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CONTEXTO
Infelizmente o COVID-19 perdurará por tempo indeterminado entre todos nós,
logo, as Comunidades Terapêuticas (CTs) precisam se organizar para realizar os
procedimentos de novos acolhimentos, principalmente considerando que o público
atendido pelas CTs tem grandes chances de estar contaminado com o COVID-19 em
razão da sua vulnerabilidade social.
As CTs que têm estrutura, recursos humanos capacitados, garantia de
equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados, fluxo de notificação com a
Secretaria de Saúde do município e plano de contingência, poderão realizar o processo
de quarentena (14 dias) dentro da própria organização.

ORIENTAÇÕES ANVISA
Conforme orientação da NOTA TÉCNICA PÚBLICA CSIPS/GGTES/ANVISA
Nº 01/20201, o espaço destinado para a realização da quarentena deve garantir:
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O texto a seguir refere-se a sua última atualização: 25 de junho 2020.
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Gerais
1. Os acolhidos sem sintomas respiratórios devem usar máscara de tecido,
se tolerável, sempre que estiverem fora de seus quartos2.
2. Monitorar diariamente os acolhidos quanto à febre, sintomas
respiratórios e outros sinais e sintomas da COVID-19.
o Usar termômetros, preferencialmente, do tipo “infravermelho”,
que mede a temperatura à distância, ou, no caso de termômetros
tradicionais, deve-se realizar sua higienização imediatamente após
cada uso.
3. Avaliar os sintomas da COVID-19 no momento da admissão ou retorno
ao estabelecimento e implementar as práticas de prevenção de infecções
apropriadas para os acolhidos que chegarem sintomáticos, conforme se
verá mais abaixo.
4. Orienta-se que, se possível, os acolhidos recém-admitidos, cujo status de
COVID-19 seja desconhecido, sejam alocados em quartos individuais
por 14 dias. Além disso, acolhidos que retornarem de internação hospitalar
devem ficar em observação por 14 dias e alocados em quartos individuais,
se possível.
5. Orientar e estimular os acolhidos a realizar a higiene das mãos com água
e sabonete líquido, frequentemente.
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Observação: caso o acolhido não possa tolerar o uso da máscara devido, por exemplo, à falta de ar ou
questões cognitivas, deve ser orientado ou auxiliado a realizar rigorosamente a higiene
respiratória/etiqueta da tosse, ou seja, cobrir a boca e o nariz quando tossir ou espirrar com papel
descartável e realizar frequentemente a higiene das mãos com água e sabonete líquido ou preparação
alcoólica para as mãos; além disso, este acolhido deve ser mantido a maior distância dos outros acolhidos.
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6. Disponibilizar o material para 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.
7. Auxiliar os acolhidos que não conseguem higienizar suas mãos.
8. Orientar os acolhidos a adotarem a etiqueta da tosse e a higiene
respiratória:
o Se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo
flexionado ou utilizar lenço de papel.
o Utilizar lenço descartável para higiene nasal (descartar
imediatamente após o u

so e realizar a higiene das mãos).

o Realizar a higiene das mãos após tossir ou espirar.
9. Orientar os acolhidos 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.
10. Recomenda-se ainda o maior cuidado 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 COVID-19.
11. 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. Higienizar celulares, tablets e equipamentos
eletrônicos.
12. Disseminar informações atualizadas em saúde de forma permanente aos
acolhidos e profissionais da instituição, utilizando linguagem simples e de
fácil entendimento.
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Estrutura física
13. 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 metros
entre as pessoas e evitar refeições tipo buffet (que facilitam a disseminação
do vírus).

2M
14. A estrutura física não deve ser compartilhada pelos acolhidos que já estão
em acolhimento, ou seja, a estrutura física tem de ser exclusiva para os
acolhidos em quarentena.

