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Destacamos, que além das componentes descritas na portaria, ainda, houve a 
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Crianças e Adolescentes (COMDICA) e de Gabriela Girelli Bernardi, representando a 
área de Monitoramento e Avaliação dos Serviços de Alta Complexidade da Diretoria 
da Gestão do SUAS. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

É com respeito e admiração aos trabalhadores(as) de toda a rede do 

SUAS do município de Caxias do Sul que a “Comissão de elaboração do Plano 

de Contingência” apresenta este documento. Tal comissão iniciou seus trabalhos 

em 03 de agosto de 2020, quando realizou sua primeira reunião de 

planejamento. 

Cabe salientar que a primeira2 etapa do Plano de Contingência consistiu 

na construção com os serviços estatais e, portanto, este documento materializa 

a segunda etapa do Plano de Contingência do SUAS de Caxias do Sul, que 

compreende os serviços da rede socioassistencial parceira. 

A prolongação da pandemia e a caracterização da assistência social 

enquanto política essencial3, exigiu a construção de estratégias para a garantia 

da continuidade do trabalho no âmbito do SUAS, visando a segurança tanto para 

os(as) trabalhadores(as) quanto para os(as) usuários(as) e suas famílias. 

Reconhecendo a importante atuação das Organizações da Sociedade 

Civil (OSCs) parceiras, que após um curto espaço de tempo mantiveram as 

atividades suspensas, mas diante da demanda própria de quem está na ponta, 

já vinham buscando formas de atender as demandas que não cessaram, a 

necessidade era de haver a construção coletiva, do gestor da política de 

assistência social do Município, mas com as importantes contribuições das 

OSCs parceiras. A referida construção ocorreu por meio de subsídios dispostos 

na primeira etapa do Plano de Contingência, normativas atinentes, bem como 

com a contribuição dos(as) representantes do CMAS, COMDICA,  Conselho 

Municipal do Idoso (CMI)  e os trabalhadores(as) dos serviços parceiros. A partir 

da escuta dos trabalhadores(as) este plano tem por objetivo: “Subsidiar a 

                                                           
2 Tal documento encontra-se, disponível, na íntegra no site da FAS. Indicamos sua leitura para 

apropriação de conteúdos não mencionados nesta segunda etapa. Entendemos, que por, já 
estarem demonstrado e a segunda etapa ser uma  continuidade do primeiro documento não 
vimos a necessidade de repetição.  
3 O Decreto n° 10.282, de 20 de março de 2020, regulamenta a lei 13.979, de 06 de fevereiro de 

2020, definindo os serviços públicos e atividades essenciais. Conforme o art. 3°, § 1o, inciso II 
do decreto, “a assistência social e atendimento a população em estado de vulnerabilidade” está 
entre os serviços públicos essenciais. 
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reorganização dos serviços do SUAS ofertados pelas OSCs  parceiras da FAS, 

através da construção coletiva, buscando aprimorar, a partir das estratégias já 

utilizadas, a execução dos serviços com qualidade, segurança e efetividade, no 

atual contexto, da pandemia ocasionada pela Covid-19”.  

Com a situação da pandemia, alguns serviços envolvendo a proteção 

social básica e proteção social especial de média complexidade cessaram seus 

serviços, inicialmente por orientação da FAS, como medida inicial, no sentido de 

mitigar os riscos e evitar o contágio.  Isso se deu ao final do mês de março, 

quando se percebeu o agravamento da pandemia no nosso município. Aos 

poucos, e por iniciativas próprias de cada serviço, as equipes passaram a avaliar 

as necessidades dos usuários que se apresentavam nos serviços. Diante disso, 

passaram a organizar-se de forma a atender aos usuários, buscando estratégias 

de garantir o olhar ao usuário, sem, no entanto, observar a importância dos 

cuidados necessários e urgentes. Era um momento de grande incerteza, onde 

ainda se aguardavam posicionamentos de gestores municipais e estaduais, 

frente a essa demanda tão nova para todos.  

Algumas OSCs, especialmente aquelas que executam serviços de média 

complexidade, já retomaram algumas atividades, principalmente ao identificar 

risco iminente aos usuários que estiveram distantes, mesmo que apenas 

presencialmente dos serviços, já que o acompanhamento virtual ou por contato 

telefônico nunca cessou.  Mas é preciso planejar como se dará o retorno total 

presencial e quais adequações deverão ser efetivadas.  

Quanto aos serviços da proteção social especial de alta complexidade, 

salienta-se que em momento algum cessaram a execução, já que são serviços 

de Acolhimento Institucional, no entanto, também precisaram reorganizar 

algumas questões no intuito de diminuir os riscos de contaminação pelo Covid-

19. 

Importa ressaltar que cada proteção viveu momentos diferentes. Algumas 

vezes, percebemos divergências até entre serviços da mesma proteção. Parece 

que foi ação comum fechar os serviços para atendimentos presenciais, num 

primeiro momento. Dessa forma, os atendimentos se deram de forma virtual ou 

contatos telefônicos. No entanto, por características do território, no caso de 

serviços de proteção social básica, ou por avaliação de risco dos usuários e suas 

famílias, no caso de serviços de proteção especial de média complexidade, os 
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serviços foram recebendo demandas que batiam à sua porta diariamente, e 

diante disso, precisaram dar conta de situações de maior necessidade ou 

gravidade de maneira urgente, buscando alternativas individuais para garantir o 

atendimento ao usuário e suas famílias, prevenindo assim o agravamento de 

situações. Portanto, salienta-se que não foi algo simples de se resolver. 

Enquanto se identificava a demanda do usuário, muitas vezes agravada em 

função da pandemia e as situações que ela trouxe consigo, estava a 

preocupação dos gestores do serviço com seus trabalhadores. 

Ainda, a grande demanda ao gestor municipal, mais do que nunca, passou 

a ser por cestas básicas, o que demandou também recursos não previstos. Havia 

a preocupação em garantir recursos para a manutenção dos serviços parceiros 

e a alternativa apresentada pelo governo federal poderia ser uma saída.  

No intuito de mitigar o aumento do desemprego e buscar garantir a saúde 

financeira dos empregadores, num primeiro momento, visivelmente prejudicada, 

o governo federal oportunizou a adesão voluntária dos trabalhadores(as) a 

Medida Provisória nº 936, que veio a tornar-se lei, em meados de julho de 2020 

(Lei nº 14.020/2020). Cientes da redução de atividades dos trabalhadores(as) 

das OSCs, ou de parte deles, em função da pandemia, essa proposta foi levada 

às OSCs pela gestão da FAS e o Sindicato dos Empregados em Entidades, 

Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação 

Profissional (SENALBA), para que fosse discutida com seus trabalhadores(as) 

se seria medida adotada pela OSC junto aos seus serviços parceiros. O aceite 

dependia de uma série de providências burocráticas, como manifestação junto 

ao Ministério do Trabalho, apresentação de Plano de Trabalho condizente com 

o que seria executado e respectiva planilha de aplicação de recursos. Os 

períodos de adesão foram sendo prorrogados pelo governo federal assim, a cada 

período era demandado aos serviços e às diferentes equipes da FAS, um esforço 

coletivo no atendimento a prazos e exigências legais do processo. Cabe ressaltar 

que este foi um trabalho exaustivo e exigiu dos serviços reinventar-se, 

readequar-se, avaliar e propor novos modos de fazer, enquanto para a FAS, os 

diferentes setores esmeravam-se no atendimento aos prazos, controle, 

avaliações, orientações às OSCs para dar conta dessa demanda que surgia a 

cada período com prazos ainda mais desafiadores.  



10 
 

Nesse contexto, de pandemia, a continuidade das ações do âmbito das 

proteções sociais de básica, e especial de média e alta complexidade é 

fundamental para assegurar a proteção das populações em situação de 

vulnerabilidade e risco social, de modo a mitigar impactos que possam agravar 

suas condições de vida. Além disso, estas ofertas podem contribuir para apoiar 

a prevenção da transmissibilidade do novo Coronavírus e o distanciamento 

social, especialmente no caso de pessoas que integrem os grupos de risco para 

complicações da COVID-19 e que estejam em situação de vulnerabilidade e risco 

social, e também pelo fato de que, sendo estes os serviços de maior vínculo com 

usuários e famílias, é muitas vezes a maior referência no território onde atua, o 

que pode ser importante facilitador na atenção aos cuidados de prevenção de 

contágio pelo Covid-19 impactando o território como um todo.  

Desse modo, é preciso buscar alternativas e estratégias seguras a 

usuários(as), suas famílias e aos trabalhadores(as) para o momento em que se 

der o retorno total às atividades, na modalidade presencial, principalmente para 

usuários idosos que possuem perfil de risco para o Covid-19. Possivelmente este 

momento se dará junto com o retorno presencial às escolas, e com o suporte da 

Secretaria de Saúde, uma vez que o município está em constante estudo e 

discussões junto ao Comitê de Crise. Também, se prevê que será solicitado aos 

serviços, nos próximos meses, um “Protocolo de Retomada”, que deverá trazer 

a organização dos serviços para o retorno gradativo de atendimentos coletivos 

e ser avalizado pela assistência social e saúde. Ressaltamos ainda que foram 

feitos contatos com a Secretaria de Saúde visando a participação de um 

representante para contribuir com a elaboração deste plano.  Este nos foi 

disponibilizado quando o documento estava sendo concluído, mas deve 

permanecer auxiliando no acompanhamento até a sua efetivação. É 

perfeitamente compreensível o momento, em que além do contágio ter se 

alastrado também junto aos trabalhadores(as) da saúde, a demanda atual requer 

um esforço redobrado das equipes. No entanto, há de se considerar que é 

imprescindível a atuação da Secretaria de Saúde junto aos serviços da política 

de assistência social, tanto próprios quanto parceiros, para orientações, 

capacitações, discussão de propostas, avaliação de risco, entre outros, 

oferecendo maior segurança aos trabalhadores(as) e gestores de OSCs e 

atendendo às recomendações de notas técnicas e demais documentos 
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disponibilizados pelos governo federal e estadual, que trazem a saúde como 

grande aliado na condução das ações.  

Diante do cenário que estamos vivenciando é imprescindível 

asseguramos a proteção de todos(as), especialmente aos que estão em situação 

vulnerável e, para tanto, é de suma importância o planejamento das ações.  

2 PÚBLICO ALVO 
 

Trabalhadores(as), usuários(as) e famílias dos serviços parceiros da rede 

socioassistencial.  

3 OBJETIVO  
 

Subsidiar e apoiar a reorganização dos serviços do SUAS ofertados pelas 

OSCs parceiras da FAS, através da construção coletiva, buscando aprimorar, a 

partir das estratégias já utilizadas, a execução dos serviços com qualidade, 

segurança e efetividade, no atual contexto de pandemia ocasionada pela Covid-

19.  

4 METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

O processo de elaboração da segunda etapa do Plano de Contingência 

buscou contemplar o diálogo com a equipe diretiva da FAS, com os conselhos 

municipais e de direitos e, trabalhadores(as) das OSCs parceiras. 

Para facilitar o processo de construção, a comissão geral, a partir da 

primeira reunião ocorrida dia 03 de agosto, entendeu a necessidade de se dividir 

em subcomissões, com representações dos conselhos por eles designadas, 

descritas a seguir:  

SUBCOMISSÃO RESPONSÁVEL PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: 

• Cibele da Rosa, representante do COMDICA;   

• Beatriz Pauletti Pirocca, representante do COMDICA; 

Débora Zardin de Lima, representante do CMI; 

• Eveline Carla Bisol, representante da FAS (Gestão de Parcerias); 

• Gisele Beatrís Lain, representante do CMAS; 
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• Helena Luci Facchin, representante da FAS (Monitoramento da 

Proteção Social Básica).  

 

SUBCOMISSÃO RESPONSÁVEL PELA PROTEÇÃO SOCIAL 

ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE:  

• Elaine Prigol da Rosa, representante do COMDICA;   

• Elirci Wieczorek, representante do CMAS; 

• Luana Zulian Golin, representante da FAS (Gestão de Parcerias); 

• Danielle Cristina de Lucena Rech, representante do CMI; 

•  Cecília Damin, representante do CMAS; 

• Cláudia Mengatto, representante da FAS (Monitoramento da 

Proteção Social de Média Complexidade). 

 

SUBCOMISSÃO RESPONSÁVEL PELA PROTEÇÃO SOCIAL 

ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE:  

• Elaine Prigol da Rosa, representante do COMDICA;   

• Elirci Wieczorek, representante do CMAS; 

• Luana Zulian Golin, representante da FAS (Gestão de Parcerias); 

• Vanisa Raber, representante da FAS (Monitoramento da Proteção 

Social Especial de Alta Complexidade); 

• Fernanda Mayer Bento, representante do CMI.  

 

Destacamos que a partir da definição das subcomissões cada uma 

organizou-se da maneira que julgou importante.  

Em relação à proteção social básica, a subcomissão elaborou um 

questionário com 39 questões, buscando informações e percepções das equipes 

de trabalho sobre: I Risco, II Atendimento Remoto, III Acompanhamento às 

Famílias, IV Segurança do(a) Trabalhador(a), V Articulação com Rede, VI 

Percepção do Território e VII Sentimentos da Equipe. O questionário foi criado 

exclusivamente para essa finalidade, sendo encaminhado por e-mail, à todas 27 

OSCs que executam serviços da proteção social básica em parceria com a FAS.  

No dia 12 de agosto foi realizada uma reunião virtual, com duração aproximada 

de 1h e 30min, através da plataforma Google Meet, com a presença de 

representantes dos todos os serviços e da subcomissão responsável. Esta 
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reunião teve por objetivos explicar como a elaboração do Plano de Contingência 

- Etapa 2 foi operacionalizada, apresentar o questionário e esclarecer dúvidas. 

