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25.1. Se não, informar o motivo:
26.O distanciamento mínimo de 1 (um) a 2 (dois) metros entre as pessoas

acolhidas, nas áreas comuns, está sendo realizado?
( ) Sim
( ) Não
26.1. Se não, informar o motivo:
27. A triagem de sinais e sintomas gripais dos trabalhadores da unidade de

acolhimento está sendo realizada TODOS OS DIAS na entrada/recepção da unidade?
( ) Sim
( ) Não
27.1. Se não, informar o motivo:
28. A temperatura das pessoas acolhidas, assim como a observação de outros

possíveis sintomas, tem sido aferida TODOS OS DIAS?
( ) Sim
( ) Não
28.1. Se não, informar o motivo:
29. A unidade tem conhecimento do conteúdo da Nota Técnica

GVIMS/GGTES/ANVISA nº 05/2020, que trata da utilização dos equipamentos de proteção
individual (EPIs)?

( ) Sim
( ) Não
29.1. Se sim, os EPI estão sendo utilizados conforme a Nota Técnica

GVIMS/GGTES/ANVISA nº 05/2020?
( ) Sim
( ) Não
29.2. Se não, informar o motivo:
30. A vacina contra a gripe foi disponibilizadas para TODAS as pessoas

acolhidas?
( ) Sim
( ) Não
30.1. Se não, informar o motivo:
31. A vacina contra a gripe foi disponibilizada para TODOS os trabalhadores da

unidade de acolhimento?
( ) Sim
( ) Não
31.1. Se não, informar o motivo:
32. Foram adotadas medidas de restrição de acesso à unidade de

acolhimento? (permite múltipla marcação)
( ) Sim, de familiares
( ) Sim, de pessoas voluntárias
( ) Sim, de serviços terceirizados
( ) Sim, de outras pessoas
( ) Não
32.1. Se sim, descreva que medidas foram tomadas:
33. Que medidas foram adotadas para reduzir o fluxo diário de entrada e

saída de trabalhadores? (permite múltipla marcação)
( ) Não foram adotas medidas nesse sentido.
( ) Trabalhadores que atuam no contato direto com as pessoas acolhidas

passaram a residir temporariamente na unidade durante a pandemia do Covid-19 (ou
utilizando esquemas de plantão estendido, de 1 (uma) ou 2 (duas) semanas, por
exemplo).

( ) Foi oferecida aos profissionais acomodação mais próxima da unidade de
acolhimento (com utilização da rede hoteleira ou outras formas/locais de
acomodação).

( ) Tem sido disponibilizado transporte aos trabalhadores, de modo a evitar a
utilização de transporte público para reduzir o risco de contaminação e
transmissibilidade.

( ) Outras medidas. Descreva quais:
VIII. CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE CONTAMINAÇÃO
34. Se houver casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 entre as pessoas

acolhidas, a unidade tem ou terá condições de adotar as medidas para
prevenção/controle da infecção de acordo com a Nota técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº
05/2020?

( ) Sim
( ) Não
34.1.Se não, informar o motivo:
35. Há, atualmente, trabalhadores da unidade de acolhimento com sintomas

respiratórios ou suspeita de Covid-19?
( ) Sim
( ) Não
35.1. Se sim, quantos?
36. Dos trabalhadores da unidade de acolhimento, já houve caso confirmado

de Covid-19?
( ) Sim
( ) Não
36.1. Se sim, quantos já foram confirmados, mas já retornaram ao trabalho?
36.2. Se sim, quantos foram confirmados e afastados do trabalho?
37. Quais as medidas tomadas nos casos suspeitos ou confirmados de COVID-

19 de trabalhadores da unidade de acolhimento? Descreva.
38. Há pessoas acolhidas com sintomas respiratórios ou suspeita de Covid-