Estrutura física
exclusiva para
quarentena
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15. Possuir nesse espaço de quarentena, um local de isolamento, caso um dos
acolhidos em quarentena apresentar sintomas de COVID-19.
16. 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.
17. Se possível, manter abertas as portas de áreas com maior circulação, de
modo a , desde que isso não comprometa a segurança ou privacidade dos
acolhidos.
18. Banheiro exclusivo para o uso dos acolhidos em quarentena.
19. Os dormitórios deverão garantir espaçamento mínimo de 1 metro entre
as camas, bem como garantir circulação natural de ar (não utilizar arcondicionado) proporcionando que as janelas estejam sempre abertas.

1M
20. Disponibilizar as camas/beliches nos quartos, de modo que não haja
obstrução das janelas, permitindo assim, melhor circulação do ar.
21. Garantir capas impermeáveis de proteção nos colchões e travesseiros,
para proporcionar limpeza dos mesmo após o período da quarentena.
22. Não guardar travesseiros e cobertores dos acolhidos juntos uns dos
outros, mantê-los sobre as próprias camas ou em armário individual.
23. Se o fornecimento de alimentação para esses acolhidos se originar de
estrutura externa (cozinha da CT), a CT deve garantir todo o cuidado com
o fluxo de alimentação, bem como da limpeza dos utensílios utilizados
(usar preferencialmente utensílios descartáveis).

7

24. Organizar processo de armazenagem (armazenamento temporário) e
coleta de resíduos infectantes (descarte de EPI’s, resíduos provenientes
da área de isolamento).
25. Local reservado para armazenamento de EPI’s.
26. Os resíduos sólidos (lixo) do espaço de quarentena são considerados
resíduos infectantes, e deverão ser armazenados em local adequado
(durante 3 dias), até o momento do descarte, não podendo ser armazenado
com os outros resíduos sólidos.
27. Esvaziar regularmente as lixeiras. Deve-se ter especial atenção quanto
à higiene, fechamento dos sacos de lixo, esvaziamento constante e destino
adequado do lixo, principalmente, no caso de lixeiras que contiverem
lenços, máscaras e materiais com secreções ou excreções, como fraldas.
o Resíduos infectantes – quando há suspeita ou confirmação de
casos de COVID-19, o lixo deste espaço torna-se infectante (Lixo
Hospitalar), e tem um fluxo de descarte apropriado, que deve ser
organizado junto à Secretaria de Saúde.
28. Organizar processo intensificado de higienização e limpeza diário da
estrutura física da quarentena.
29. Garantir a limpeza 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.
30. Posteriormente, realizar a desinfecção das superfícies (a desinfecção
pode ser feita com produtos à 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).
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31. Se possível, os materiais de limpeza da estrutura de quarentena devem
ser exclusivos, ou seja, evitar o compartilhamento desses materiais com as
demais estruturas da Comunidade Terapêutica;
32. Se possível, espaço de lavagem de roupas exclusivo para atender os
acolhidos em quarentena. Se não tiver, desenvolver protocolo de limpeza
do espaço para deixar limpa para o próximo uso. As roupas desses
acolhidos em quarentena devem ser lavadas separadamente das roupas dos
demais acolhidos.
33. Recomenda-se distanciamento entre as pessoas de 2 metros, bem como
não realizar cumprimentos pessoais com aproximação física. Reduzir o
tempo dos acolhidos nas áreas comuns da instituição para evitar
aglomerações.
34. Para as CTs que permitem o uso de tabaco, orientar os acolhidos sobre a
atenção ao distanciamento, bem como estabelecer o número máximo de
acolhidos por momento de uso de tabaco, para evitar aglomeração.

9

Manejo Profissional
35. Se possível, garantir atuação de profissionais
exclusivos para o programa de quarentena.
Esses profissionais não deverão ter contato com
os demais acolhidos, bem como evitar o trânsito
onde estão os demais acolhidos.
36. Capacitar os profissionais sobre a maneira correta de higienização das
mãos e braços, bem como a utilização correta dos EPI’s. (NOTA
TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA No 04/2020)3.
37. Os profissionais deverão adotar a ideia de que todas as pessoas podem
estar potencialmente infectadas pelo COVID-19, e deverão se
paramentar dos EPI’s necessários: máscara, óculos de proteção ou
protetor facial, avental e luvas de procedimentos; (os EPIs para os
profissionais de limpeza são específicos, se acharem pertinente colocar).
38. Garantir protocolo de entrega de EPI’s para os profissionais na
quarentena, e supervisionar o uso correto e consciente.
39. Desenvolver Projeto Terapêutico específico para o período da
quarentena;
40. Realizar monitoramento da medição à distância de temperatura dos
profissionais e dos acolhidos no período da manhã e da tarde.
41. Os atendimentos psicossociais poderão ser realizados por meio de tele
atendimento.