Cabe ressaltar que foi um momento de convivência muito rico, havendo troca de 

experiências, relatos das adaptações e das angústias das equipes. A partir do 

dia 17 de agosto, começamos a receber os questionários respondidos e foi 

iniciada a tabulação das respostas. Ao todo foram 25 questionários respondidos, 

envolvendo 224 trabalhadores(as) da assistência social do município. Tanto a 

lista de presença da reunião quanto os questionários respondidos pelas OSC’s 

estão arquivados junto à Diretoria de Gestão do SUAS, na sede administrativa 

da FAS. 

  Em relação a proteção social especial de média complexidade, 

previamente à elaboração do plano, realizaram-se reuniões virtuais com as 

equipes dos serviços, via plataforma Google Meet, conforme cronograma 

disposto no item 7.1. As informações trazidas nas reuniões foram coletadas 

também por meio de questionários enviados com antecedência aos serviços e 

tais instrumentos subsidiaram o diálogo através das referidas reuniões e 

contribuíram na sistematização das informações. Buscou-se coletar informações 

referentes à percepção de risco, funcionamento do serviço e segurança dos(as) 

trabalhadores(as) e da população usuária. Dentro disso, quais equipamentos de 

proteção individual (EPI) e coletiva (EPC), dispõem. Também, como está a 

operacionalização do trabalho e como está acontecendo a articulação com a 

rede socioassistencial e intersetorial com as diferentes políticas públicas, dentre 

outras questões.  

Em relação à proteção social especial de alta complexidade, a 

subcomissão elaborou questionários destinados aos serviços de Acolhimento 

Institucional nas modalidades: Casa Lar, Abrigo, Residência Inclusiva, Casa de 

Passagem, Casa de Acolhimento para Mulheres Vítimas de Violência e Família 

Acolhedora, e ao Programa de Apadrinhamento. Estes foram construídos 

conforme as especificidades de cada serviço e/ou programa e se basearam em 

coletar informações sobre: I Percepção do Risco, funcionamento do serviço e 

segurança dos(as) trabalhadores(as), e dentro disso, saber quais EPI´s e EPC´s 

que os serviços dispõem; II  Continuidade da oferta do trabalho essencial com 

os acolhidos e suas famílias, ou seja, buscar informações sobre a execução do 

trabalho dentro de cada serviço e III Questões Gerais, que englobou articulação 
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com políticas públicas, dificuldades vivenciadas, sugestões, dentre outras. No 

dia 05/08 o questionário foi encaminhado por e-mail aos serviços e programas, 

a fim de apropriarem-se com antecedência do conteúdo, socializarem com toda 

a equipe e servir como norte para o diálogo nas reuniões virtuais. Foi realizado 

o agendamento de 15 (quinze) reuniões virtuais com todos os serviços, as quais 

ocorreram do dia 10 a 19 de agosto, via plataforma Google Meet, conforme 

cronograma evidenciado no item 6.1. As reuniões tiveram em média duração de 

50 minutos e contaram com a presença de representantes dos Conselhos, 

representantes da FAS e trabalhadores(as) dos serviços, considerando a 

disponibilidade de cada local. Após a coleta dos dados procurou-se atentar para 

as orientações dispostas nas Legislações, em específico, aquelas promulgadas 

sobre o período de pandemia.  

Salienta-se que conforme avançavam os trabalhos, membros da 

Comissão de Construção do Plano de Contingência - Etapa 2, representantes 

dos Conselhos, trouxeram a preocupação em relação a identificação de 

necessidades no caso de retomada dos serviços presenciais na sua totalidade. 

Diante disso, envolveu-se o Fórum dos Direitos da Criança e Adolescente de 

Caxias do Sul que contribuiu no sentido de identificar necessidades das OSCs, 

no caso da retomada total presencial. Em reunião, foi acordado que era de suma 

importância identificar as necessidades junto às OSCs, e que para atendê-las, 

seria necessário discutir amplamente os recursos financeiros e humanos 

disponíveis, bem como os que deveriam ser buscados ou analisados, tanto pelo 

poder público, quanto pelas OSCs, num esforço coletivo. Como maneira de 

demonstrar os resultados de tais discussões, encontram-se, em anexo 

documento sistematizado pelo Fórum DCA e pelo Conselho Municipal do Idoso.  

A seguir, apresentamos demonstrativo do processo de trabalho, os 

elementos indicados pelas OSCs a partir da pesquisa exploratória e as 

recomendações para cada proteção social. 
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5 DEMONSTRATIVOS DO PROCESSO DE TRABALHO DA PROTEÇÃO 

SOCIAL BÁSICA, ELEMENTOS INDICADOS PELOS SERVIÇOS A PARTIR 

DA PESQUISA EXPLORATÓRIA E RECOMENDAÇÕES  

5.1 PROCESSO DE TRABALHO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL 

BÁSICA 

DATA AÇÃO EXECUTORES 

06/08 Reunião da Subcomissão 
da Proteção Social Básica 

Subcomissão responsável 

07/08 Convite para reunião 
virtual 

Subcomissão responsável 

11/08 Encaminhamento do 
questionário através de e-
mail 

Subcomissão responsável 

12/08 
9:00 
hs 

Reunião virtual com 
OSC’s da Proteção Social 
Básica 

Subcomissão responsável 
SCFV Criança e Adolescente: Joana 
D’Arc, CAE, Portal da Luz, ENCA, Mãos 
Solidárias, Anjos Voluntários, Vitória, 
Criança Feliz, Jardelino Ramos, Casa do 
Adolescente, Casa Brasil, Esperança, 
Irmão Sol, Nossa Senhora da Paz, Santo 
Antônio, ILEM Centro, ILEM Santa Fé, 
Florescer Forqueta, Florescer Interlagos 
SCFV Adulto/Idoso: A Rampa, Rim Viver, 
SCAN, C.C. Tia Oli 
Aprendizagem: ILEM, LEFAN 
Fortalecendo Famílias 
Capacitação para Adoção 

14/08 
a 
18/08 

Recebimento de 25  
questionários envolvendo 
224 trabalhadores(as)  
tabulação das respostas 

Subcomissão responsável 

19/08 Reunião virtual com a 
equipe das 03 
subcomissões 
responsáveis pela 
elaboração do Plano de 
Contingência - Etapa 2 

Subcomissões  
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6.2 ELEMENTOS INDICADOS PELOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL 

BÁSICA A PARTIR DA PESQUISA EXPLORATÓRIA  

 

PERCEPÇÃO DO RISCO, FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO E 
SEGURANÇA DOS(AS) TRABALHADORES(AS) DA PROTEÇÃO 

BÁSICA 

 
Risco 

 O serviço está com algum (a) funcionário (a) 
afastado em função de ser grupo de risco na 
pandemia?  
3% de funcionários afastados  

 Algum funcionário já contraiu a Covid-19? 
1% de funcionários já desenvolveu a doença  
3% de funcionários aguardando resultado de teste  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funcionamento do 
Serviço 

 O serviço está com redução de carga horária? 
87% com redução, sendo que 44% com redução mista  
13% de OSC não estão com redução. 

Qual a forma e o horário de atendimento do serviço 
durante este período de medidas de prevenção e 
proteção contra o Covid-19? 
Para este período, todas as OSCs elaboraram um novo 
cronograma de trabalho adaptado às suas demandas. 
Há situações de atendimento no sábado para alcançar 
todas as famílias vinculadas ao serviço. 
Quanto a forma de atendimento: 70% das OSCs vem 
trabalhando de forma mista (presencial e home office), 
9% aponta dar prioridade para home office e realiza 
trabalho presencial como excepcionalidade, 4% está 
realizando apenas trabalho presencial. 17% das OSCs 
não respondeu esta questão. 
A maioria das OSCs, 57%, está trabalhando com 
redução de horário e 43% continua com o  horário de 
atendimento inalterado. 

Como o serviço está operacionalizando o rodízio, 
escalas da equipe de trabalho 
(presencial/teletrabalho)? 
Em 84% das OSCs as escalas de trabalho ocorrem de 
forma intercalada (parte presencial, parte home office). 
O rodízio é feito de acordo com a função em 25% dos 
locais e de forma aleatória em 70%. Somente uma OSC 
apontou divisão em grupos de trabalho que não 
interagem presencialmente, prevenindo o contágio de 
toda a equipe. 
16% das OSCs declaram que só realizam trabalho 
presencial, observando redução da carga horária. 
Importante ressaltar que em mais de um momento está 
registrado que os trabalhadores estão interagindo 
(whatsapp) com os usuários além do seu horário.  
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8. Como as atividades de teletrabalho foram 
operacionalizadas? 
As OSCs realizaram planejamento próprio para este 
período com a participação de toda a equipe. As 
atividades presenciais e home office foram divididas 
entre a equipe, sendo que somente uma OSC declara 
que esta divisão foi realizada de acordo com a função 
do trabalhador. 
Uma OSC não está realizando teletrabalho, sendo que 
as demais fazem uso de equipamentos eletrônicos para 
execução das atividades. 9% das OSCs adquiriu 
equipamentos para viabilizar as atividades, as demais 
têm utilizado os equipamentos da instituição e os 
pessoais dos trabalhadores. 
O contato com as famílias está sendo mantido através 
de whatsapp, criação de grupos com usuários e famílias 
(80%) ou dos contatos pessoais, de telefone e demais 
redes sociais. 

 Houve continuidade das reuniões de equipe, 
planejamento e capacitações? De que forma? 
As reuniões continuaram a ocorrer em todas as OSCs, sendo 
que em  35% de forma virtual e em 35% de forma presencial. 
30% das OSCs  não especificaram de que forma as reuniões 
ocorrem. Em 9% das OSCs que realizam reuniões virtuais 
também é utilizado o whatsapp como suporte. 4% das OSCs 
declaram que realizam reuniões presenciais e virtuais. 
Já sobre as capacitações, em 74% das OSCs elas continuam 
a ocorrer, sendo que em 61% de forma virtual. Somente em 
4% das OSCs as capacitações não tiveram continuidade e 
22% das OSCs não responderam a esta questão. 

 A partir da suspensão das atividades coletivas 
presenciais com os usuários de que forma o serviço 
se organizou? Quais atividades e como estão sendo 
executadas? 
Todas as OSCs apontam para criação ou fortalecimento 
de grupos de whatsapp, 4% criaram plataforma EAD e 
outras 4% sinalizam início de página no facebook.  
96% das OSCs encaminham atividades através dos 
grupos de whatsapp, sendo que 70% também realiza 
entrega das atividades impressas na OSCs. Essas 
atividades são planejadas pensando no momento atual,  
tem caráter informativo e buscam amenizar ansiedade 
dos usuários e famílias. 
Percebe-se intensificação de contatos com as famílias 
e com os usuários. Estes contatos ocorrem através de 
telefone e whatsapp, também de forma presencial em 
85% dos serviços mediante avaliação técnica e 
agendamento. 9% das OSCs informaram realização de 
reuniões virtuais com as famílias. 
Em 92% das OSCs há envolvimento das equipes na 
captação, organização e distribuição de doações 
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(roupas, alimentos, produtos de limpeza e higiene 
pessoal, além de EPI’s). 
A execução de atividades específicas demonstra 
preocupação dos serviços em atender todas as 
necessidades das famílias. São exemplos: criação de 
banco de dados identificando grupos de risco entre os 
usuários, ocorrência de plantão para auxílio nas 
atividades escolares, disponibilização do uso de 
computadores para as famílias, interlocução com a 
comunidade em geral. 

Qual a periodicidade dos contatos com os 
usuários/famílias? De que forma? 
Os contatos com usuários e suas famílias estão 
ocorrendo em todas as OSCs. 8% delas não declarou a 
periodicidade que ocorrem, Nas demais, 63% declara 
que realiza contato diário, 25% de forma semanal, 6% 
quinzenal e as demais 6% mensal. Observa-se que os 
contatos variam de acordo com a função do trabalhador. 
Em referência a forma, 20% das OSCs não declaram 
como realizam contato com os usuários e suas famílias. 
Nas demais  OSCs os contatos ocorrem de mais de uma 
forma, sendo que em 83% ele se dá via whatsapp. 38% 
usa também outras redes sociais (facebook e 
instagram) para alcançar as famílias e em 34% faz uso 
do telefone, mas ressalta que este recurso é mais 
utilizado com famílias que não possuem whatsapp. Em 
50% dos serviços o contato presencial ocorre de forma 
pontual, mediante avaliação da equipe técnica e 
agendamento. 

O serviço/OSC está ofertando cestas 
básicas/alimentos aos seus usuários? Quais os 
critérios? Quem está financiando? (recurso 
próprio/parceria) 
Todas  os OSCs estão entregando cesta básica para as 
famílias atendidas, em 46% dos serviços ocorre entrega 
de kits de higiene, frutas, verduras e roupas. 8% das 
OSCs também entregam marmitas/viandas diariamente 
(segunda a sexta). 
Quanto aos critérios utilizados, 16% das OSCs não 
declarou quais critérios utiliza, 21% entrega para todas 
as famílias vinculadas ao serviço, 29% utiliza como 
critério a vulnerabilidade, 17% realiza entrega mediante 
avaliação técnica e 17% entrega para quem demanda. 
Alguns serviços vinculam o tamanho da cesta ao 
número de pessoas que compõem a família. Há 
informações de entrega do benefício a comunidade na 
qual o SCFV está inserido. 
Os recursos para financiamento desta ação são mistos 
na totalidade das OSCs, sendo que 63% referem auxílio 
das parcerias e 58% das OSCs contam com doações. 
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42% dos serviços dispõem de recursos próprios para 
efetivar esta ação e 38% têm disponível cestas básicas 
fornecidas pela FAS. A parceria com o Banco de 
Alimentos é a mais lembrada pelas OSCs. 
Alguns serviços relatam fazer entrega domiciliar do 
benefício para famílias que não conseguem acessar o 
serviço (grupo de risco). 

