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Os desafios colocados para os trabalhadores 
das unidades de acolhimento institucional 

para idosos em tempos de isolamento social

A) CONSIDERANDO O CONTEXTO ATUAL DA PANDEMIA DA COVID-

19, A PRIORIDADE É FOCAR NISSO, INCLUSIVE DIRECIONANDO

OS ESFORÇOS PARA ESSE ENFRENTAMENTO, TENTANDO AO

MÁXIMO ACALMAR OS ÂNIMOS, SOBRETUDO DOS ACOLHIDOS.

Possibilitar, a partir do vínculo, a sensibilização de forma a promover o

auto cuidado, mas, sem gerar situações de pânico;



B) ALGUMAS AÇÕES PRECISARÃO SER INTERROMPIDAS E/OU
RESTRITAS. REALIZAR ADAPTAÇÕES, REIVENTAR PRÁTICAS DE FORMA
QUE ESSAS AÇÕES ATÉ ENTÃO INTERROMPIDAS POSSAM SER
RETOMADAS POSTERIORMENTE.

C) TER ATENÇÃO ÀS NORMATIVAS PUBLICADAS POR MEIO DE
VEÍCULOS OFICIAIS (SMSA, SMASAC, SES E MS) – ORIENTAÇÃO NOTA
TÉCNICA 008/2020 SMSA –BH.
Considerando que o momento não possibilita a realização de capacitações
presenciais, oficinas e outras estratégias coletivas presenciais de
disseminação de conhecimento, recomenda-se que a equipe reserve 30
minutos diários para consultas nos canais oficiais de informação.



D) TER O ENTENDIMENTO DE QUE ISOLAMENTO SOCIAL NÃO PODE
SIGNIFICAR ABANDONO.
Planejar atividades estimulantes que sejam desenvolvidas tanto
individualmente – de acordo com os interesses e aptidões de cada acolhido -
quanto coletivamente (porém sem contato físico): atenção individualizada,
jogos, leituras, programações interessantes que evitem o ócio e a sensação de
isolamento.

E) ATUAR DENTRO DAS PRIORIDADES: PIA E ESTUDOS DE CASO



Conforme a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (2014):

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: O atendimento prestado
deve ser personalizado e em pequenos grupos e favorecer o convívio familiar
e comunitário, bem como a utilização dos equipamentos e serviços disponíveis
na comunidade local. Deve assegurar a convivência com familiares, amigos e
pessoas de referência de forma contínua, bem como o acesso às atividades
culturais, educativas, lúdicas e de lazer na comunidade.

MESMO NUM CONTEXTO DE PANDEMIA, É UM SERVIÇO QUE NÃO
PODE SER INTERROMPIDO. Os serviços socioassistenciais, executados por
meio das parcerias, têm caráter e função pública por serem provisões do
Sistema Único de Assistência Social (SUAS) ORIENTAÇÃO DPES/SUASS no
005/2020.



• Acolhida/Recepção; escuta; construção de plano individual e/ou
familiar de atendimento: Identificar, reconhecer e dar suporte às
necessidades emocionais e psicológicas dos usuários e dos
profissionais, com orientações seguras que possam contribuir para o
manejo da situação.

• Cuidados pessoais; mobilização para o exercício da cidadania: É
preciso que os usuários tenham acesso às informações relevantes sobre
a pandemia, através da distribuição de material informativo sobre a
COVID-19, com a conscientização sobre os riscos e ações necessárias
de higiene, distanciamento social e não compartilhamento de objetos
pessoais.

Trabalho Social essencial ao serviço: 



Trabalho Social essencial ao serviço: 

• Atividades de convívio e de organização da vida cotidiana: Adotar
práticas de organização cotidiana e rotinas de atividades junto aos
usuários, de modo a substituir as atividades externas por opções lúdicas,
educativas e de entretenimento e convivência dentro do espaço da
unidade.

• Desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social; apoio à
família na sua função protetiva: Organizar e facilitar reuniões on-line
regulares com membros da família (por exemplo, Skype, WhatsApp, etc.)
para aliviar o estresse dos moradores e de suas famílias.



1) Segurança de acolhida: condições de dignidade; preservação da
identidade, integridade e história de vida; espaço com qualidade (higiene,
segurança, conforto), alimentação adequada; ambiente acolhedor, manutenção
da privacidade e guarda de pertences pessoais).

• A origem e o nome do acolhido/acolhida: quem escolheu seu nome? Gosta
dele? Há outras pessoas na família com o mesmo nome? Sabe o
significado dele? Obs.: é importante pesquisar anteriormente o significado
do nome pessoa para ler para ela;

• Produção de um diário de vida do idoso/idosa;

• Momentos de espiritualidade: cultivar a espiritualidade, por meio da leitura
da bíblia ou de outro livro inspirador, faz bem para a mente.