19?
( ) Sim
( ) Não
38.1. Se sim, quantas?
39. Há pessoas acolhidas com confirmação de Covid-19?
( ) Sim
( ) Não
39.1. Se sim, quantas?
40. Quais as medidas tomadas nos casos suspeitos ou confirmados de COVID-

19 de acolhidos? (pode ser marcada mais de uma alternativa)
( ) Não estão sendo tomadas medidas específicas para essas situações.
( ) Está sendo restrita a permanência das pessoas acolhidas suspeitas ou

confirmadas de COVID-19 nos ambientes de atividades coletivas.
( ) As pessoas acolhidas com suspeita ou confirmação de COVID-19 estão

sendo mantidas em quartos privativos individuais.
( ) As pessoas acolhidas com suspeita ou confirmação de COVID-19 estão

utilizando banheiros privativos (para uso individual de cada um).
( ) Outras medidas. Descreva quais:
41. Durante o período de pandemia do COVI-19, houve ingresso de nova(s)

pessoas acolhida(s) na unidade?
( ) Sim
( ) Não
41.1. Se sim, quantos?
42. Quais as medidas de prevenção ao contágio e transmissão do COVID-19

foram ou serão tomadas no caso de ingresso de novas pessoas acolhidas na unidade?
43. A unidade de acolhimento está realizando a admissão ou readmissão de

pessoas acolhidas após internação hospitalar durante a pandemia do COVID-19?
( ) Sim
( ) Não
43.1. Se sim, está sendo cumprido o período de isolamento recomendado de

14 dias?
( ) Sim
( ) Não
43.2. Se sim, descreva as medidas de isolamento que têm sido adotadas:
43.3. Se não, informar o motivo:
( ) Não sabia da necessidade
( ) Sabe, mas não consegue realizar. Nesse caso, descrever o motivo:
( ) Outro:

44. Foi comunicada à unidade de saúde de referência a ocorrência de suspeita
de caso(s) de infecção pelo COVID-19 de pessoas acolhidas?

( ) Não, apesar de ter havido casos de suspeita de COVID-19 entre as pessoas
acolhidas.

( ) Sim, todos os casos foram comunicados.
( ) Sim, mas apenas alguns casos foram comunicados.
( ) Não houve casos de suspeita de COVID-19 entre as pessoas acolhidas.
45. Foi comunicada à vigilância epidemiológica local a ocorrência de suspeita

de caso(s) de infecção pelo COVID-19 de pessoas acolhidas?
( ) Não, apesar de ter havido casos de suspeita de COVID-19 entre as pessoas

acolhidas.
( ) Sim, todos os casos foram comunicados.
( ) Sim, mas apenas alguns casos foram comunicados.
( ) Não houve casos de suspeita de COVID-19 entre as pessoas acolhidas.
IX. NECESSIDADES DE APOIO
46. Quais são as principais dificuldades encontradas pela unidade de

acolhimento para o combate ao COVID-19?
( ) Acesso ou disponibilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
( ) Capacitação quanto às ações necessárias para prevenção da

transmissibilidade
( ) Espaço para isolamento de casos suspeitos ou confirmados
( ) Aquisição de produtos de higiene
( )Afastamento de trabalhadores devido à suspeita de COVID-19 ou por

estarem nos grupos de risco
( ) Outro. Qual?
46.1. Detalhe as dificuldades encontradas
47. A unidade necessita de suporte para implementação das medidas de

prevenção e controle da COVID-19?
( ) Sim
( ) Não
47.1. Se sim, detalhe o suporte que seria necessário.
48. A unidade de acolhimento necessita de mais informações sobre o fluxo de

atendimento na rede de saúde para o encaminhamento das pessoas acolhidas com
síndromes gripais/respiratórias?

( ) Sim
( ) Não
49. A unidade de acolhimento está com dificuldade de acesso aos

medicamentos de uso contínuo ou tratamento continuado para as pessoas acolhidas?
( ) Sim
( ) Não
50. A unidade de acolhimento está com dificuldades de manter a nutrição

adequada das pessoas acolhidas?
( ) Sim
( ) Não
51. Há alguma dificuldade no acesso aos serviços de saúde, no contato com a

Vigilância Sanitária, ou com outro serviço da rede de Saúde para atender as demandas de
rotina e, também, as relacionadas ao COVID-19?