Os atendimentos estão sendo registrados na 
RECRIA? 
34% das OSCs não estão fazendo registros na 
RECRIA, porém 63% realizam esta atividade. Destas, 
40% está registrando somente inclusões e 
desligamentos e 60% registra tudo (inclusão, 
desligamento, entrega CB, atendimentos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atendimento Remoto 

Com que recurso de atendimento/acompanhamento 
remoto o seu serviço conta? (notebook, 
smartphone, etc) 
Todas as OSCs contam com mais de um recurso: 75% 
possui notebook, 88% conta com smartphone, 21% 
declarou que possui internet e 8% apontaram o uso de 
telefone fixo. Uma OSC possui câmera fotográfica. 
O uso de recursos próprios dos trabalhadores foi 
apontado: em 38% das OSCs os smartphones são 
próprios, uma OSC mencionou  uso de veículo próprio 
para visitas. 
8% das OSCs declaram aquisição de notebook e 
smartphone para viabilizar home office. 

Quais redes sociais institucionais o serviço 
disponibiliza aos usuários(as)? (perfil no facebook, 
instagram, whatsapp, etc) 
Todas as OSCs fazem uso do whatsapp, porém 8% 
delas declara que este contato é feito no aplicativo 
pessoal dos trabalhadores. 
83% dos serviços possui página no facebook, 13% tem 
canal no youtube e 38% utiliza o instagram. Uma OSC 
informou que possui site. Uso do email foi sinalizado por 
8% dos serviços. 

Foi realizado algum levantamento de quais 
equipamentos os usuários/famílias dispõem? 
(computador, notebook, smartphone, etc) 
46% das OSCs realizaram este levantamento e 54% 
não realizaram neste momento, porém referem já ter 
conhecimento desta realidade. 

Foi realizado algum levantamento de quais redes 
sociais as famílias acessam? (perfil no facebook, 
instagram, whatsapp, etc) 
58% das OSCs realizou este levantamento e 42% não 
realizou, porém todos têm conhecimento dos usuários 
que não acessam redes sociais. 
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Apontamento de dificuldade de acesso a internet por 
parte das famílias. 

 
 
 
Acompanhamento às 

Famílias 

Alguma dificuldade em contatar os 
usuários/famílias? Qual o número de famílias que 
não estão sendo alcançadas, apesar dos esforços 
empreendidos? 
A maioria das OSCs sinaliza dificuldade para acessar a 
totalidade das famílias, 88%. Porém, o número de 
famílias não alcançadas fica em torno de 2% a 4%, 
apenas uma OSC apontou dificuldade de contato com 
30% das famílias. As dificuldades mais comuns são a 
troca frequente do número de telefone e dificuldade de 
acesso a internet por parte das famílias. Uma OSC 
apontou dificuldade de acesso com crianças que estão 
em situação de acolhimento. 
Visualiza-se empenho por parte das equipes para 
localizar essas famílias. As estratégias mais comuns 
são: contato com a rede e visita domiciliar. 

 A entidade realizou desligamento de algum usuário 
durante este período de pandemia? Se sim, por 
quais motivos? 
Em 46% das OSCs foram realizados desligamentos, 
sendo os motivos mais comuns: migração, alcance da 
idade limite, óbito, acolhimento e início de curso 
profissionalizante. 

O serviço tem realizado visitas domiciliares? Em 
quais situações? Quais medidas de prevenção e 
proteção estão sendo seguidas? 
Em 79% das OSCs as visitas domiciliares ocorrem em 
situações pontuais, após avaliação da equipe técnica, 
como por exemplo: busca ativa de famílias que não se 
consegue contato telefônico ou através das redes 
sociais, entrega de cesta básica para pessoas do grupo 
de risco, situações específicas de acompanhamento 
com a rede. 
Sempre foi observado o distanciamento (não ocorre 
ingresso na moradia) e uso de  EPI’s (máscara, luvas, 
avental e álcool gel). 

Nos contatos com as famílias qual a maior 
dificuldade (ou a mais comum) na relação familiar, 
neste momento de isolamento social? 
A dificuldade mais apontada pelas OSCs é a 
insegurança financeira (67%), que acaba gerando 
dificuldades na manutenção da casa (água, luz, comida) 
e de convívio. 
Há indicação de fatores que causam estresse e 
sofrimento nas famílias, dificultando a manutenção da 
rotina:  

● ausência de rede de apoio gerando sobrecarga 
dos responsáveis familiares e apreensão em ter 
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que deixar  crianças e adolescentes sozinhos em 
casa,  

● alcançar atividades escolares devido ausência 
de internet e dificuldade em auxiliar os filhos na 
execução das mesmas, 

● dificuldade em acessar atendimento médico. 
A violência intrafamiliar também foi apontada como uma 
dificuldade vivenciada pelas famílias, principalmente 
para aquelas que possuem membros com dependência 
química. 
O medo da situação vivenciada e a solidão também 
aparecem como dificuldades recorrentes 

 
 
 
 

Segurança 

Que Equipamentos de Proteção Individual e de 
Proteção Coletiva (EPIs/EPCs) a equipe está 
utilizando e que cuidados têm sido tomados para 
evitar a contaminação pelo coronavírus? 
Todas as OSCs têm feito uso de máscara e álcool gel. 
Em 63% dos serviços, o distanciamento recomendado 
vem sendo observado. O uso de tapete sanitizante está 
ocorrendo em 50% dos serviços, a limpeza constante 
dos ambientes internos e objetos vem ocorrendo na 
mesma proporção. 33% das OSCs apontaram o uso de 
luvas de látex e 29% está fazendo aferição da 
temperatura. Duas OSCs anotam estas medições 
diárias em planilhas. 17% dos serviços procuram 
manter os ambientes arejados. Foi apontado por uma 
OSC o uso de viseiras, por mais uma o uso de 
manguitos e duas indicaram medição semanal da 
saturação. 
A disponibilização de máscaras e álcool gel para os 
usuários que comparecerem na OSC também foi 
mencionada em parte dos questionários. 

Alguma dificuldade em fazer os funcionários 
usarem os EPIs? 
Apenas 17% das OSCs informaram dificuldades do uso 
de máscaras pelos trabalhadores, sendo necessário 
reforçar as orientações diariamente, 
Uma OSC informou treinamento dado por técnico da 
segurança do trabalho para uso dos EPIs 

Os equipamentos que estão sendo utilizados foram 
fornecidos pela OSC? Há necessidade de aquisição 
de mais EPIs/EPCs? A OSC dispõe de recursos 
financeiros para esta aquisição? 
Todas OSCs forneceram EPIs, embora em 29% delas 
de maneira parcial, contando com a aquisição dos 
trabalhadores ou de doações. 
96% das OSCs apontaram necessidade de aquisição de 
mais EPIs e EPCs. Foram citados: termômetro 
infravermelho digital, tapete sanitizante, jaleco, 
dispenser para álcool gel e máscaras para usuários. 
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Apenas 13% das OSCs dispõem de recursos 
financeiros para adquirir os EPIs e EPCs necessários. 

Para o momento de retomada dos atendimentos 
com escala de 100% dos(as) trabalhadores(as), 
quais EPIs/EPCs, cuidados adicionais ou 
adequações de espaços físicos seriam necessários 
para garantir a segurança de todos(as)? 
Todas as OSCs adotaram cuidados, orientações e uso 
de alguns EPIs e EPCs para a proteção da saúde de 
seus trabalhadores no ambiente de trabalho. Para a 
retomada do atendimento presencial aos usuários, 
grande parte das OSCs referiram a necessidade da 
adoção de um protocolo técnico padrão, com 
indicadores de segurança, distanciamento, 
higienização, entre outros. Dentre as principais 
dificuldades descritas foram citadas: falta de recursos 
financeiros para aquisição de EPI’s e EPC’s, espaços 
físicos pequenos, salas sem ventilação, pouca 
quantidade de banheiros, dificuldade de compreensão 
dos usuários em relação aos protocolos de 
distanciamento e higiene, entre outras. Algumas OSCs 
sugeriram a possibilidade de utilização de outros 
espaços da comunidade, rodízio de usuários, redução 
do número de usuários em cada atividade e no horário 
das refeições, campanhas de sensibilização para a 
necessidade do uso de EPIs e EPCs.  
Segue abaixo a relação de EPI’s e EPC’s que as 
OSC’s citaram como necessários para a retomada 
das atividades: 

 
● dispenser de álcool gel 70% com pedal; 
● álcool gel 70%; 
● álcool líquido 70%; 
● tapetes sanitizantes; 
● proteção de acrílico para atendimento de famílias 

e nas salas de informática; 
● termômetro para aferição da temperatura 

corporal;  
● uniforme/jaleco para os trabalhadores; 
● manguitos; 
● máscaras de tecido para os trabalhadores; 
● máscaras de tecido personalizadas para os 

usuários; 
● máscaras descartáveis; 
● protetor facial de acrílico para os trabalhadores; 
● luvas; 
● aventais descartáveis; 
● toucas; 
● propés; 
● produtos de limpeza;  
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● sabonete líquido; 
● papel toalha; 
● plástico filme para proteção de equipamentos; 
● ventiladores de teto; 
● secadora de roupas de parede (máscaras devem 

ser lavadas e secadas no serviço); 
● fitas para sinalização de distanciamento;   
● copos e talheres descartáveis. 

 

 
 
 

Articulação com 
Rede 

 Como tem se dado a relação do serviço com o 
CRAS de referência? (reuniões, estudo de caso) 
88% dos serviços continuam mantendo contato com o 
CRAS de referência, porém apenas para situações 
pontuais, demandas urgentes e troca de informações. 
Uma OSC tem o espaço físico utilizado pelo CRAS para 
entrega de cesta básica. Os contatos ocorrem através 
de telefone em 50% das OSCs, mas também há 
utilização de whatsapp (33%) email (29%). 17% dos 
serviços realizam contato somente com a técnica de 
referência. Em 21% das OSCs ocorreram reuniões de 
rede (presencial e virtual). Sinalizada necessidade de 
retorno das reuniões de rede com o CRAS de 
referência. 

 O serviço consegue acompanhar e ou articular com 
a rede o comparecimento dos usuários/famílias aos 
atendimentos específicos (Apoiar, UBS, CREAS, 
outros serviços) ? 
88% das OSCs continua a realizar esta interlocução 
com a rede, embora 42% delas declararam que só estão 
realizando esta atividade em situações específicas. 
Essa interlocução está ocorrendo através de contato 
telefônico e email, sendo que foi apontada dificuldade 
de contato neste período. Também há relato de famílias 
que não estão alcançando a continuidade do seu 
atendimento no CREAS. 

 Como está se dando a articulação com a escola ou 
outros serviços que o usuário faça parte, está 
acontecendo ou não? 
Em 54% das OSCs a articulação continua a ocorrer, 
sobretudo com as escolas (46%). Também está sendo 
feita articulação com UBSs (25%), CRAS, CREAS e 
SMEL. São realizados contatos telefônicos, via e mail e 
whatsapp. 
Há relato de dificuldade de manutenção da articulação 
devido a redução da carga horária da equipe.  
Um serviço cita dificuldade de contato com CRAS Oeste 
(Cadastro Único). 

O serviço está articulado com a comunidade e 
lideranças do território? De que forma? 
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63% das OSCs afirmam que a articulação com a 
comunidade e lideranças está ocorrendo principalmente 
para arrecadação e distribuição de doações (alimentos, 
roupas, móveis) e para troca de informações das 
famílias do território. A articulação ocorre com AMOB 
(presidentes de bairro), UBSs (agentes comunitárias), 
cozinha comunitária, igreja (Pastoral do Pão e da 
Criança) e com a comunidade em geral.  
Como forma de viabilização foi citada mídia, telefone e 
whatsapp. A maior parte das OSCs (70%) não 
especificou a forma como está está acontecendo a 
articulação. 

 
 

Percepção do 
Território 

Houve aumento da vulnerabilidade social 
temporária? Quais as principais demandas?   
Todas as OSCs perceberam aumento da 
vulnerabilidade social, sendo que 92% delas cita a 
insegurança financeira. Esta pode ser causada pela 
diminuição ou ausência de renda (desemprego e 
redução da jornada de trabalho), gerando dificuldades 
para aquisição de alimentos e roupas e pagamento de 
despesas fixas, como água e luz. Neste item, também 
foi apontado para a existência de idosos que perderam 
poder aquisitivo por estar auxiliando na subsistência de 
familiares. 
30% das OSCs perceberam fragilização da saúde 
mental dos usuários, seja pela dificuldade de acesso 
aos serviços de saúde, seja pela angústia e incerteza 
da situação vivenciada. 
21% dos serviços percebem que a ausência de rede de 
apoio também está aumentado a vulnerabilidade das 
famílias, sendo que crianças e adolescentes precisam 
ficar muito tempo sem supervisão. Ainda há a 
necessidade de crianças e adolescentes se separarem 
das famílias originais, indo morar com parentes em 
outros territórios. 
Outras vulnerabilidades citadas foram: violência 
intrafamiliar, violência doméstica, trabalho infantil, 
criminalidade do território, aumento de uso de 
substância psicoativa, escassez ou inexistência de 
acesso a direitos, como por exemplo a previdência. 
A falta de convívio na escola e no SCFV foi apontada 
como dificuldade em perceber situações de violação de 
direitos. 

