70
anos

70 a 80
anos

Mais de 80
anos

Total

. Fe m i n i n o

. Masculino

. Total

18. Em relação à autonomia e necessidade de cuidados:
18.1. Quantas pessoas acolhidas possuem autonomia para o autocuidado e

para desenvolver as atividades da vida diária, ainda que necessitem de tecnologias
assistivas?

18.2. Quantas pessoas acolhidas dependem de auxílio de outra pessoa para
desenvolver até 3 (três) atividades para a vida diária (tais como: alimentação, mobilidade,
higiene)?

18.3. Quantas pessoas acolhidas dependem de cuidados para desenvolver
todas as atividades para a vida diária?

19. Indique quantas pessoas acolhidas são imunodeprimidos ou possuem
outras condições de saúde que os deixem mais vulneráveis à infecção pela COVID-19.

VI. CARACTERIZAÇÃO DOS TRABALHADORES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO
20. Quantos profissionais trabalham na unidade de acolhimento?
( ) Total de trabalhadores da Unidade de Acolhimento
21. Dos profissionais, qual o quantitativo considerando a sua função:
( ) Coordenador/Dirigente
( ) Psicólogo - equipe técnica
( ) Assistente Social - equipe técnica
( ) Profissionais de saúde de nível superior (médicos, enfermeiros)
( ) Outros profissionais de saúde (técnicos e auxiliares de enfermagem)( )

Cuidador(a)
( ) Auxiliar de Cuidador(a)
( ) Limpeza
( ) Motorista
( ) Outros
22. Quantos trabalhadores da unidade de acolhimento pertencem a grupos de

risco em relação ao COVID-19 (pessoas idosas, imunodeprimidos, com doenças
preexistentes, etc)?

( ) Total de trabalhadores de grupo de risco
23. Algum cuidador precisou ser afastado do trabalho por causa da pandemia

da Covid-19 (por estarem no grupo de risco, estarem com suspeita ou confirmação de
COVID-19 ou convivem com pessoas nessas situações)?

( ) Total de trabalhadores afastados
( ) Total de psicólogo(a)
( ) Total de Assistente Social - equipe técnica
( ) Total de Cuidador(a)
( ) Total de Auxiliar de Cuidador(a)
( ) Total de Serviços Gerais
( ) Total de Motorista
( ) Outros
23.1. No caso de ter havido afastamento de trabalhadores da unidade de

acolhimento, houve recomposição do efetivo?
( ) Sim, de todos trabalhadores afastados
( ) Sim, o número de trabalhadores da unidade de acolhimento afastados foi

recomposto parcialmente.
( ) Total de recomposição de psicólogo(a)
( ) Total de recomposição de Assistente Social - equipe técnica
( ) Total de recomposição de Cuidador(a)
( ) Total de recomposição de Auxiliar de Cuidador(a)
( ) Total de recomposição de Serviços Gerais
( ) Total de recomposição de Motorista
( ) Total de recomposição de outros profissionais
( ) Não houve substituição de trabalhadores da unidade de acolhimento

afastados
VII. CONDIÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

E AÇÕES DE PREVENÇÃO DA TRANSMISSIBILIDADE
24. Ao chegar, TODOS os trabalhadores estão realizando higienização na

entrada/recepção da unidade de acolhimento?
( ) Não
( ) Sim, TODOS os trabalhadores realizam a higienização na entrada. Descreva

os procedimentos padrão para higienização dos trabalhadores:
( ) Sim, PARTE dos trabalhadores realiza a higienização na entrada. Quais

trabalhadores realizam a higienização? Descreva os procedimentos para higienização dos
trabalhadores:

24.1. Se não há higienização de todos os trabalhadores na entrada na unidade
de acolhimento, informar o motivo:

25. TODOS os trabalhadores que atuam nos cuidados diretos das pessoas
acolhidas estão utilizando máscaras cirúrgicas durante o expediente?

( ) Sim
( ) Não
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