( ) Sim
( ) Não
51.1. Se sim, detalhe as dificuldades encontradas.
[1] Na elaboração deste questionário foram utilizados subsídios dos seguintes

documentos: I. Questionário constante no Relatório Técnico Consolidado para Subsidiar a
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara Federal no Enfrentamento
Emergencial da Pandemia da COVID-19, da Frente Nacional de Fortalecimento às
Instituições de Longa Permanência para Idosos (Giacomin, 2020); e II. Formulário
elaborado pelo Ministério Público de Santa Catarina "ROTEIRO PARA IDENTIFICAÇÃO DE
DEMANDAS RELACIONADAS A COVID-19 EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANẼNCIA PARA
IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIẼNCIA".

[2] Caso a unidade de acolhimento não saiba qual é a APS de referência, essa
informação deve ser levantada pelo órgão gestor da Saúde, a partir do endereço da
unidade de acolhimento.

[3] Os órgão gestores da Saúde e Assistência Social devem verificar se estão
sendo cumpridas as orientações contidas na NOTA TÉCNICA Nº 9/2020-
CO S A P I / CG C I V I / DA P ES / S A P S / M S .

Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações

SECRETARIA DE RADIODIFUSÃO
PORTARIA Nº 1.629/SEI, DE 5 DE MAIO DE 2020

O SECRETÁRIO DE RADIODIFUSÃO, no uso de suas atribuições, observado o
disposto no Decreto nº 5.371, de 17 de fevereiro de 2005, na Portaria nº 6.197, de 05 de
dezembro de 2018, na Portaria nº 932, de 22 de agosto de 2014, e na Portaria nº 217, de
25 de janeiro de 2019, resolve:

Art. 1º Autorizar a adaptação da outorga, de caráter secundário para primário,
da TELEVISÃO INDEPENDENTE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº
61.413.092/0001-26, executante do Serviço de Retransmissão de Televisão, ancilar ao
Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, em tecnologia digital, na localidade de SÃO
ROQUE/SP, no canal 32 (trinta e dois), visando à retransmissão dos seus próprios sinais (
São José do Rio Preto/SP).

Art. 2º Aprovar o local de instalação e equipamentos e autorizar o
funcionamento em caráter provisório, condicionado à autorização para uso da
radiofrequência, nos termos do Processo nº 01250.024065/2019-80 e da Nota Técnica
7687/2020/SEI-MC TIC.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL

PORTARIA Nº 1.732/SEI, DE 5 DE MAIO DE 2020

O SECRETÁRIO DE RADIODIFUSÃO, no uso de suas atribuições, observado o
disposto no Decreto nº 5.371, de 17 de fevereiro de 2005, na Portaria nº 6.197, de 05 de
dezembro de 2018, na Portaria nº 932, de 22 de agosto de 2014, e na Portaria nº 217, de
25 de janeiro de 2019, resolve:

Art. 1º Autorizar a adaptação da outorga, de caráter secundário para primário,
da TVCI TV COMUNICAÇÕES INTERATIVAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.871.985/0001-
93, executante do Serviço de Retransmissão de Televisão, ancilar ao Serviço de
Radiodifusão de Sons e Imagens, em tecnologia digital, na localidade de
WANDERLÂNDIA/TO, no canal 38 (trinta e oito), visando à retransmissão dos seus próprios
sinais (Paranaguá/PR).

Art. 2º Aprovar o local de instalação e equipamentos e autorizar o
funcionamento em caráter provisório, condicionado à autorização para uso da
radiofrequência, nos termos do Processo nº 01250.016833/2019-21 e da Nota Técnica
8200/2020/SEI-MC TIC.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL
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