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NOTA TÉCNICA N° 02/2020-SMS/GAB

Secretaria Municipal de Saúde

Orientações para a Casa de Acolhimento

de indivíduos em silllação de

vulnerabilidade social e atendimento à

populaçiio em situaçiio de ma, no

município de Goiânia-Go.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIÂNIA, no uso de suas

atribuições legais e regulamentares, conferidas pela Lei Complementar n°. 276, de 03 de

junho de 2015, e pelo Decreto Municipal n°. 011/2017, resolve editar a presente nota técnica.

Nesta Nota Técnica incluem-se os seguintes pontos de atenção: Unidades de

Acolhimento Públicas, Privadas e Filantrópicas e os pontos de atendimento para higiene,

alimentação e fornecimento de abrigo temporário para população em situação de rua.

Em virtude da pandemia do novo CoronavÍrus - SARS-Co V-2, incluindo a

confirmação da transmissão comunitária, e a necessidade do estabelecimento de padrões e

protocolos adequados para o atendimento aos indivíduos em situação de vulnerabilidade

social, incluindo aqueles em situação de rua, tornam-se necessárias medidas para a prevenção

da transmissão do vírus entre esta população.

Considerando o cenário de pandemia pelo SARS-Co V-2 e que a transmissão se

dá, em especial, por contato pessoa a pessoa, mas também por objetos e ambientes

contaminados, é fundamental proteger os indivíduos e trabalhadores.

Considerando que o agente causador da doença respiratória conhecida por

COVID-19 é um vírus que pertence à família Coronaviridae, denominado SARS-Co V-2, e

que até o momento, ainda, não se tem o seu espectro clínico descrito completamente, como o

padrão de letal idade, mortalidade, infectividade e transmissibilidade. Não há vacina ou

medicamento específico disponível até o momento. O tratamento é de suporte e inespecífico.
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Considerando que o SARS-Co V2 pode permanecer viável em superfícies

ambientais por 24 horas ou mais, sendo transmitido por contato, e também por aerossóis, esta

Secretaria Municipal de Saúde, após deliberações realizadas no COE-Municipal,

instituído pela Portaria n° 102/2020, torna público as seguintes orientações, para

atendimento aos indivíduos em situação de vulnerabilidade social:

• Definir por meio de planejamento ou protocolos por escrito, as ações de prevenção e

assistência para a política social da população de rua, assim como de todos os

acolhidos.

• Definir responsáveis por assuntos específicos.

• Organizar a gestão para atender as demandas provenientes de determinações legais.

• Fornecer dados e informações técnicas sobre recursos humanos, equipamentos,

instalações e outros, quando solicitado.

• Prover recursos humanos em quantidade suficiente para o atendimento das demandas,

promovendo o seu treinamento e capacitação técnica de acordo com as tarefas

executadas.

• Evitar superlotação das unidades.

• Evitar a troca constante de profissionais, o que prejudica o atendimento.

• Diminuir o fluxo de pessoas nos serviços.

• Priorizar os atendimentos aos acolhidos de forma individualizada, preferencialmente

em ambiente aberto privilegiando a ventilação natural.

• Monitorar diariamente os acolhidos quanto à febre, sintomas respiratórios e outros

sinais e sintomas da COVID-19. Usar termômetros, preferencialmente, do tipo

"infravermelho", que mede a temperatura à distância, ou, no caso de termômetros

tradicionais, o ideal é que sejam de uso exclusivo de cada usuário. Quando isso não for

possível, deve-se realizar sua desinfecção imediatamente após cada uso, utilizando-se

preparação alcoólica líquida a 70%.

• Aval iar os sintomas da COV10-1 9 no momento da admissão ou retorno ao

estabelecimento e implementar as práticas de prevenção de infecções apropriadas para

os acolhidos que chegarem sintomáticos.
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• Orientar e estimular os acolhidos a realizar a higiene das mãos com água e sabonete

líquido ou preparação alcoólica a 70%, frequentemente.