Você percebe que o território está cumprindo os 
protocolos do isolamento? 
83% das OSCs percebe que o território não está 
cumprindo os protocolos. Há aglomeração de pessoas 
nas ruas, uso de áreas públicas, principalmente por 
crianças e adolescentes, e falta do uso de máscara. Os 
serviços identificam que a dificuldade em manter 
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crianças e adolescentes em isolamento se dá devido a 
precariedade das moradias, ao grande número de 
pessoas que coabitam e a conflitos familiares. 
Há identificação de maior preocupação de cumprimento 
dos protocolos por parte dos idosos. 

A equipe percebeu ou teve notícia de 
recrudescimento de situações de violência, em 
razão da maior convivência pelo isolamento social? 
75% das OSCs perceberam aumento da violência 
intrafamiliar: violência doméstica, negligência, estresse 
do cuidador e solidão dos idosos. 
Os serviços relatam que devido a ausência de convívio 
com as crianças e adolescentes, esta percepção se 
tornou mais difícil.. 

O serviço teve notícias de usuários/famílias 
contaminadas pelo coronavírus no território? 
Sim 67% 
Não 33% 

                  
 
 
 

Equipe 

 A saúde mental dos funcionários foi afetada a partir 
da pandemia de Covid-19? De que forma? 
79% das OSCs responderam que a saúde mental dos 
trabalhadores foi afetada de alguma forma. Os 
principais sentimentos e motivos citados foram: 
angústia, ansiedade, medo, apreensão,  maior 
sensibilidade emocional causada pelo excesso de 
tarefas, temor em relação a contaminação pela Covid-
19, medo de morrer ou perder algum familiar ou amigo, 
dificuldades financeiras, dificuldade de adaptação ao 
teletrabalho, insegurança e incerteza com o panorama 
geral, redução de carga horária e de salário, 
desorganização pessoal e no trabalho, desmotivação, 
sentimento de incapacidade, exaustão, baixa 
produtividade, insatisfação, preocupação excessiva, 
esgotamento emocional, dificuldades com a alteração 
da rotina, incertezas, tristeza pela suspensão do 
atendimentos presencial do serviço, medo de perder o 
emprego, maior responsabilidade com os filhos nas 
atividades escolares e cotidianas, preocupação 
excessiva, insegurança em relação ao futuro, 
insatisfação, estresse devido às incertezas,  cansaço 
mental, aumento das demandas de trabalho.  
Grande parte das OSCs relataram que os trabalhadores 
foram orientados a buscar atendimento psicológico ou 
médico. Também referiram que os trabalhadores 
apoiam-se mutuamente.  
21% das OSCs responderam que a saúde mental dos 
trabalhadores não foi afetada. Salientaram o 
acompanhamento das equipes por profissionais de 
psicologia e da OSC. 

 Os funcionários se adaptaram ao teletrabalho? 
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Sim 58% 
Parcialmente 34% 
Não 8% 

 O que a equipe pensa da retomada das atividades? 
79% das OSCs afirmaram ter o desejo de retornar de 
alguma forma às atividades presenciais, principalmente 
devido ao agravamento das situações de risco e 
vulnerabilidade de seus usuários. Dentre as sugestões 
para viabilizar esse retorno citaram a adoção de um 
protocolo de segurança, rodízio de usuários, priorizar o 
atendimento a usuários que estejam em situação de 
maior vulnerabilidade,  aplicação de testes para o 
Covid-19, entre outros.  
21% das OSCs disseram ser contra a retomada neste 
momento.   
As OSCs que atendem usuários pertencentes a grupos 
de risco (idosos, PCD’s ou com comorbidades) 
demonstraram maior insegurança quanto ao retorno.  
Dentre as principais dificuldades e desafios descritos 
para a retomada das atividades estão: a adoção de um 
protocolo para prevenção ao contágio do coronavírus, 
responsabilidade do serviço por uma possível 
contaminação e morte de trabalhadores, usuários e 
pessoas contactantes, divergência de opiniões da 
equipe, recursos financeiros para compra EPIs e EPCs, 
espaços físicos pequenos e inadequados, possível 
negativa ou resistência ao uso de EPIs, EPCs e 
protocolos por parte dos usuários, insegurança quanto 
aos novos formatos de atendimento, dificuldade em 
razão da redução de carga horária, adequação de 
horários e rotinas, necessidade de desinfecção 
constante dos espaços e equipamentos de uso comum, 
usuários não seguirem as orientações de prevenção e 
distanciamento em seus territórios, crianças e 
adolescentes são assintomáticos.  
 

Quais são as maiores angústias neste momento 
sentidas pelos funcionários e pela OSC? 
As angústias citadas foram:  

● possibilidade de contaminação pelo coronavírus 
(contaminar-se/contaminar outros);  

● agravamento das vulnerabilidades e risco social 
dos usuários e suas famílias (violência, conflitos, 
demandas de alimentação e saúde); 

● distanciamento, dificuldades de acesso e perda 
de vínculo do serviço com os usuários; 

● falta de informações dos usuários e a 
necessidade de visitas domiciliares para 
averiguação, risco de contaminação; 
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● limitações no alcance do atendimento dos 
usuários por telefone ou mídias sociais, em 
especial para os idosos; 

● limitações do serviço no atendimento das 
crescentes demandas dos usuários e de suas 
famílias;  

● pressão de usuários solicitando a abertura do 
serviço; 

● insegurança de como o serviço deve agir em 
meio a uma pandemia; 

● Insegurança/incerteza frente ao futuro e à 
tomada de decisões; 

● quando e como será o retorno dos usuários 
presenciais  (protocolos sanitários, organização, 
cuidados); 

● adaptação dos trabalhadores e usuários aos 
protocolos e exigências para evitar a 
contaminação pelo coronavírus;  

● adaptação ao teletrabalho e às atividades 
remotas com os usuários;  

● esgotamento físico e mental; 
● angústia gerada pelo isolamento social; 
● estresse, medo, frustração, exaustão, 

sentimento improdutividade; 
● medo de perder o emprego e desemprego dos 

familiares; 
● insegurança de renda dos trabalhadores; 
● precarização das relações de trabalho;  
● planejamento e logística para arrecadação e 

entrega de alimentos e demais doações aos 
usuários; 

● sobrecarga de tarefas (profissionais e pessoais); 
● maior responsabilidade no cuidado com os filhos 

(alimentação, tarefas escolares); 
● mudança na rotina;  
● muito tempo investido na elaboração das 

atividades virtuais e a baixa devolução das 
famílias; 

● exaustão e dificuldades dos usuários e familiares 
em dar conta de tudo na atual situação;  

● conciliar a redução da carga horária e o aumento 
das demandas de trabalho;  

● impacto financeiro nas OSCs para aquisição de 
itens de higiene e limpeza,  EPIs e EPCs e o 
receio da diminuição do repasse público; 

Qual o sentimento geral da equipe com relação ao 
acompanhamento virtual/remoto das famílias? 
42% dos serviços consideram o acompanhamento 
remoto como positivo. Afirmam que o vínculo foi 
mantido, que houve empenho da equipe e dos usuários 
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facilitando a adaptação. Também foi apontado o 
aumento do vínculo com a família como um todo. 
Embora apontado como positivo, esta forma de 
acompanhamento é limitada e há necessidade de 
convívio social, avaliam.  
58% dos OSCs consideram esta forma de 
acompanhamento ruim. A falta de engajamento das 
famílias, muitas vezes por falta de equipamentos e 
acesso a internet, gera frustração, angústia e tristeza na 
equipe de trabalho, principalmente nos educadores. 
Esta modalidade propicia o distanciamento das famílias 
e a equipe dos serviços tem ficado preocupadas com 
isso.  
Ocorreram registros de execução do trabalho além da 
carga horária. 

 E após o fim das restrições de saúde pública, seria 
viável o prosseguimento ou a continuidade dessas 
modalidades virtuais/remotas de atendimento? 
88% das OSCs considera ser viável prosseguir com 
esta modalidade de atendimento principalmente por 
otimizar tempo e facilitar acesso, porém para ações 
pontuais. Reuniões de rede, reuniões de pais, 
atendimento técnico individualizado e manutenção do 
grupo de whatsapp com as famílias são exemplos.  
Os serviços consideram, no entanto, que o contato 
presencial não pode deixar de acontecer, a proximidade 
física é apontada como fator preponderante para 
alimentar a convivência qualificada.  

 Há mais alguma informação que o serviço avalie 
importante informar? Qual? 
Grande parte das OSCs têm duas preocupações em 
comum: proporcionar testagem dos trabalhadores (será 
feito convênio com a SMS?) e como ocorrerá o retorno 
das atividades (existirá normatização advinda do órgão 
gestor?) 
Outros dificuldades em comum foram apontadas pelos 
serviços: 

● como se dará a manutenção dos serviços na 
dimensão financeira, 

● a FAS fornecerá recurso para aquisição de EPIs 
e EPCs  e capacitação para uso dos mesmos? 

● falta de interlocução com os CRAS de referência, 
● fragilidade da rede intersetorial, 
● registros na RECRIA, 
● em relação a equipe, como apoiar e motivar 

sabendo ser necessária adaptação constante e 
que todos dividem a sensação de impotência? 
Há sobrecarga dos trabalhadores: diminuição da 
renda, horário de trabalho estendido, 
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necessidade de acompanhar filhos na execução 
das tarefas escolares. 

Este momento ímpar permitiu que as equipes tivessem 
uma aproximação maior com as famílias como um todo 
além de proporcionar percepções diferentes dos 
usuários. Facilitou a descoberta de novas maneiras de 
se relacionar. 
Ficaram muitas dúvidas / apontamentos: 

● demora da FAS para repassar orientações 
específicas neste momento de pandemia, 

● preocupação para cumprir indicadores, 
● o  Plano de Contingência será padrão? 
● dificuldade das famílias em acessar internet, 
● medo de ações trabalhistas, 
● dúvida sobre o destino do dinheiro economizado 

neste período, 
● ausência de recursos da OSC para realizar 

visitas domiciliares, 
● dificuldade em lidar com a ansiedade das 

famílias. 

 

5.2 RECOMENDAÇÕES4 PARA OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL 

BÁSICA  

 

As ações preconizadas visam garantir a continuidade da proteção social 

básica, nas modalidades de Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos (SCFV), não governamental, considerando que, com a pandemia de 

COVID-19, tende a agravar-se a situação de vulnerabilidade social de famílias já 

acompanhadas e ter ampliada a quantidade de famílias que demandam o serviço 

em função de vulnerabilidade temporária em virtude do declínio da capacidade 

protetiva e da diminuição de renda. Isso tende a gerar aumento da busca pelos 

SCFV e da solicitação de benefícios eventuais e provisões materiais. 

Nesse sentido, caberá à equipe diretiva, coordenações e equipes técnicas 

tomar providências para garantir cobertura aos territórios mais afetados, 

intensificando o Trabalho Social com Famílias (TSF) enquanto atividade 

essencial destinada às famílias vulneráveis. 

                                                           
4 Os procedimentos operacionais são com base na pesquisa realizada com os Serviços de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos de crianças, adolescentes, adultos e idosos e na 
Portaria nº 100, de 14 de julho de 2020.  
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 – TRABALHO SOCIAL NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DOS 

SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV) 

Protocolos de Segurança e medidas em casos suspeitos de COVID 19, 

nas entrada e saída dos trabalhadores (as) e  usuários(as) dos serviços: 

Seguir orientações do anexo III, deste plano de Contingência- Plano de 

prevenção e segurança para o combate à pandemia de coronavírus (adaptado 

a partir das orientações da secretaria de saúde/vigilância Epidemiológica). 

Acolhida: 

Manter suspensa a acolhida em grupo durante a vigência da pandemia. 

Priorizar a acolhida telefônica e restringir a acolhida particularizada presencial. 

Em casos estritamente necessários e, mediante avaliação da equipe para 

atendimento presencial, seguir as recomendações sanitárias locais. 

Orientar os usuários(as) a contatarem o SCFV de referência por meio de 

ligação telefônica ou WhatsApp institucional. Quando solicitado atendimento 

presencial, agendar horário. Quando solicitado benefício eventual temporário 

(auxílio alimentação e outros), orientar sobre a retirada na OSC. Em caso de 

famílias/responsáveis pertencentes ao grupo de risco e não possuírem apoio 

de terceiros para retirada do benefício, programar meios de entrega a domicílio. 

Quando houver a necessidade de algum encaminhamento, os mesmos serão 

realizados, usando os instrumentais técnicos de contrarreferência, para passar 

informações/encaminhamentos do usuário/família da OSC para os CRAS e ou 

demais rede de serviços.  

Proceder encaminhamentos para concessão, em caráter de brevidade e 

excepcionalidade, de benefícios eventuais e provisões materiais, 

especialmente de famílias em situação de vulnerabilidade social e 

vulnerabilidade temporária direta ou indiretamente associada à pandemia de 

Covid-19. É imprescindível garantir o atendimento e, conforme a 

disponibilidade, as provisões materiais que necessitarem.  

IMPORTANTE 

Orientar as famílias a manterem atualizado o Cadastro Único, o qual devem 

fazê-lo por agendamento.  
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Ao identificar agravamento da situação de vulnerabilidade vivenciada pela 

família, a OSC deve realizar encaminhamento (telefone, e-mail, WhatsApp) ao 

CRAS de referência e solicitar atendimento através de agendamento.  

Registrar os atendimentos, encaminhamentos, demandas e observações dos 

trabalhadores(as) junto ao cadastro/prontuário das famílias, tanto os realizados 

de forma presencial como remota. 

Sugere-se o registro na Rede Recria dos benefícios eventuais concedidos no 

período da pandemia.  

Divulgar amplamente, por meio das redes sociais institucionais do SCFV, a 

forma do funcionamento do serviço e os números de telefone para contatos. 

