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NOTA TÉCNICA Nº 12/2020 - VISA/SEMS/PMAC 
 

INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO 
 

O Departamento de Vigilância Sanitária de Afonso Cláudio, 

CONSIDERANDO, que a Organização Mundial da Saúde (OMS), declara pandemia 

(disseminação em nível mundial) do novo CORONAVÍRUS (COVID-19).   

CONSIDERANDO o que preceitua a Constituição Federal: “A saúde é um 

direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”; 

CONSIDERANDO estudos que sugerem a duradoura sobrevida do COVID-

19 em diferentes ambientes e o fato do contato físico entre as pessoas e gotículas 

de secreção ser a principal forma de contaminação; 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer medidas e procedimentos 

para evitar aglomeração e uma circulação maior de pessoas. 

 

ORIENTAMOS: 
 

1.  Adotar medidas para impedir ao máximo a possibilidade de contágio; 

2. 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 higienização imediatamente após cada uso, utilizando-se 

preparação alcoólica a 70%; 

3. Aos funcionários ou acolhidos que apresentem SINTOMAS DE FEBRE 

(mesmo que não aferida) + SINTOMAS RESPIRATÓRIOS (tosse, falta de 

ar, dor de garganta, coriza), deve ser oferecido máscara cirúrgica, bem 

como ao profissional que estiver realizando o atendimento e encaminhá-los 

imediatamente ao serviço de saúde de sua referência para consulta; 

4. Disponibilizar álcool gel 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. Ressaltamos que, nas instituições acolhedoras de crianças, é de 

suma importância cuidados para se evitar acidentes com relação às 

preparações alcoólicas (por exemplo, ingestão ou queimaduras); nesse 

sentido, conforme orientações do Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (Conanda), deve-se privilegiar como estratégia 

para essa faixa etária a disponibilização ampla de pontos de água e 

sabonete líquido.  

5. 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.  

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

aglomerações, realizar rodízio das atividades, garantindo a distância mínima 

de 01 metro entre eles.  

7. 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 1 metro, na 

medida do possível, entre as pessoas e evitar refeições tipo buffet (que 

facilitam a disseminação do vírus).  

8. Os dormitórios/alojamentos, assim como todos os ambientes da instituição, 

devem ser bem arejados, com ventilação natural (não utilizar ar 

condicionado); ademais, deve-se garantir a distância mínima de 01 metro 

entre as camas.  

9. Se possível, manter abertas as portas de áreas com maior circulação, de 

modo a evitar o uso das maçanetas, desde que isso não comprometa a 

segurança ou privacidade dos acolhidos.  



 

10. Os acolhidos devem ser orientados a não compartilhar objetos pessoais 

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

11. Eliminar ou restringir o uso de itens de uso coletivo como controle de 

televisão, canetas, telefones, etc.  

12. Não guardar travesseiros e cobertores dos acolhidos juntos, uns dos outros, 

mantê- los sobre as próprias camas ou em armário individual;  

13. Deve-se restringir as visitas a intituição. 

14. Recomendar aos cuidadores e demais funcionários (voluntários de diversas 

áreas profissionais, contratados ou terceirizados) a lavagem das mãos 

antes e após contato com os acolhidos; 

15. Estabelecer rotina frequente de desinfecção (álcool 70%, fricção por 20 

segundos) de balcões, teclados, mouses, mobiliarios, maçanetas, torneiras, 

dispenser papel toalha, dispenser sabão líquido, corrimãos e locais onde há 

suporte para as mãos. 

16. Realizar limpeza concorrente (diária), frequência: areas de grande 

circulação de pessoas 03 vezes ao dia, areas de menor circulação de 

pessoas 02 vezes ao dias, através do método de limpeza úmida para todos 

as superfícies utilizando detergente neutro e hipoclorito, sendo que o 

funcionário deverá utilizar (luva de borracha, avental, mascara, calça 

comprida, sapato fechado). Realizar a limpeza e desinfecção das luvas 

utilizadas com água e sabão seguido de fricção com álcool a 70%, por 20 

segundos, reforçando o correto uso das mesmas (não tocar com as mãos 

enluvadas maçanetas, telefones, botões de elevadores, etc.). 

17. Intensificar a higienização dos sanitários existentes, frequência: 02 vezes 

ao dia, através do método de limpeza molhada utilizando detergente neutro 

e hipoclorito, sendo que o funcionário deverá utilizar (luva de borracha, 

avental, mascara, calça comprida, sapato fechado). Realizar a limpeza e 

desinfecção das luvas utilizadas com água e sabão seguido de fricção com 

álcool a 70%, por 20 segundos, reforçando o correto uso das mesmas (não 

tocar com as mãos enluvadas maçanetas, telefones, botões de elevadores, 

etc.) 