• Disponibilizar preparação alcoólica a 70% para a higiene das mãos em locais seguros

nos corredores, nas recepções, nas salas de estar, nos refeitórios, nos dormitórios dos

acolhidos e em outras áreas comuns que existirem na instituição. Nas instituições

acolhedoras de crianças, é de suma importância cuidados para se evitar acidentes com

relação às preparações alcoólicas (por exemplo, ingestão ou queimaduras). Deve-se

privilegiar como estratégia para essa faixa etária a disponibilização ampla de pontos

de água e sabonete líquido

• Prover condições para higiene das mãos com água e sabonete líquido: lavatório/pia

com dispensador de sabonete líquido, suporte para papel toalha, papel toalha, lixeira

com tampa e abertura sem contato manual ou lixeira sem tampa. Auxiliar os acolhidos

que não conseguem higienizar suas mãos.

• Orientar os acolhidos a adotarem a etiqueta da tosse e a higiene respiratória: se tossir

ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado ou lenço de papel. Utilizar

lenço descartável para higiene nasal (descartar imediatamente após o uso e realizar a

higiene das mãos). Realizar a higiene das mãos após tossir ou espirar.

• Orientar os acolhidos e profissionais a evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca.

Reduzir o tempo dos acolhidos nas áreas comuns da instituição para evitar

aglomerações, garantindo a distância mínima de 2 metros entre eles.

• Em relação aos espaços utilizados para alimentação, deve-se evitar o uso concomitante

de refeitórios ou mesas por grande número de pessoas (sugerimos ampliar os horários

das refeições de modo a se propiciar um escalonamento das pessoas), mantendo a

distância mínima de 2 metro, na medida do possível, entre as pessoas e evitar refeições

tipo buffet (que fàcilitam a disseminação do vírus), tendo sempre algum funcionário

para servir a alimentação.

• Os dormitórios/alojamentos, assim como todos os ambientes da instituição, devem ser

bem arejados, com ventilação natural (não utilizar ar condicionado). Deve-se garantir

a distância mínima de O I metro entre as camas. Se possível, manter abertas as portas
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de áreas com maior circulação, de modo a evitar o uso das maçanetas, desde que isso

não comprometa a segurança ou privacidade dos acolhidos.

• Orientar os acolhidos e funcionários a evitar cumprimentos pessoais com aproximação

física, (como beijos, abraços e apertos de mão), explicitando o motivo de tais

orientações e a importância desta prática no atual momento.

• Adiar todas as atividades comunitárias (reunião, comemorações, oficinas, etc).

Recomenda-se ainda o menor contato possível com idosos acolhidos, pessoas com

doenças crônicas ou imunodeprimidos, uma vez que há grande evidência que se

constituem grupos ainda mais vulneráveis perante a COVlD-19.

• Garantir a limpeza correta e frequente, diariamente e sempre que necessário, das

superfícies mais tocadas (ex: maçanetas de portas, telefones, mesas, interruptores de

luz, corrimãos e barras de apoio etc.) e das áreas comuns, dos dormitórios e de outros

ambientes utilizados pelos acolhidos. Posteriormente, realizar a desinfecção das

superfícies (a desinfecção pode ser feita com produtos a base de cloro, como o

hipoclorito de sódio, álcool líquido a 70% ou outro desinfetante de uso geral, desde

que seja regularizado junto à Anvisa);

• No caso da superfície apresentar matéria orgânica visível, deve-se inicialmente

proceder à retirada do excesso da suj idade com papel/tecido absorvente e

posteriormente realizar a limpeza e a desinfecção desta área.

• Os acolhidos devem ser orientados a não compartilhar objetos pessoais (como

escovas, celulares, óculos, maquiagem, dentre outros).

• Eliminar ou restringir o uso de itens de uso coletivo como controle de televisão,

canetas, telefones etc.