Inclusão de novos(as) usuários(as) 

Em virtude da pandemia, alguns usuários(as) que já haviam realizado 

atendimento/preenchido o Instrumento de Vulnerabilidade no SCFV e ou 

CRAS, e se encontravam na lista de espera para inclusão no SCFV,  têm 

procurado de forma espontânea o SCFV trazendo suas demandas e 

necessidades, durante este momento. Para os casos que apresentam 

situações de vulnerabilidades que poderão colocar o usuário(a) em situação de 

risco e ou violência, o SCFV poderá articular com o CRAS de referência a 

acolhida deste usuário(a) e inseri-lo no serviço. 

Priorizar sempre o acompanhamento via ligação telefônica ou whatsapp, com 

oferta de atendimento presencial agendado ou teleatendimento. 

Importante: que seja mantido as inserções, pelo CRAS, de acordo com o 

número de metas de cada serviço, sendo assim substituídos os 

desengajamentos realizados pelas OSC no período da pandemia. 

Desengajamento dos usuários(as) 

Os desengajamentos dos usuários(as) nesse período serão realizados em 

situações de migração, óbito, acolhimento institucional e início de curso 

profissionalizante. 

O técnico deverá informar ao CRAS de referência os motivos do 

desengajamento do usuário(a), através do preenchimento e envio do 

documento de contra referência. 

Atendimentos particularizados: 
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Realizar atendimentos particularizados presenciais mediante agendamento e, 

em casos estritamente indispensáveis, conforme avaliação da equipe ou 

quando a família não dispor de meios para teleatendimento. 

Quanto à agendamentos presenciais, caberá à coordenação e equipes dos 

serviços organizarem cronograma de agendamentos de atendimentos 

particularizados presenciais, conforme a necessidade. 

Priorizar atendimentos particularizados via teleatendimento (atendimentos 

telefônicos ou via plataformas institucionais, ligações telefônicas, áudios ou 

vídeo chamadas através do whatsapp institucional, messenger da página 

institucional no facebook ou outras plataformas). 

Nos teleatendimentos, respeitar as recomendações dos conselhos 

profissionais que regulam a matéria. 

Sugere-se, como parâmetro para atendimento, a duração de 30 minutos (o 

tempo padrão favorece a otimização dos recursos e equipamentos). Ressalta-

se que se deve considerar as peculiaridades de cada situação. 

Registrar no prontuário da família os atendimentos particularizados presenciais 

e os teleatendimentos. 

Encaminhamentos: 

Redigir encaminhamentos. 

Realizar monitoramento de encaminhamentos através de contato telefônico 

com os usuários/famílias e através de contatos telefônicos ou por e-mail com 

os serviços para os quais o usuário(a)/família foi encaminhado. 

Visitas Domiciliares 

Neste período de Covid-19, os serviços da OSC poderão realizar visitas 

domiciliares e atendimentos aos usuários(as) e familiares que apresentam 

maiores situações de vulnerabilidades e risco sociais. As visitas serão 

programadas e agendadas conforme as demandas e necessidades dos 

mesmos. Em casos avaliados pela equipe e coordenação em que a visita 

domiciliar for considerada imprescindível, a mesma deve seguir as 

recomendações sanitárias como: o distanciamento seguro de no mínimo 1 (um) 

metro durante a visita, uso de EPI, sobretudo máscara facial, e utilização, 

preferencialmente, de espaço aberto e externo ao domicílio além das demais 

medidas adotadas pelas unidades que se aplicarem ao contexto das visitas 
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domiciliares. Estas precauções e demais recomendações sanitárias devem ser 

observadas sobretudo no caso de famílias com pessoas pertencentes ao grupo 

de risco ou com sintomas ou confirmação de Covid-19. 

Grupos e Oficinas com usuários(as)/famílias: 

Criar grupo de whatsapp da OSC/serviço de modo a manter o vínculo entre os 

participantes. O objetivo é acompanhar e manter o vínculo entre os 

usuários(as). 

Manter suspensa qualquer atividade coletiva presencial. 

Produzir material lúdico e informativo e enviar aos participantes do serviços 

através das plataformas institucionais (whatsapp institucional, página 

institucional no facebook). Sugere-se produzir ou divulgar materiais 

audiovisuais sobre as temáticas usualmente trabalhadas em oficinas com 

famílias. 

Podem ser postados tutoriais (vídeos, áudios, textos) produzidos pela equipe 

ou por outros órgãos. Pode-se disponibilizar materiais lúdicos, artesanais, 

atividades impressas para os usuários realizarem em casa. 

IMPORTANTE: 

O grupo de WhatsApp pode se constituir num espaço para compartilhamento 

de conteúdos de interesse da faixa etária atendida com o propósito de trabalhar 

os eixos norteadores do SCFV: convivência social, direito de ser e de pertencer, 

direito à participação. Esses grupos virtuais também são espaços para que 

seus participantes postem “notícias” uns dos outros e da comunidade e 

colaborem com informações sobre o território. Posteriormente, sanada a 

situação de calamidade, o SCFV é uma importante estratégia para reintegrar 

as famílias presencialmente. 

Aspectos importantes 

Convivência familiar: Disponibilizar materiais sobre fortalecimento de 

vínculos familiares e convivência no âmbito familiar, tendo em vista que 

algumas pessoas têm permanecido mais tempo em casa, situação que pode 

potencializar casos de conflito familiar e violações de direitos. 

Benefícios socioassistenciais e emergências durante pandemia 

Para cestas básicas sugere-se observar o fluxo traçado pela FAS, apresentado 

para as OSCs no Ofício 439/20. As OSCs que executam Serviços de 
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Convivência e Fortalecimento de Vínculo devem enviar listagem com nome 

completo, CPF, endereço e telefone dos beneficiários vinculados ao serviço 

para o email: protecaosocial@fas.caxias.rs.gov.br, assim como, obter 

assinatura da família no ‘termo de recebimento’ e enviá-lo a FAS. 

As OSCs podem realizar campanhas de arrecadação com a comunidade e 

demais serviços. 

IMPORTANTE: Em caso de necessidade e mediante avaliação técnica, poderá 

ser concedida mais de uma unidade de cesta básica por família, considerando 

o grau de vulnerabilidade identificado e a composição familiar. 

Registros  

Todas as atividades devem ser registradas no Relatório Mensal de Execução 

do Objeto, assim como nos registros internos do serviço e, em livro ata, 

quando necessário. Também observar as comprovações, sempre que for 

possível, tais como: assinatura quando do recebimento de benefícios pelos 

usuários, principalmente advindos do poder público, listagens das famílias que 

recebem os benefícios, print de tela das reuniões de equipe, das capacitações 

e de outras reuniões que a equipe de trabalho participa, fotos da equipe 

fazendo melhorias nos espaços de trabalho e de outras atividades que 

considerem importante e, de certificados dos cursos que a equipe participa.  
 

Distribuição de lanches ou refeições prontas 

Em caso de distribuição de lanches ou refeições prontas, utilizar embalagens 

individuais. Pode-se adotar rotas de distribuição no território ou sistema de 

retirada/entrega no serviço, de modo a evitar o consumo no local. Observar o 

controle sanitário no manuseio e na distribuição, o que envolve, por exemplo: 

Organização das pessoas em pequenos grupos, estabelecendo horários 

diferenciados para a retirada de lanches ou refeições de modo a evitar 

aglomeração; 

Priorização do uso de espaços abertos e bem ventilados, para o caso de 

alimentação no local; 

Higienização das superfícies utilizadas, inclusive mesas e bancadas de 

distribuição, com água, sabão e água sanitária, antes e depois da entrega dos 

alimentos; 

mailto:protecaosocial@fas.caxias.rs.gov.br
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Higienização das mãos por parte da equipe responsável pela distribuição, com 

água e sabão, antes e ao final da atividade; 

Uso de EPI (máscara, luva e touca) por toda a equipe envolvida com a 

distribuição; 

Distanciamento de segurança na organização em filas, no local para consumo 

de alimentos e entre equipe de distribuição e população atendida; 

Higienização das mãos antes da formação de filas: com água e sabão 

(adotando-se maiores cuidados em caso de torneiras com fechamento manual) 

ou uso de álcool em gel; 

Disponibilização de lixeiras e sacos de lixo em local de fácil acesso, para que 

todo resíduo produzido durante as refeições seja descartado antes da saída do 

refeitório/local de consumo, quando ocorrer no local. 

Ações comunitárias e intergeracionais (campanhas, palestras e eventos 

comunitários): 

Suspender ações comunitárias presenciais. 

Em substituição, sugere-se realizar campanhas, palestras e eventos 

comunitários online, tais como lives e produção de materiais audiovisuais 

(vídeos, cards, flyers virtuais) sobre temáticas usualmente trabalhadas em 

ações comunitárias. 

Registro das ocorrências de contaminação por coronavírus: 

Registrar os casos conhecidos/ou identificados de contaminação pela Covid-

19 entre famílias acompanhadas pelo OSC. Isso possibilita dados de 

mapeamento da exposição e incidência de Covid-19 entre famílias vulneráveis. 

Orientações e informações sobre a pandemia, os riscos envolvidos e 

medidas de prevenção em combate ao COVID 19 aos usuários(as) 

Passar orientações e informações claras sobre: a pandemia, os riscos e 

medidas de prevenção, tais como distanciamento social, não aglomeração e 

demais informações sanitárias. 

Dentre outras medidas preventivas à transmissibilidade do novo Coronavírus, 

importantes para a proteção individual e coletiva, recomenda-se orientar os 

usuários(as) a: 

a) Lavar frequentemente as mãos com água e sabão ou, alternativamente, 

higienizar as mãos com álcool em gel 70% ou outro produto adequado; 
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b) Higienizar com frequência os brinquedos das crianças, manter o ambiente 

de moradia limpo e higienizado; 

c) No caso de haver pessoas na família que pertençam ao grupo de risco, 

redobrar os cuidados e evitar saídas do domicílio, apenas o estritamente o 

necessário. E adotar cuidados na sua realização, como higienização das mãos, 

distanciamento de segurança e não aglomeração;  

d) Em caso de deslocamento por veículo, é importante que esteja higienizado. 

Manter as janelas abertas, higienizar as mãos com álcool em gel 70% ou outro 

produto adequado, fazer uso de máscaras e procurar manter distância de 

outros passageiros; 

e) Em caso de uso de transporte coletivo, buscar horários de menor pico, fazer 

uso de máscaras durante todo o trajeto, higienizar as mãos com álcool em gel 

70% ou outro produto adequado e evitar aglomerações e filas, no embarque ou 

desembarque de passageiros. Sempre que possível, abrir as janelas e procurar 

manter distância de outros passageiros; 

f) Usar máscaras em todos os ambientes, incluindo lugares públicos e de 

convívio social. Evitar tocar na máscara, nos olhos, no nariz e na boca; 

g) Observar as orientações do Ministério da Saúde quanto à confecção das 

máscaras, troca e adequada higienização; 

h) Ao chegar em casa sempre retirar os sapatos antes de entrar, lavar as mãos 

e colocar as roupas para lavar, com água e sabão; descartar a máscara, em 

saco plástico e colocar no lixo, se for cirúrgica; se for máscara de tecido, lavar 

com água e sabão, deixar de molho em solução feita com água sanitária diluída 

em água; tomar banho, lavando os cabelos; 

i) Adotar a etiqueta respiratória (colocar o braço na frente da boca quando tossir 

ou espirrar, evitar tocar os olhos, nariz e boca e lavar as mãos ). Não 

compartilhar objetos de uso pessoal, como aparelhos telefones celulares, 

máscaras, copos e talheres, dentre outros. Higienizar de forma mais 

sistemática objetos de uso contínuo, como aparelhos celulares, óculos e 

outros; 

j) Observar sintomas de Covid-19 em si e em outros membros da família, 

sobretudo daqueles que possam ter mais dificuldades para percebê-los - como, 
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por exemplo, crianças, pessoas com deficiência intelectual ou com dificuldades 

cognitivas; 

k) Em caso de suspeita ou confirmação de Covid-19, buscar orientações da 

saúde, manter janelas abertas, usar máscara, não compartilhar objetos e, 

sempre que possível, ficar isolado em quarto privativo, com porta fechada. 

Após usar o banheiro, lavar as mãos e higienizar o vaso sanitário, a pia e 

demais superfícies com álcool 70% ou água sanitária; 

l) Contatar o telefone 136, do Ministério da Saúde, em caso de dúvidas sobre 

o novo Coronavírus; 

 

Recomendações para a proteção social básica a pessoas idosas e 

pessoas com deficiência e suas famílias 

No contexto de pandemia, é preciso atentar para possíveis agravamentos de 

vulnerabilidades e riscos sociais aos quais pessoas idosas e pessoas com 

deficiência possam estar suscetíveis. Também é importante reconhecer que as 

questões emocionais, como medo, ansiedade, angústia e solidão podem se 

intensificar, afetando o seu bem-estar e saúde mental. 

Pessoas idosas pertencem ao grupo de risco à infecção pelo novo Coronavírus, 

assim como pessoas com deficiência, especialmente quando apresentarem 

comorbidades ou outras condições elencadas como risco pelo Ministério da 

Saúde. Além disso, podem ser mais expostas ao risco de contaminação por 

diversas razões: pela dependência de apoios, de cuidados e uso de tecnologias 

assistivas; pelas dificuldades de implementarem medidas básicas de higiene e 

uso de máscaras; pelas barreiras no acesso a informações sobre como se 

proteger; ou pelos deslocamentos frequentes para tratamentos de saúde, 

aspectos que podem configurar também a realidade de pessoas idosas. 