18. Diante da atual situação epidemiológica, fica proibido o uso de bebedouros 

nos estabelecimentos. 

19. Deverá ser disponibilizada água potável para o consumo de maneira que 



não haja contato e/ou proximidade entre a boca e o dispensador da água, 

evitando assim a contaminação. 

 

EM RELAÇÃO AOS ACOLHIDOS COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE 

COVID-19 E ESPAÇOS CORRESPONDENTES 

  

1.  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.  

2.  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 diarreicos). Caso 

não seja possível, tais acolhidos devem ser mantidos em um mesmo 

dormitório ou em áreas próximas e bem ventiladas. Ainda sim, recomenda-se 

uma distância mínima de 01 metro entre as camas destes acolhidos e 

adicionalmente que não sejam alocados nos mesmos dormitórios dos 

acolhidos em geral. Adicionalmente, restringir ao máximo o número de 

acessos à área de isolamento (inclusive de visitantes).  

3.  Para conter secreções respiratórias, deve se fornecer máscara comum ao 

acolhido, devem aplicar rigorosamente a higiene respiratória, ou seja, cobrir a 

boca e o nariz ao tossir ou espirrar com lenço de papel descartável. 

Descartar adequadamente os materiais usados para cobrir a boca e o nariz 

após o uso e realizar a higiene das mãos. 

4.  Os acolhidos com sintomas de infecção respiratória devem utilizar máscaras 

cirúrgicas (comuns) sempre que estiverem fora dessas áreas.  

5.  Manter os acolhidos com febre ou sintomas respiratórios agudos em seus 

dormitórios. Caso precisem sair deste ambiente para procedimentos médicos 

ou outras atividades, devem ser orientados a sempre utilizar uma máscara 

cirúrgica (comum).  

6.  No caso da ocorrência de acolhidos com sintomas respiratórios ou com 

suspeita (ou confirmação) de infecção pelo novo coronavírus, a desinfecção 

de todas as áreas em que estes circulam deve ser intensificada e realizada 

logo após a limpeza com água e sabão/detergente neutro (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).  

7.  Limpar e desinfetar as superfícies do banheiro e vaso sanitário pelo menos 

duas vez ao dia.  

8.  Realizar a limpeza e desinfecção de objetos e utensílios (ex: pratos, copos, 

talheres, etc) que tenham sido utilizados pelos acolhidos com sintomas 

respiratórios, com suspeita ou confirmação da COVID-19.  

9. Realizar limpeza concorrente (diária), frequência: areas de grande circulação 

de pessoas 03 vezes ao dia, areas de menor circulação de pessoas 02 vezes 

ao dia, através do método de limpeza úmida para todas as superfícies 

utilizando detergente neutro e hipoclorito, sendo que o funcionário deverá 

utilizar (luva de borracha, avental, mascara, calça comprida, sapato fechado). 

Realizar a limpeza e desinfecção das luvas utilizadas com água e sabão 

seguido de fricção com álcool a 70%, por 20 segundos, reforçando o correto 

uso das mesmas (não tocar com as mãos enluvadas maçanetas, telefones, 

botões de elevadores, etc.). 

10.  Recomendamos ainda que nesses casos, o material de limpeza seja 

exclusivo dos espaços reservados para o as pessoas infectadas. Não 

devendo usado em outras áreas da instituição.  

11.  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 1 metro entre elas), e para proporcionar o 

intervalo de tempo adequado para a limpeza e desinfecção do ambiente.  

12.  Se possível, deve-se 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 se encontram 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.  

13.  As roupas, incluindo lençóis, toalhas e cobertores, de acolhidos com 

quadro suspeito ou confirmado de COVID-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 

fabricantes 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 esse procedimento.  

14.  Se houver necessidade de encaminhamento do acolhido com suspeita de 

COVID- 19 para um serviço de saúde, notificar previamente o serviço. 