• Não guardar travesseiros e cobertores dos acolhidos juntos uns dos outros, mantê-los

sobre as próprias camas ou em armário individual.

• Esvaziar regularmente as lixeiras. Deve-se ter especial atenção quanto à higiene,

fechamento dos sacos de lixo, esvaziamento constante e destino adequado dos

resíduos.

• Disseminar informações atualizadas em saúde de forma permanente aos acolhidos e

profissionais da instituição, utilizando linguagem simples e de fácil entendimento.

Quanto às crianças de tenra idade abrigadas, sugere-se estabelecer uma comunicação
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lúdica, ensinado de uma forma leve os hábitos de higiene, sobretudo com relação à

lavagem de mãos.

QUANTO AOS ACOLHIDOS COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19

E ESPAÇOS CORRESPONDENTES

• Nos casos de suspeita de infecção de algum acolhido, é importante o isolamento deste,

se possível com utilização de quarto individual e banheiro diferenciado dos demais,

utilização de máscara cirúrgica e imediata comunicação às autoridades de saúde, para

orientação sobre coleta de exames, cuidados específicos e manejo do caso.

• Em geral, as recomendações para os casos leves têm sido de permanecer em

isolamento domiciliar/institucional. Casos moderados (com febre e tosse) deve-se

procurar um posto de saúde. Casos mais graves (como no caso de falta de ar) devem

ser dirigidos à emergência da unidade de pronto atendimento (UPA) ou CAIS/CIAMS

mais próximo e rápido possível.

• Idealmente, os acolhidos com suspeita ou confirmação de COVID-19 devem ser

mantidos em quartos individuais, com porta fechada, bem ventilados e, se possível,

com banheiro anexo (pois há a possibilidade de eliminação do vírus pelas fezes e

alguns pacientes têm apresentado quadros diarréicos). Caso não seja possível, tais

acolhidos devem ser mantidos em um mesmo dormitório ou em áreas próximas e bem

ventiladas, mantendo uma distância mínima de O I metro entre as camas, não devendo

ser alocados nos mesmos dormitórios dos acolhidos em geral. Restringir ao máximo o

número de acessos à área de isolamento (inclusive de visitantes).

• Deve ser fornecido máscaras comuns para os acolhidos e funcionários.

• Recomendamos que haja material de limpeza exclusivo para os espaços reservados

para as pessoas infectadas,não devendo ser usado em outras áreas da instituição.

• Servir as refeições, de preferência, nos dormitórios dos acolhidos com suspeita ou

confirmação da COVID-19 ou escalonar o horário das refeições de forma que uma

equipe possa gerenciar a quantidade de pessoas (mantendo a distância mínima de 2

metros entre elas). e para proporcionar o intervalo de tempo adequado para a limpeza e

desinfecção do ambiente.
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• Definir profissionais específicos para o atendimento a acolhidos com quadro suspeito

ou confirmado de COVID-19. Esses profissionais não deverão atender a outros

acolhidos e devem evitar transitar nos locais onde encontram-se os demais acolhidos,

principalmente quando estiverem usando Equipamento de Proteção Individual(EPI).

Os EPI só devem ser utilizados enquanto os profissionais estiverem no atendimento

direto aos acolhidos suspeitos ou confirmados.

• As roupas, incluindo lençóis, toalhas e cobertores, de acolhidos com quadro suspeito

ou confirmado de COVlD-19 devem ser lavadas separadamente das roupas dos demais

acolhidos. Deve ser utilizado sabão para lavagem e algum saneante com ação

desinfetante como, por exemplo, produtos à base de cloro. Devem ser seguidas as

orientações de uso dos ülbricantes dos saneantes. Na retirada da roupa suja deve haver

o mínimo de agitação e manuseio. As roupas devem ser retiradas do dormitório do

acolhido e encaminhadas diretamente para a máquina de lavar, dentro de saco plástico.