A seguir, algumas recomendações e orientações para as equipes 

socioassistenciais na atenção a pessoas idosas, com deficiência e suas 

famílias: 

a) Suspender, temporariamente, as atividades coletivas e em grupos, 

observando o cenário epidemiológico e as recomendações das autoridades 

sanitárias locais; 



38 
 

b) Comunicar-se com esses usuários, a fim de garantir acompanhamento, com 

apoio e identificação de novas demandas, inclusive, sobre a suspeita de 

contaminação pelo novo Coronavírus. Recomenda-se a elaboração de 

instrumental com perguntas ou temas básicos para nortear o diálogo por 

telefone, atentando-se aos cuidados éticos de sua intervenção profissional; 

c) Agendar atendimentos individuais presenciais nos serviços e/ou visitas 

domiciliares, de acordo com a especificidade de cada caso, observando os 

cuidados e orientações para a interação presencial recomendados; 

d) Orientar as famílias e demais pessoas que apoiem os cuidados quanto às 

recomendações sanitárias para prevenção de contágio como, por exemplo: 

adotar medidas de higiene, lavar as mãos várias vezes, realizar a etiqueta 

respiratória; observar o distanciamento social; usar máscara; observar os 

cuidados ao sair e retornar à residência, caso necessário sair; manter a casa 

arejada, ventilada e iluminada, sempre que houver condições para tal; 

e) Atentar para situações em que o cuidador ou alguém da família apresente 

sintomas ou tenha confirmação de diagnóstico de Covid-19, para orientar sobre 

medidas de isolamento. Nos casos de suspeita devem ser orientados sobre 

locais de atendimento da rede de saúde onde possam buscar orientações, 

testagem e atendimento. Nessas situações, é importante identificar e ter o 

contato de outra(s) pessoa(s) de referência da família que possam apoiar os 

cuidados da pessoa idosa e da pessoa com deficiência, se necessário; 

f) Articular ações direcionadas aos cuidados de pessoas idosas e pessoas com 

deficiência que estão acamados, que tenham dependência de cuidados e ou 

que façam tratamento de saúde e uso de medicamentos, para que não sofram 

descontinuidade do atendimento e/ou adquiram outras doenças. 

g) Identificar as redes de apoio dos usuários, como a família extensa e pessoas 

com vínculos significativos da comunidade ou instituições, que possam 

oferecer apoio, caso necessário, como o compartilhamento de cuidados nas 

situações de dependência; realização de compras; preparação de refeições; 

interação regular à distância. 

h) Estimular a criação de rede de contatos regulares entre usuários (dos 

Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Centro Dia, etc.) que já 

se conhecem, para que possam exercer a corresponsabilidade de atenção e 
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cuidado mútuo: cada usuário do grupo pode se responsabilizar por contatar de 

modo remoto um outro participante. Combinam-se os interlocutores entre si e 

a frequência dos contatos semanalmente, de modo que todos sejam 

contatados e contatem alguém; 

i) Orientar as famílias sobre a importância de manter rotinas, com sugestões 

de horários regulares para o sono e as atividades diárias, bem como sobre a 

importância de cuidar da alimentação, consumindo a mais saudável possível; 

j) Incentivar, sempre que possível, as pessoas idosas e com deficiência a 

manterem-se ativas, apresentando sugestões de atividades físicas simples, 

desde que não ameacem sua condição de saúde. Também é importante alertar 

sobre riscos de quedas e sugerir para que evitem ao máximo subir em cadeiras 

e escadas, sobretudo no caso dos idosos; 

k) Disponibilizar, caso seja possível, kits com atividades impressas, jogos de 

memorização, palavras cruzadas, materiais pedagógicos para a confecção de 

atividades manuais ou artesanais, dentre outros. Estes kits podem ser 

preparados a partir da identificação dos interesses dos usuários, sempre 

considerando as formas acessíveis; 

Recomendações para a proteção a crianças,  adolescentes e suas 

Famílias 

A violência é um fenômeno que deve ser compreendido em seu contexto, para 

além do âmbito individual e familiar. A sobrecarga dos cuidadores - sobretudo 

das mulheres, no papel de principal cuidadora de crianças e adolescentes, 

idosos e pessoas com deficiência - associada a outras vulnerabilidades, como 

necessidades de sobrevivência, causam estresse e redução de possibilidades 

concretas para cuidado e proteção, podendo levar a situações de negligência 

ou violência. Identificar estas situações de forma precoce e articular 

alternativas de suporte e apoio - pela família extensa, pelos vínculos 

significativos da comunidade e pelos recursos socioassistenciais e de outras 

políticas públicas - é importante para proteger a família, a criança e o 

adolescente, e prevenir agravamentos de vulnerabilidades e situações de risco 

social. 

Essas situações demandam iniciativas preventivas em nível comunitário, que 

possam fortalecer as redes sociais de apoio, bem como a atuação efetiva da 
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rede de proteção para que as violências e/ou violações sejam prevenidas e 

interrompidas. Nesse sentido, é importante que as equipes socioassistenciais 

atuem para: 

a) Identificar famílias em situação de maior vulnerabilidade e risco social e 

encaminhá-las ao CRAS de referência. 

 b) Facilitar o acesso a alimentos e outros itens básicos, além de sugerir 

atividades que contribuam para a adaptação de suas rotinas, redução do 

estresse e dos impactos emocionais do distanciamento social. Estas ações são 

importantes para prevenir ou identificar precocemente situações de violência 

ou outras violações de direitos; 

c) Disponibilizar, caso seja possível, kits com atividades impressas, jogos de 

memorização, palavras cruzadas, materiais pedagógicos para a confecção de 

atividades manuais ou lúdicas, dentre outros. Estes kits podem ser preparados 

a partir da identificação dos interesses dos usuários, sempre considerando as 

formas acessíveis; 

d) Encaminhar situações de violação de direitos ao Sistema de Garantia de 

Direitos e outros órgãos de proteção dos usuários. 

e) Capacitar as equipes dos serviços que atendem crianças e adolescentes 

quanto a riscos e medidas para prevenção da transmissibilidade do novo 

Coronavírus e sobre os cuidados para mitigar os impactos do distanciamento 

social; 

f) Orientar cuidadores a apoiar emocionalmente as crianças e os adolescentes 

e engaja-los, por meio de atividades lúdicas e informativas, no autocuidado 

apropriado para a prevenção da Covid-19; 

Sugere-se, adicionalmente, consulta ao item "Ações para promover a 

qualidade de vida e o manejo do estresse" da Nota Técnica SNAS/SEDS/MC 

nº 59/2020, considerando que algumas recomendações ali dispostas podem 

ser relevantes e adaptadas ao contexto do atendimento e acompanhamento de 

famílias com crianças e adolescentes nos serviços de proteção social básica e 

proteção social especial de média complexidade.  

Reuniões de Equipe 

As reuniões de equipe devem continuar sendo realizadas e registradas por 

atas. Podem ser online e, quando houver a necessidade de reunião presencial, 



41 
 

a mesma deve seguir as recomendações sanitárias como: o uso do EPIs e 

distanciamento social entre os participantes. 

Importante: 

As reuniões são momentos de planejamento, monitoramento e avaliação do 

trabalho. 

Educação permanente  

Neste período sugere-se que a educação permanente seja online, focadas nas 

temáticas que qualificarão o serviço prestado e as intermediações dos 

trabalhadores(as)nas situações cotidianas do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos e seus usuário(as). 

Importante: 

A educação permanente se caracteriza como momentos para estudo e 

capacitação contínua da equipe de trabalho, visando qualificar, realizar a troca 

e construção de novos saberes, acompanhando o movimento de mudanças 

transformadoras da realidade sócio histórica, associando os conhecimentos 

teóricos e metodológicos de cada área profissional. 

Reuniões e capacitações da rede socioassistencial 

Devido ao isolamento social sugere-se que as capacitações e reuniões sejam 

online, registradas em atas e quando necessário podendo ser gravadas. 

Estes espaços são importantes para articulação dos serviços das OSCs com 

as demais políticas públicas setoriais, de acompanhamento das discussões e 

ações no município em prol dos usuários e serviços, de conhecimento das 

novas legislações, dos serviços (públicos e privados), de participação, 

envolvimento e organização de campanhas públicas, de fomento de trabalho 

em rede, de troca de experiências entre profissionais de diversas áreas, além 

de inserções/ participações em capacitações. 
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6 DEMONSTRATIVOS DO PROCESSO DE TRABALHO DA PROTEÇÃO 

SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, ELEMENTOS INDICADOS PELOS 

SERVIÇOS A PARTIR DA PESQUISA EXPLORATÓRIA E 

RECOMENDAÇÕES 

 

6.1 PROCESSO DE TRABALHO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL 

DE MÉDIA COMPLEXIDADE  
 

Para subsidiar as recomendações em relação a execução dos serviços 

de proteção social especial de média complexidade, se fez necessário conhecer 

o que já vinha sendo executado, bem como, as estratégias utilizadas para dar 

conta da demanda que, sendo de risco, se apresentou para a maioria, como 

evidente. Além disso, preocupou-se em levantar as dificuldades percebidas 

pelos serviços. 

Assim, foram agendadas reuniões com duração de cerca de uma hora 

cada, para cada serviço, onde participaram membros da comissão de 

elaboração deste plano e trabalhadores(as) do serviço. Alguns serviços, em 

função da semelhança ou por serem de mesma OSC, tiveram uma mesma 

reunião.  Na reunião foram respondidos questionamentos encaminhados via e-

mail aos serviços, cujas questões estão apresentadas na tabela que segue. Foi 

um momento muito rico, em que os serviços trouxeram algumas experiências 

práticas, percepções, necessidades, sugestões. Posteriormente, encaminharam 

os questionários respondidos com a participação da equipe. 

As reuniões aconteceram da seguinte forma:  

 

Serviço Data da 

reunião 

Hora da reunião Participantes da Reunião 

(representantes) 

APADEV Sexta-feira 

14/08/2020 

Das 8h30  

às 

9h30 

02 FAS 

02 CMAS 

01 COMDICA 

01 CMI 

Coord. do Serviço 

02 equipe técnica 
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02 educ. sociais 

INAV Sexta-feira 

14/08/2020 

Das 

9h30  

às  

10h30 

02 FAS 

02 CMAS 

01 COMDICA 

01 CMI 

Coord. do Serviço 

03 equipe técnica 

Helen Keller Sexta-feira 

14/08/2020 

Das 

10h30 

às 

11h30 

02 FAS 

02 CMAS 

01 COMDICA 

01 CMI 

Coord. do Serviço 

03 equipe técnica 

CDC Sexta-feira 

14/08/2020 

Das  

11h30 

às  

12h40 

02 FAS 

02 CMAS 

01 COMDICA 

01 CMI 

Coord. do Serviço 

02 equipe técnica 

02 educ. sociais 

CCC e Paz 

e Bem* 

Sexta-feira 

14/08/2020 

Das 

13h30 

às  

14h50 

02 FAS 

02 CMAS 

01 COMDICA 

01 CMI 

02 Coord. do Serviço 

01 aux. administrativo 

APAEs* Sexta-feira 

14/08/2020 

Das 

14h50 

às  

16h20 

02 FAS 

02 CMAS 

01 COMDICA 

01 CMI 
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03 Coord. de cada Serviço 

02 equipe técnica 

02 educ. sociais 

01 aux. de serviços gerais 

SPEI Sexta-feira 

14/08/2020 

Das 

16h20 

às  

17h15 

02 FAS 

02 CMAS 

01 COMDICA 

01 CMI 

Coord. do Serviço 

02 equipe técnica 

01 aux. administrativo 

*Os serviços optaram para fazer a reunião juntos, assim, os dois Centro Dia 

Idoso, Paz e Bem e Centro de Convivência Capuchinhos - CCC participaram 

juntos, bem como as APAEs, Sede, Bela Vista - 1a ExtensãoDoviglio Gianella e 

Centro Ocupacional Santa Rita. 

 

6.2 ELEMENTOS INDICADOS PELOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL 

ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A PARTIR DA PESQUISA 

EXPLORATÓRIA  

 

As OSCs parceiras, ao responder o questionário, trouxeram como 

expectativa, a necessidade de orientação, respaldo, mas também uma 

oportunidade de colaborar.  Por outro lado, algumas também entenderam esse 

como um momento de reflexão em relação a forma de trabalho, e também de 

troca para levantar melhorias a serem feitas, solicitando objetividade, diante da 

demanda que se apresenta diariamente aos serviços. 

Percebe-se que a condução na execução tem sido diferente entre os 

serviços, algo que esteve atrelado ao acesso aos EPI’s necessários, ainda não 

totalmente atingidos, as demandas que chegaram ao serviço, a disponibilidade 

de equipe para tal, receios diante da falta de orientação em relação a condução 

dos trabalhos e cuidados necessários, receio de ausência de recursos 

financeiros, dentre tantos outros motivos. Apontam o fato de terem aderido 

voluntariamente, mas também como forma de colaborar na economia de 
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recursos, a MP nº 936 (hoje Lei nº 14.020/2020) que sugeriu redução de carga 

horária com redução salarial correspondente, exceto o Serviço de Proteção 

Especial ao Idoso (SPEI) e Instituições de Longa Permanência para Idosos 

(ILPIs), por não serem parceiras através da Lei 13.019/14, algo que 

sobrecarregou algumas funções no serviço, especialmente coordenação e 

equipe técnica, diante do atendimento às situações que, percebe-se, têm se 

agravado na sua maioria e demandado atendimento em horários fora da escala 

de trabalho e, também, pelas solicitações da própria FAS em relação a planos 

de trabalho, planilhas, relatórios, entre outros. Sinalizam para a importância do 

atendimento presencial para a manutenção do vínculo e porque facilita a 

identificação de risco, por exemplo, no entanto, também é consenso que 

algumas atividades adotadas neste período podem permanecer, como o 

acompanhamento a famílias, o que se avalia como positivo, uma vez que amplia 

o contato com demais membros da família. Tal leitura se fez possível pelo 

excelente trabalho realizado pelas OSCs parceiras que executam os serviços de 

proteção social especial de média complexidade, que empenharam-se no 

envolvimento das equipes para responder aos questionário que lhes foi enviado, 

bem como, participaram da reunião virtual realizada com esta comissão. Segue 

compilação dos dados apresentados: 
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CATEGORIA 1 - PERCEPÇÃO DO RISCO, FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO E SEGURANÇA DOS TRABALHADORES 
  

Unidade Referenciada UR1 UR2 UR3 

Operacionalização do 
serviço (teletrabalho, 

presencial, etc) 

Atualmente não há rodízio 
de profissionais, mas num 
primeiro momento houve 
escala para que um 
profissional estivesse no 
serviço enquanto os demais 
trabalhadores, tem 
teletrabalho.  
Foram mantidos contatos 
com os usuários via 
atendimentos telefônicos e 
mídias sociais, 
disponibilizados vídeos para 
os usuários com atividades. 
Todas as atividades foram 
registrada em atas e 
prontuários dos usuários.  