Sugestões de atividades



2) Segurança de convívio ou vivência familiar, comunitária e social:
acesso a benefícios, programas e serviços socioassistenciais; ter assegurado
o convívio familiar, comunitário e ou social.

• Solicitar que familiares e amigos escrevam cartinhas e bilhetes; façam
desenhos para os acolhidos (acolhidas); gravem vídeos; conversem por
telefone e vídeos chamadas. Verificar a possibilidade de encontro pela
porta da entidade, sem adentrar o recinto, para ver os idosos pelo
pátio/recepção;

• Solicitar que os colaboradores e voluntários também enviem vídeos, cartas
aos acolhidos.

Sugestões de atividades



3) Segurança de desenvolvimento de autonomia individual, familiar e
social: ter endereço institucional para utilização como referência; ter vivências
pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros; ter acesso a atividades
segundo suas necessidades, interesses e possibilidades; acompanhamento
que possibilite o desenvolvimento de habilidades; ter respeitados seus direitos
de opinião e decisão; ter acesso a espaços próprios e personalizados (...).

• Produção de livro de receitas dos acolhidos, que poderá depois ser até
mesmo publicado;

• Hora dos “Causos”: solicitar que os idosos contem histórias de quando
eram crianças, jovens, adultos;

• Sala de cinema – resguardadas as distâncias seguras previstas pelas
autoridades sanitárias.

Sugestões de atividades



Sugestões de atividades
3) Segurança de desenvolvimento de autonomia individual, familiar e
social: ter endereço institucional para utilização como referência; ter vivências
pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros; ter acesso a atividades
segundo suas necessidades, interesses e possibilidades; acompanhamento
que possibilite o desenvolvimento de habilidades; ter respeitados seus direitos
de opinião e decisão; ter acesso a espaços próprios e personalizados (...).

• Roda de elogios: cada acolhido vai identificando as pessoas na roda e
dizendo coisas positivas/qualidades, inclusive com os funcionários.

• Brincadeiras: Qual é a Música?; Adedanha; Bingos;
• Concursos de desenhos;
• Reorganização de armários pessoais;
• Discussão com os acolhidos do regimento interno da unidade, propostas de

revisão com sugestões deles.



REFERÊNCIAS:
• FRENTE NACIONAL EM DEFESA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL DESASTRE EPIDEMIOLÓGICO E PROTEÇÃO SOCIAL NOS
MUNICÍPIOS – INFORME 01;

• NOTA INFORMATIVA – Diretoria de Assistência à Saúde
DIAS/SUASA/SMSA ASSUNTO: Orientações sobre o cuidado à pessoa
idosa em contexto de pandemia de Coronavírus (COVID-19) para
população em geral e profissionais de saúde;

• NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 05/2020 ORIENTAÇÕES
PARA A PREVENÇÃO E O CONTROLE DE INFECÇÕES PELO NOVO
CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2) EM INSTITUIÇÕES DE LONGA
PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI);

• NOTA PÚBLICA MINISTÉRIO DA CIDADANIA sobre Medidas de
Prevenção ao Coronavírus nas Unidades de Acolhimento Institucional;

• OFÍCIO CIRCULAR DPES/SUASS no 031/2020.



• RECOMENDAÇÕES PARA PACIENTES E FAMILIARES SOBRE
ISOLAMENTO DOMICILIAR DEVIDO A SUSPEITA DE INFECÇÃO PELO
NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) Secretaria Municipal de Saúde de
Belo Horizonte;

• NOTA TÉCNICA COVID-19 008/2020
CIEVS/GVIGE/DPSV/GEAPS/GEURE/GERRC/GEASF/DIAS/GCINT/DMA
C/SMSA/PBH;

• RECOMENDAÇÃO SUBAS/SPSE Nº 01/2020
REFERÊNCIA: Recomendações à rede socioassistencial parceira do
estado , para a oferta de acolhimento institucional a pessoas com
deficiência – Programa Casa lar e Residências Inclusivas, conforme Termo
de Colaboração firmado entre as partes, no cenário de transmissão no
novo agente do coronavírus – COVID-19.

REFERÊNCIAS:



Natalia Menezes Ferri
Maria Angélica Eleutério de Sousa

Maria Eugênia Almeida Sá
Sandra de Mendonça Mallet

ggsac.aci@pbh.gov.br
ggsac.equipepcdidoso@pbh.gov.br

OBRIGADA!
Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar 

e Cidadania
Subsecretaria de Assistência Social

Diretoria de Proteção Social Especial
Coordenação de Acolhimento Institucional Idoso e PcD




	Slide Number 1
	Os desafios colocados para os trabalhadores das unidades de acolhimento institucional para idosos em tempos de isolamento social
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Trabalho Social essencial ao serviço: �
	Trabalho Social essencial ao serviço: �
	Sugestões de atividades
	Sugestões de atividades
	Sugestões de atividades
	Sugestões de atividades
	REFERÊNCIAS:
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15