Os profissionais devem usar EPI para o procedimento de lavagem das roupas.

• Se houver necessidade de encaminhamento do acolhido com suspeita de COVID-19

para um serviço de saúde, notificar previamente o serviço.

QUANTO AOS TRABALHADORES DA INSTITUIÇÃO

• Profissionais que tenham tido contato com pessoas com sintomas de infecções

respiratórias ou contato com pessoas sabidamente com COVID-19, fora da instituição,

não devem ter contato com os acolhidos ou circular nas mesmas áreas que estes.

• Medir a temperatura dos profissionais antes do início das atividades e, nos casos de

febre, estes não devem entrar em contato com os acolhidos e demais profissionais do

servlço.

• Ao chegar à unidade, e antes de iniciar suas atividades, os profissionais devem lavar

bem as mãos (dedos, unhas, punho, palma e dorso) com água e sabonete líquido,

evitando levá-las aos olhos, nariz e boca, e utilizar toalhas de papel para secá-las.

• Orientar os funcionários para a realização correta e frequente da higiene das mãos com

água e sabonete líquido ou preparação alcoólica a 70%, na ausência de sujidades

visíveis, incluindo antes e depois do contato com os acolhidos e com seus dormitórios,

Palácio das Campinas Prof. Venerando de Freitas Borges - Paço Municipal
Avenida do Cerrado, n° 999 - Parque Lozandes- Goiânia - GO CEP 74.884-900
Fone/Fax: 3524-1570/3524-1503 I e-mail: dvex.sms@gmail.com

mailto:dvex.sms@gmail.com


PREFEITURA
DE GOIANIA Secretaria Municipal de Saúde

após contato com superfícies ou objetos potencialmente contaminados e após remover

os EPls.

• Fornecer orientações atualizadas sobre a COVID-19 para profissionais, reforçando a

necessidade da adoção de medidas de prevenção e controle dessas infecções.

• Profissionais da limpeza devem utilizar luvas de borracha de cano longo e roupas de

proteção (aventais impermeáveis, botas de borracha) ao limpar ou manusear

superfícies e roupas sujas. Dependendo do contexto, luvas de trabalho (de borracha)

ou de uso único podem ser usadas.

• Após o uso, as luvas de borracha de cano longo, as botas de cano longo, os óculos de

proteção/Face Shield. devem ser lavados com água e sabão, enxaguados, secos e

imersos em hipoclorito de sódio a 0,5%, deixando por 30 minutos. Após, enxaguar,

secar e guardar em ambientes limpos, para aguardar o próximo uso. Realizar a higiene

das mãos antes e depois da remoção das luvas. Se for utilizado outro produto

desinfetante autorizado para o uso, deverá possuir registro no Ministério da Saúde e

ser observado as recomendações do fabricante.

• Restringir a visita de profissionais que prestam serviços periódicos e voluntários,

como, por exemplo, cabeleireiros, podologistas, grupos religiosos etc. Caso seja

estritamente necessário, a instituição deve certificar-se que nenhuma dessas pessoas

apresenta sintomas de infecção respiratória, antes mesmo de adentrarem na instituição.

• Orientar os trabalhadores a adotarem a etiqueta da tosse e a higiene respiratória:Se

tossir ou espirrar. cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado ou lenço de

papel.Utilizar lenço descartável para higiene nasal (descartar imediatamente após o

uso e realizar a higiene das mãos).Realizar a higiene das mãos após tossir ou espirrar.