3

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+Técnica+n+04-2020+GVIMS-GGTESANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28
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Articulação com a Rede
42. No momento de organização e adaptação dos espaços para realização de
quarentena, o responsável técnico da instituição deverá entrar em contato
com a Vigilância Sanitária do município para comunicar tal
procedimento, bem com receber orientações desse órgão.
43. Em caso de acolhidos com sintomas e/ou suspeita de contaminação por
COVID-19, deverá ser feita comunicação imediata das autoridades de
saúde do município (Vigilância Sanitária, Unidade Básica de Saúde,
Secretaria de Saúde).
44. Realizar notificações para a Vigilância Epidemiológica do município:
o NOTIFICAÇÃO NEGATIVA: no mínimo SEMANAL – quando
não há casos de suspeita.
o NOTIFICAÇÃO POSITIVA: IMEDIATO – quando há casos
suspeitos ou positivados.
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Visitas familiares
45. Agendadas e individuais, com número restrito de pessoas e tempo
limitado e reduzido de visita.
46. 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.
o Recomenda-se, inclusive, que seja avaliada a temperatura do
visitante previamente à sua entrada na instituição. Ademais, tais
visitantes devem utilizar máscaras de tecido durante toda a
permanência na instituição.
47. Promover cronograma de visitas estabelecendo dias e horários para evitar
aglomeração de pessoas;
48. As visitas dos acolhidos deverão ser feitas por grupo de convivência, ou
seja, para a visita estabelecida para o acolhido “João”, deverão visita-lo as
pessoas que convivem na mesma casa, por exemplo, moradores da “CASA
A”. Em outro momento poderão ser realizadas visitas com os moradores
da “CASA B” ou “CASA C”.
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49. Considerando a grande dificuldade de crianças realizarem todas as
medidas profiláticas de prevenção à proliferação de COVID-19, orientase realizar toda a atenção e cuidado quando estas forem visitar seus
familiares nas CT.
50. Para o dia de visita, deixar banheiro específico para visitantes,
promovendo procedimentos de limpeza após o uso.
51. Disponibilizar espaço para higienização das mãos.
52. As visitas deverão ser realizadas em espaço aberto, amplo e arejado,
garantindo o distanciamento de 2m entre as pessoas, se possível, fazer
demarcação no chão.
53. Não permitir acesso dos visitantes nas demais áreas da CT,
permanecendo exclusivamente no espaço designado para a visita.
54. Uso obrigatório de máscaras.
55. Não permitir contato físico (abraços, beijos e aperto de mão).
56. No caso de ligações telefônicas, desinfetar o telefone antes e depois da
utilização.
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Saídas de Reinserção Social
57. As saídas de Reinserção Social deverão ser feitas de acordo com a
flexibilização de quarentena de cada município.
58. As saídas deverão ser avaliadas em caso de extrema necessidade.
59. Para a realização das saídas, necessário manter os protocolos de
profilaxia (uso de máscara, evitar contato físico, higienização das mãos)
e ao chegar na CT, realizar processo de higienização completa (tomar
banho) e troca de roupas completa.
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Saídas de Reinserção Familiar
60. As saídas de reinserção familiar também deverão estar de acordo com a
flexibilização de quarentena dos municípios, levando em consideração
que o processo de evolução do COVID-19 no interior está em ascensão.
61. Em casos de extrema necessidade e por meio de avaliação da equipe,
poderão ser programadas as saídas de reinserção familiar, considerando a
possibilidade de o acolhido, ao retornar para a CT, ficar em quarentena
(14 dias), para evitar casos de contaminação.

CT
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