Não há rodízio de profissionais. 
Durante os cerca de 20 primeiros 
dias, o trabalho se deu por  
teletrabalho, via grupo de 
whatsapp da equipe e grupo de 
whatsapp das famílias. Na 
sequência, se deu o retorno do 
trabalho presencial, dois turnos 
por semana com 50% da equipe.  
Através do grupo com as famílias 
via whatsspp, foram esclarecidas 
dúvidas, enviado material 
informativo, realizadas 
orientações em relação aos 
benefícios  
socioassistenciais, contatos com 
a rede, O registro de todas as 
atividadesestão nos prontuários 
de cada usuário, nos relatórios 
mensais descritivos e registrado 
em ata. 

Houve rodízio de profissionais. 
Não houve teletrabalho. Foram 
realizados atendimentos por 
telefone na serviço. Os contatos 
telefônicos foram realizados 
conforme a agenda dos 
técnicos, e nosestudos de caso 
foram elencados os usuários 
com mais vulnerabilidade para 
atendimento presencial. Houve 
registro das atividades diárias 
nos prontuários e no controle de 
atividades  
da equipe. 

Profissionais em 
afastamento (em função 
de Covid19 ou de terem 
apresentado sintomas) 

Não. Não. Sim, 01 trabalhador. 
 

Profissionais em 
afastamento em função 

Não está nem esteve.  Não. Sim, inicialmente três pessoas 
que pertencem ao grupo de 
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de serem grupos de risco risco permaneceram em casa,  
depois houve a redução de 
carga horária. 

Reuniões de equipe Foram mantidas em 
teletrabalho via vídeo 
chamada.  
Atualmente, a equipe 
retornou de forma 
presencial. 
Os registros são em ata e 
por registro fotográfico.   

Houve através de video chamada 
pelo whatsapp por um período. 
Após retornaram de forma 
presencial. De ambos os  
modos foram registradas em ata. 

Houve continuidade de forma 
presencial observados os 
protocolos de segurança, com 
registro em ata.  

Capacitações Tem ocorrido de forma 
online.  

Aconteceram via online e lives. Aconteceram de forma online, 
lives e cursos ofertados pela 
Paullus. 

EPIs disponíveis (por 
quem foram 

disponibilizados?) 

A equipe utiliza máscara, 
viseira de acrílico, álcool 
gel, luvas, tapete 
sanitizante, aferimento de 
temperatura, higienização 
constante de materiais e 
ambientes. A maior parte 
dos equipamentos foram 
fornecidos pela OSC, 
alguns foram doados e 
outros, dos próprios 
trabalhadores.  

Uso de máscaras, álcool em gel, 
tapete sanitizante, higienização 
dos ambientes, aferição da 
temperatura, distanciamento nos  
acompanhamentos unifamiliares 
presenciais, nos atendimentos 
presenciais realizados a usuários 
e também distanciamento nas 
reuniões de equipe. 
Álcool em gel e máscaras 
descartáveis, produtos químicos 
para higienização dos ambientes 
estão a disposição na OSC.  
Ostrabalhadores, por iniciativa 
própria, utilizam máscaras de 
tecido. 

Máscaras, álcool gel 70%, 
aferição de temperatura, 
distanciamento, limpeza de 
calçados em tapete com 
solução higienizadora. Foram 
intensificadas limpeza dos 
ambientes (portas, mesas, 
Maçanetas, de forma contínua e 
a cada troca de turno). 
 
A OSC ofereceu álcool gel e 
água sanitaria. Doações de 
mascaras. Trabalhadores 
adquiriram suas mascaras.  
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Cuidados tomados pelos 
profissionais para a 

prevenção ao coronavírus 

Seguiram as orientações 
recebidas através de mídias 
sociais e meios de 
comunicação.  

São suficientes os EPIs ofertados. 
Receberam orientações através 
das mídias sociais e outros meios 
de comunicação. 

Foram adotados critérios de 
segurança conforme protocolo 
da OMS, sala ampla e 
ventilada, distanciamento 
respeitado e uso de máscara, 

Adequações no espaço -  -  Para o atendimento presencial 
individual está se utilizando as 
salas amplas, respeitando o  
distanciamento coletivo. 

CATEGORIA 2 - CONTINUIDADE DA OFERTA DO TRABALHO ESSENCIAL COM AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES E SUAS 

FAMÍLIAS 

Unidade Referenciada UR1 UR2 UR3 

Organização do trabalho 
com os usuários 

 

Está sendo executado de 
forma virtual por mídias 
sociais, contatos 
telefônicos, visitas 
domiciliares e/ou 
atendimento individual 
presencial pré-agendado. 
Aequipe planeja e produz 
materiais e recursos a 
seres utilizados em 
atividades orientadas. Deu-
se continuidade aos 
encaminhamentos e 
orientações a rede de 
atenção e benefícios, 
especialmente a situações 
de saúde mental, neste 

Estão sendo realizados 
acompanhamentos e 
atendimentos individualizados 
presencialmente e via grupo de 
whatsapp com os familiares, além 
das visitas domiciliares e contatos 
telefônicos. 
 

Através de agendamento 
presencial, contato telefônico e 
visita domiciliar com entrega de  
atividades aos usuários à 
domicílio e mídias virtuais. 
Demais atendimentos são 
mantidos através decontatos  
telefônicos. 
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momento. 

Forma de acesso aos 
serviços de usuários e 

famílias 

 -  Contatos telefônicos, 
acompanhamentos unifamiliares, 
buscas espontâneas. Registro em 
prontuários e relatórios mensais. 

Através de busca espontânea e 
ativa, e contatos telefônicos. 
Agendamento presencial 
individual e visitas domiciliares, 
e atendimento remotos. 

Trabalho junto a usuários e 
suas famílias em relação a 

pandemia. 

Foram informados e 
orientados através de 
contatos telefônicos, visitas 
domiciliares, vídeo 
chamadas e intervenção 
individual presencial, 
quando agendada.  

Educadores sociais e técnicos 
enviaram vídeos  
informativos sobre o tema, 
pensando inclusive em 
alternativas para facilitar o uso da 
máscara e sempre reforçando a 
importância do cuidado.  

São realizadas atividades 
didáticas envolvendo os 
usuários que tratam de 
questões de cuidado em  
relação à Covid-19, contatos 
telefônicos para reforçar a 
prevenção e higiene como 
combate ao Coronavirus e 
também reforçando a 
importância do isolamento 
social permanecendo em casa. 

Novas demandas 
identificadas 

Em relação a renda das 
famílias e saúde mental.  

Foram identificadas novas 
demandas provindas da 
diminuição da renda ou de 
desemprego, como a necessidade 
de cestas básicas,  
auxílios emergenciais.  

Muitas famílias com 
necessidades de alimentação, 
anteriormente não detectados, 
em função do afastamento do 
trabalho. Também o aumento 
do estresse e ansiedade devido 
aos usuários estarem em casa. 
Com a convivência maior em 
casa emergem novas 
deficiências no núcleo familiar. 

Alternativas para atender 
as novas demandas. 

Encaminhamentos a rede 
para acesso a benefícios e 
a atendimentos de saúde, 

São realizados contatos com a 
rede socioassistencial, 
orientações e encaminhamentos. 

Intensificado o 
acompanhamento aos núcleos 
familiares, com agendamentos 
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buscando alternativas 
diane da dificuldade de 
atendimento. 
Entrega de alimentos de 
doação. 

 dos usuários ao serviço onde se 
percebe a demanda. Alguns 
casos houve a necessiade de 
encaminhamento aos órgãos 
de direito (previdência, fórum, 
defensoria). 

Agravamento percebido 
das situações de risco 

social dos usuários e suas 
famílias. 

Alto grau de estresse do 
cuidador, agravamento da 
situação de renda e saúde 
mental, tanto do usuário 
quanto da família. Aumento 
de ansiedade, falta de 
manejo, agravamento de 
traços depressivos, 
dificuldade de acesso a 
medicações e 
atendimentos de saúde via 
rede pública. 
 

Aumento nos graus de isolamento 
social e estresse do cuidador, 
além do desemprego e redução 
da renda familiar.  
 

Em alguns núcleos familiars, 
com o aumento do convívio 
familiar, agravou o estresse e 
o desemprego, a falta de 
condições financeiras para 
atender as necessidades 
básicas,refletindo nas relações, 
gerando o aumento da violência 
psicológica.  
 

Trabalho desenvolvido 
diante da percepção de 

agravamento das 
situações. 

Acompanhamento 
sistemático, 
encaminhamentos 
alternativos.  

Foram fornecidas cestas básicas, 
elaborado junto com educadores 
sociais e terapeuta ocupacional 
atividades para que realizem na  
própria casa, realizados 
encaminhamentos para auxílios 
emergenciais, criado grupo do 
whatsapp com familiares com o 
intuito de amenizar situações de 
risco e aproximar as famílias e 
usuários. 

Foi realizado atendimento no 
serviço, retirando o usuário de 
casa por algumas horas, e 
realizando acompanhamento à 
família, reforçando que o 
período exige de todos maior 
compreensão. 
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Alternativas do Serviço 
para garantir a interação 
entre os usuários e seus 

grupos, aliviando o 
isolamento social 

Vídeo chamada em grupo. Através do envio que as famílias 
fazem de vídeos e fotos dos 
usuários nogrupo do whatsapp 
realizando as atividades 
programadas pelos educadores 
sociais e terapeuta ocupacional. 

O atendimento presencial 
individual utilizando as salas 
amplas, respeitando o  
distanciamento coletivo. 

Estratégias utilizadas para 
garantia do vínculo com as 

famílias acompanhadas. 

Contato telefônico, por 
mídia social, vídeo 
chamada e visitas 
domiciliares e 
acompanhamento 
presencial individual 
agendado. 

Acompanhamentos  
unifamiliares, contatos telefônicos, 
grupo no whatsapp, visitas 
domiciliares. 

A equipe se fazendo presente e 
acessível, colocando-se à 
disposição da família, a escuta  
qualificada e acolhida, 
investindo numa relação de 
segurança. 

Mapeamento de quais 
equipamentos os usuários 

e famílias dispõem 

Foi realizado mapeamento, 
percebeu-se que a maioria 
dispõe de smartphone.  

Através de contatos telefônicos 
verificou-se as formas de acesso 
das famílias, como a possibilidade 
ou não de entrarem no grupo  
de whatsapp ou a necessidade de 
um acompanhamento mais 
individualizado em outros 
formatos. 

Foi realizado levantamento de 
dados dosprontuários, dando 
um percentual de menos de 
50% de famílias que dispõem 
decomputador, notebook e 
acesso à internet.  
 

Recursos de 
atendimento/acompanham

ento remoto que o seu 
serviço possui 

Telefone, computador, 
tablet, notebook, 
smartphone. Apenas o 
smartphone é recurso 
pessoal. 

Telefone e computador da UR Computador com acesso à 
internet e telefone 
convencional. O celular que é 
usado eventualmente é o 
pessoal da coordenação. 

Mapeamento e registro de 
novas demandas. 

As demandas estão sendo 
registrados nos 
prontuários.  

Utilizados smartphones próprios 
dos trabalhadores,  

Através de busca espontânea, 
as quais são recorrentes. 
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CATEGORIA 3 – QUESTÕES GERAIS 

Unidade Referenciada UR1 UR2 UR3 

Articulação e/ou 
dificuldades com demais 

políticas públicas 

Está ocorrendo, no 
entanto, foram constatadas 
dificuldades no acesso a 
rede de saúde pública e de 
assistência social. 

Cestas básicas foram acessadas 
com facilidade junto aos CREAS e 
outras solicitações também 
tiveram prosseguimento. 

Foi percebida demora de 
respostas. Muitos  serviços 
estavam em atendimento  
remoto ou sem atendimento 
ao público, ou redução de 
carga horária (Fórum, 
previdência...).  
Observamos que o setor de 
saúde estava com atenção 
maior à pandemia, e algumas 
especialidades ficaram com 
deficiência de atendimento. 

Notícias de familiares 
contaminados pelo COVID-

19 

 - -   

Sentimento geral da equipe 
com relação ao 

acompanhamento 
virtual/remoto das famílias 

As demandas 
aumentaram, os 
acompanhamentos virtuais 
demandam mais tempo 
pois necessitam de 
agendamento conforme 
disponibilidade das 
famílias e, em 
contrapartida, a redução 
de carga horária.  

Sentimento de falta do contato 
presencial e da presença dos  
usuáriosna Unidade. 
 