• Os trabalhadores que assistem os acolhidos com suspeita ou confirmação de COVID-

19 devem possuir boa saúde, se possível sem condições crônicas subjacentes ou

imunocomprometimentos. Os trabalhadores devem adotar Precauções Padrão (que

assumem que todas as pessoas podem estar potencialmente infectadas ou colonizadas

por um patógeno) + precauções de contato. Nesse caso, todos os profissionais que

entrarem em contato ou prestarem cuidados a estes acolhidos devem utilizar os

seguintes Equipamentos de Proteção Individual (EPI):óculos de proteção ou protetor

facial;máscara cirúrgica (comum);avental;luvas de procedimentos não estéril.
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• Os profissionais que adentrarem nas áreas dos acolhidos com infecção suspeita ou

diagnóstico coniirmado da COVI 0-19 devem ser orientados quanto à necessidade do

uso de EPL bem como devem ser capacitados sobre as técnicas de higiene das mãos,

colocação e retirada dos EPls.

• Os profissionais da limpeza devem utilizar os seguintes EPls durante a limpeza dos

ambientes em que se encontram os acolhidos com suspeita ou confirmação de

COVID-19: gorro, óculos de proteção ou protetor facial; máscara cirúrgica (comum);

avental; luvas de borracha de cano longo; botas impermeáveis. Disponibilizar,

próximo a entrada das áreas destes acolhidos, um local para guarda e colocação dos

EPIs.

• Posicionar uma lixeira perto da saída do dormitório dos acolhidos para facilitar o

descarte de EPI pelos profissionais.

QUANTO AOS VISITANTES

• Reduzir, ao máximo, o número de visitantes, assim como a frequência e a duração da

visita.

• Questionar aos visitantes na chegada da instituição sobre sintomas de infecção

respiratória (tosse, febre, dificuldade para respirar, entre outros) e sobre contato prévio

com pessoas com suspeita ou diagnóstico de COVID-19. Indicamos, inclusive que

seja avaliada a temperatura do visitante previamente à sua entrada na instituição.

• Não permitir a visita de pessoas que apresentem qualquer sintoma respiratório ou que

tiveram contato prévio com pessoas com suspeita ou diagnóstico de COVID-19.

• Manter as famílias informadas sobre as medidas de prevenção e sua importância para a

prevenção de contaminação.

• Orientar aos visitantes para realizar a higiene das mãos com água e sabonete líquido

ou preparação alcoólica a 70%, antes da entrada na área dos acolhidos.

• Orientar os visitantes a adotarem a etiqueta da tosse e a higiene respiratória: Se tossir

ou espirrar. cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado ou lenço de papel. Utilizar

lenço descartável para higiene nasal (descal1ar imediatamente após o uso e realizar a

higiene das mãos). Realizar a higiene das mãos após tossir ou espirar.
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• Deve ser estabelecido um cronograma de visitas para evitar aglomerações durante a

visita aos acolhidos.

• Manter um distanciamento entre as pessoas de 2 metros. Não realizar cumprimentos

pessoais com aproximação física (como beijos, abraços e apertos de mão), seja em

relação aos profissionais da equipe, seja em relação aos acolhidos.

QUANTO AOS PONTOS DE ATENDIMENTO PARA HIGIENE, ALIMENTAÇÃO E

FORNECIMENTO DE ABRIGO TEMPORÁRIO PARA POPULAÇÃO EM

SITUAÇÃO DE RUA

Além dos itens gerais supracitados, devem ser observadas as orientações a

segUIr:

• Manter o distanciamento social no momento de servir alimentos.

• Prover números suficientes de banheiros para a higiene da população em situação de

rua.

• Disponibilizar Insumos de higiene pessoal tais como: sabonete, papel higiênico,

preparação alcoólica, dentre outros.

• Realizar a Higienização prévia do espaço onde serão montadas as barracas, tipo IGLU;

• Promover o distanciamento mínimo de 1 metro entre as barracas;

• Estabelecer espaços definidos para cada serviço oferecido (higiene, alimentação e

montagem das barracas);

• Manter limpo e higienizado os locais de abrigo;

• Prover estruturas para lavagem das roupas de LISOpessoal e de cama.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aos oito dias

do mês de maio de 2020.

~~(

Fánma Mrué
Secretária Municipal de Saúde
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