15. Rotina para atendimento do acohido quando suspeito ou confirmado com 

Coronavírus (COVID-19) e não necessitar de internamento hospitalar, 

ficando em Isolamento deverão seguir também as seguintes 

recomendações: 1- Manter o acolhido em quarto exclusivo, separado dos 

demais; 2- Manter higienização constante das superfícies do quarto mais 

frequentemente tocados (Ex: bancadas, criado-mudo, maçanetas, portas 

dos móveis, etc); 3- Manter o quarto bem arejado; 4- Manter lixeira 

exclusiva no quarto do residente/paciente isolado que deverá ser esvaziada 

com uso de luvas; 5- Individualizar pratos, talheres, copos, toalhas, roupas 

de cama, etc; 6- Preferencialmente manter profissional exclusivo para o 

atendimento destes residentes, e sempre que entrar no quarto utilizar 

máscara cirúrgica. A máscara deve ser individualizada e descartada antes 

de sair do quarto, em saco de lixo infectante; nos casos que não seja 

possível dispor de profissional exclusivo, deverá ser disponibilizado no 

quarto do acolhido avental de uso exclusivo, máscara cirúrgica e luva de 

procedimento; 7- Nos casos de realização de procedimentos nos acolhidos 

que possam gerar aerossóis, deverá ser utilizado pelo cuidador avental 

descartável, máscara N95 ou PFF2 (“bico de pato”) e óculos de proteção; 8- 

As roupas com fezes ou fluídos corporais devem ser lavadas imediatamente 

após a troca, não devendo ser armazenadas; estabelecer fluxo de rotina de 

lavagem de roupas desses acolhidos de maneira isolada dos outros 

residentes. 

 

EM RELAÇÃO AOS TRABALHADORES QUE ATUAM NA INSTITUIÇÃO.  

 

1. As instituições devem programar políticas de afastamento que não sejam 

punitivas, como licença médica, para permitir que profissionais que 

apresentem sintomas de infecção respiratória permaneçam em casa.  



2.  Profissionais que tenham tido contato com pessoas com sintomas de 

infecções respiratórias ou contato com pessoas sabidamente com COVID-19, 

fora da instituição, também não devem ter contato com os acolhidos ou 

circular nas mesmas áreas que estes.  

3.  Medir a temperatura dos profissionais antes do início das atividades e, nos 

casos de febre ou apresentar sintomas gripais, estes não devem entrar em 

contato com os acolhidos e demais profissionais do serviço, devendo 

procurar a unidade de saúde para uma avaliação. 

4.  Ao chegar a 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. 

5.  Orientar os funcionários para a realização correta e frequente da higiene das 

mãos com água e sabonete líquido ou álcool gel a 70%, de acordo com as 

recomendações da Anvisa, incluindo antes e depois do contato com os 

acolhidos e com seus dormitórios, após contato com superfícies ou objetos 

potencialmente contaminados e após remover os equipamentos de proteção 

individual (EPI).  

6. Profissionais da limpeza devem utilizar luvas de borracha e roupas de 

proteção (por exemplo, aventais de plástico e 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 trabalho devem ser lavadas com água e sabão e descontaminadas 

com hipoclorito de sódio ao 0,5%. As luvas descartáveis (de nitrilo ou látex) 

devem ser descartadas após cada uso. Realizar a higiene das mãos antes e 

depois da remoção das luvas. 

7. 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.  

8. Orientar os trabalhadores a adotarem a etiqueta da tosse e a higiene 

respiratória, caso não haja lenço ou toalha de papel disponível ao espirrar ou 

tossir é preferível cobrir nariz e a boca com a manga da camisa “espirrar no 

cotovelo”. 



9. Os trabalhadores que assistem os acolhidos com suspeita ou confirmação de 

COVID-19 devem possuir boa saúde e não ser do grupo de risco. Os 

trabalhadores devem adotar Precauções Padrão (que assumem que todas as 

pessoas podem estar potencialmente infectadas ou colonizadas por um 

patógeno que pode ser transmitido no ambiente) + precauções para gotículas 

+ 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): gorro, óculos de 

proteção ou protetor facial; máscara cirúrgica (comum) ou mascara N95 ou 

PFF2 para procedimentos com risco de aerossóis; avental; luvas de 

procedimentos não estéreis.  

10. Os profissionais que adentrarem nas áreas dos acolhidos com infecção 

suspeita ou diagnóstico confirmado da COVID-19 devem ser orientado 

quanto à necessidade do uso de EPI, bem como devem ser capacitados 

sobre as técnicas de higiene das mãos, colocação e retirada dos EPIs. 

11.  Os profissionais da limpeza devem utilizar os seguintes EPI 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.  

12.  Disponibilizar, próximo a entrada das áreas destes acolhidos, um local para 

guarda e colocação dos EPIs e posicionar uma lixeira perto da saída do 

dormitório dos acolhidos para facilitar o descarte de EPI pelos profissionais.  

 
 
 
 
 
 

 