Houve redução  da  carga  horária, 
no entanto, aumento de trabalho, 
portanto, é necessário maior prazo 
para entregas solicitadas pela 
FAS. 
O grupo de whatsapp com os 
familiares e acompanhamento 

Sentimento de impotência, 
pois a maioria do public do 
serviço não dispõe de 
instrumentos tecnológicos, e 
para os atendimentos 
domiciliares é necessário 
tempo, recurso e 
disponibilidade para atender a 
todos os 74 núcleos 
familiares.  
Devido a redução da carga 
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O atendimento remoto é 
alternativa, mas o vínculo 
se fortalece no presencial, 
apresentando melhores 
resultados.  
As atividades ofertadas 
por vídeo requerem auxílio 
de familiar e, com o passar 
do tempo, houve redução 
de participação, 
possivelmente pelo 
cuidador estar 
sobrecarregado com 
atividades com os demais 
membros da casa e 
demandas da família.  

unifamiliar por remote pode 
permanecer.  
 

horária dos funcionários 
houvesobrecarga de trabalho. 

Avaliação final. O acompanhamento a 
família foi satisfatório, mas 
o usuário tem certa 
dificuldade em participar 
dos grupos por vídeo 
chamada. Então, buscou-
se novas alternativas, 
como a vídeo chamada 
individual, e o 
encaminhamento de 
atividades através de 
vídeos, no entanto, houve 
redução de participação, 
conforme descrito 

A maior parte das famílias foram 
receptivas ao acompanhamento 
remoto, no entanto os 
atendimentos aos usuários  
através de plataformas remotas 
são dificultosos, devido as 
dificuldades que possuem 
decorrentes da própria deficiência. 

O atendimento 
presencialoportuniza as reais 
necessidades familiares.  
O  monitoramento  dos  
acompanhamentos  familiares  
e  o  atendimento  imediato  
das  
necessidades apontada pelo 
núcleo familiar. 
O acompanhamento remoto 
se deu principalmente 
portelefone convencional e 
celular. O public do serviço é 
adulto e as famílias são 
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anteriormente.  
Há interesse de dar 
continuidade das reuniões 
de média complexidade de 
forma virtual.  
Necessidade de retomar 
carga horária completa dos 
trabalhadores. 
 
Investir em contatos dos 
membros da família 
extensa para ampliar o 
atendimento aqueles que 
tiverem dificuldade de 
acessar o serviço de forma 
presencial.  

idosos, portanto, têm 
dificuldades com a tecnologia, 
o que dificultou o atendimento 
remote.  
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CATEGORIA 1 - PERCEPÇÃO DO RISCO, FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO E SEGURANÇA DOS 

TRABALHADORES 

Unidade Referenciada UR4 UR5 UR6 

Operacionalização do serviço 

(teletrabalho, presencial, etc) 

Nos primeiros 30 

dias foi realizado 

teletrabalho, com 

atividades 

peracionalizadas 

via celular ou 

aplicativos. Os 

registros no 

sistema interno 

da OSC. 

Atualmente cada 

profissional tem 

sua sala, então, 

conseguem 

manter os 

trabalhadores, 

em sua maioria, 

no mesmo turno. 

A carga horária 

foi reduzida, mas 

mantém sempre 

um profissional 

Houve 

trabalhadores 

em teletrabalho 

a partir de 20 de 

março, em abril 

e maio de 2020. 

Também o 

serviço se 

manteve aberto, 

com 

trabalhadores de 

plantão..A partir 

de junho toda 

equipe técnica 

retornou ao 

trabalho de 

forma 

presencial. O 

agente 

administrativo no 

mês dejunho 

ainda fez alguns 

Inicialmente toda a equipe esteve em 

teletrabalho, até dia 20/05/2020, 

acompanhando usuários e atendendo 

demandas emergenciais.  

Atualmente, estão com redução de 

carga horária, com horários intercalados 

entre equipe técnica e educadores 

sociais 



56 
 

presencial em 

cada turno. O 

teletrabalho 

segue, no turno 

contrário 

normalmente ao 

que o profissional 

não está na 

instituição. 

horários em 

teletrabalho. O 

serviço está 

sendo 

executado pelos 

profissionais de 

forma 

presencial. 

Profissionais em afastamento (em 

função de Covid19 ou de terem 

apresentado sintomas) 

Não. Não. Não.  

 

Profissionais em afastamento em 

função de serem grupos de risco 

Não. Não esteve e 

não está com 

trabalhador 

afastado das 

atividades por 

ser pessoa de 

risco. 

Sim. Foi antecipado férias para uma 

funcionária idosa.  

Reuniões de equipe Aconteceram de 

forma presencial, 

no entanto, não 

foram feitos 

registros.  

Nos meses de 

abril e maio as 

reuniões 

aconteceram por 

meios virtuais e 

a partir de 29 de 

maio de forma 

Em março, abril e metade de maio, 

ocorreram de forma virtual, com registro 

em atas. Desde o retorno das atividades 

no serviço, as reuniões estão ocorrendo 

de forma presencial, com todos os 

cuidados. 
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presencial, 

seguindo os 

protocolos de 

segurança 

decorrentes da 

pandemia Covid-

19. As reuniões 

foram 

registradas no 

caderno de ata 

da Instituição. 

Capacitações Através de 

buscas 

individuais de 

cada profissional, 

mas não em 

equipe. Está 

sendo organizada 

a apresentação 

de Workshops 

onde cada 

profissional da 

Instituição irá 

apresentar sua 

forma de 

trabalho. 

Os profissionais 

participaram e 

continuam 

participando de 

capacitações 

EAD neste 

período. Foram 

registradas no 

Relatório 

Mensal. 

Alguns da equipe fizeram, 

individualmente.  



58 
 

EPIs disponíveis (por quem foram 

disponibilizados?) 

Máscaras, álcool 

gel, termômetro e 

tapete higiênico. 

Fornecidos pela 

OSC. 

A OSC 

disponibilizou 

máscaras de 

proteção facial 

para os 

profissionais, 

álcool gel em 

todas as salas. 

Os EPI’s foram 

doados ao INAV 

pela empresa 

Grendene e as 

máscaras para 

doação aos 

familiares estão 

sendo 

confeccionadas 

pela educadora 

social. 

Fornecidos pela OSC, pelos próprios 

trabalhadores e doações. 

Cuidados tomados pelos profissionais 

para a prevenção ao coronavírus 

Utilização dos 

EPIs disponíveis 

e orientações no 

momento do 

fornecimento 

destes. 

 

Capacitações, 

informações 

pelas redes 

sociais e boletins 

informativos e 

adoção 

dosprotocolos de 

segurança. As 

Uso contínuo de máscaras, uso 

frequente de álcool em gel, e 

higienização do ambiente e 

equipamentos de uso coletivo. 
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pessoas são 

convidadas a 

fazer uso do 

álcool gel 

quando chegam.  

A auxiliar de 

limpeza foi 

orientada as 

questões de 

higienização do 

ambiente com 

maior 

frequência. As 

reuniões com a 

equipe técnica 

estão sendo 

realizadas em 

sala ampla e 

com ventilação, 

respeitando o 

distanciamento. 

Na recepção do 

INAV colocamos 

o varal com 

máscaras para 

doação aos 
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usuários e/ou 

familiares. 

Adequações no espaço  -  Utilização de 

uma agenda 

única para 

marcar os 

atendimentos 

individuais de 

maneira que 

evite 

aglomerações na 

recepção.  

-  

CATEGORIA 2 - CONTINUIDADE DA OFERTA DO TRABALHO ESSENCIAL COM AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES E 

SUAS FAMÍLIAS 

Unidade Referenciada UR4 UR5 UR6 

Organização do trabalho com 

os usuários 

 

Foi divido entre equipe 

técnica um determinado 

número de usuários As 

principais demandas de 

atendimento são voltadas 

para atendimento, e os 

educadores sociais, 

organizam os grupos 

virtuais paraatividades 

As atividades foram e estão 

sendo desenvolvidas por 

agendamentos prévios com 

atendimentos individuais 

presenciais e por meios virtuais 

de comunicação e foram 

registradas em relatórios, 

inclusive no RMEO e 

prontuários dos usuários. 

Os acompanhamentos 

unifamiliares são de 

forma remota e 

presencial quando 

necessário, as visitas 

domiciliares estão 

acorrendo 

semanalmente, 

especialmente para 

entrega de cestas 

básicas. Os 
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Os meios virtuais de 

comunicação compreendem: 

telefone, whatsapp e redes 

sociais). 

O trabalho com os usuários e 

familiares estão acontecendo 

por meios virtuais de 

comunicação e por 

atendimentos individuais 

presenciais. O grupo com os 

usuários está ocorrendo 

semanalmente por meios 

virtuais. O grupo de familiares, 

quinzenalmente, por meios 

virtuais de comunicação. As 

visitas emergenciais estão 

sendo feitas por técnicos do 

serviço. 

Estão sendo feitas as entregas 

de alimentos como cestas 

básicas, hortifrúti e outros 

alimentos adquiridos doados 

para o INAV. 

Encaminhamentos a rede sócio 

assistencial, benefícios, UBS, 

INSS, CadÚnico,....  

acompanhamentos 

multifamiliares e as 

atividades coletivas aos 

usuários estão 

acontecendo de forma 

remota 
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Forma de acesso aos serviços 

de usuários e famílias  

O trabalho com os 

usuários tem se dado 

principalmente por 

telefone e por whatsapp. 

Em casos emergenciais e 

para realização de 

entrevistas, são 

realizados atendimentos 

presenciais e em 

algumas situações é 

realizado VD. 

O acesso ao serviço se dá de 

forma presencial individual, com 

agendamento prévio, por 

telefone e por meios virtuais de 

comunicação. 

 

Por meio de whatsapp, 

chamadas de vídeo e 

presencial. 

Trabalho junto a usuários e 

suas famílias em relação a 

pandemia. 

Desenvolvidos vídeos 

para publicação nas 

redes sociais, bem como 

envio semanal de 

orientação via informativo 

Apadev (grupo no 

whatsapp). 

Informações e orientações 

quanto a pandemia estão sendo 

passadas para as famílias nos 

atendimentos e pelas redes 

sociais do INAV com a 

utilização de cartilhas 

explicativas, boletins 

informativos, vídeos 

informativos com 

audiodescrição aos usuários. 

Confecção e doação de 

máscaras aos usuários e 

A equipe técnica e 

educadores,tem 

elaborado informativos, 

com vídeos, folders, 

quizzes, que são 

encaminhados para 

usuários e familiares. 

Doações de máscaras 

nas visitas domiciliares.  
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familiares. Orientações por 

telefone, whatsapp. 

Novas demandas identificadas .Agravamento de saúde 

mental e necessidade de 

alimentos.  

Foram agravadas situações 

com necessidade de 

atendimentos médicos,          

psicológios e psiquiátrico, 

internação psiquiátrica, 

dependência química, violência  

intrafamiliar.. 

 

Usuários e familiares 

com grau de ansiedade e 

agressividade 

acentuados. Vínculos 

familiares fragilizados 

também pela falta do 

serviço. Dificuldade 

financeira e econômica; 

falta de convívio social 

Alternativas para atender as 

novas demandas.  

Busca de parcerias com 

o Banco de Alimentos, a 

melhor forma de sanar 

essa demanda. 

Encaminhamentos para os 

atendimentos necessários a 

cada situação identificada. 

Manter proximidade das 

famílias, profissionais 

atendendo através de plantão 

nos primeiros dois meses e 

atualmente com todos os 

profissionais presenciais através 

da escuta, acolhimento, 

oferecendo apoio e orientação. 

Acompanhamento 

constante e orientações 

remotas ou presenciais, 

sugestões de atividades 

familiares para 

fortalecimento de 

vínculos. 

Encaminhamentos e 

acesso a benéficos 

emergenciais e acesso à 

cesta básica, além de 

orientações sobre 

organização financeira. 
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Agravamento percebido das 

situações de risco social dos 

usuários e suas famílias.  

A saúde mental foi 

agravada nesse período. 

No que refere-se a 

alimentação, com as 

famílias todo esse tempo 

em casa e algumas 

perdendo seus 

empregos, a busca por 

cestas básicas aumentou 

de maneira bem 

significativa.  

Aumento do desemprego, 

conflitos e violência intrafamiliar, 

aumento de casos de 

depressão, Síndrome do 

Pânico, ansiedade, estresse, 

pensamentos suicidas na 

família, agravamento da 

dependência química, entre 

outros. 

 

Principalmente alto grau 

de estresse do cuidador, 

isolamento social, e 

situação financeira. 

Trabalho desenvolvido diante 

da percepção de agravamento 

das situações.  

Encaminhamentos e 

buscas de parcerias que 

possam sanar a 

demanda.  

Por atendimentos presenciais 

individuais, agendados 

previamente, atendimentos por 

telefone e por meios virtuais de 

comunicação. 

 

Escuta sensível e 

qualificada; orientações 

de manejo familiar e 

conjugal; sugestão de 

atividades para amenizar 

situações de conflitos 

relacionais; atividades 

para fortalecer a 

capacidade do usuário. 

Atividades: Dia da pizza; 

caixinha dos 

sentimentos; jogo de 

memória das emoções; 

receitas, etc... 
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Alternativas do para garantir a 

interação entre os usuários e 

seus grupos, aliviando o 

isolamento social.  

 Atendimentos presenciais 

individuais.Chamada por vídeo 

com os usuários e familiares em 

grupo pelo whatsapp e Google 

Meet.O acompanhamento 

sistemático por parte dos 

profissionais, a escuta tanto por 

telefone como presencial, 

garante um bom vínculo com as 

famílias.  

Encaminhamento de atividades 

a serem realizadas juntamente 

com seus familiares. 

Em datas comemorativas, como 

por exemplo, Páscoa, o Inav 

forneceu Ovos de chocolate aos 

usuários e familiares.  

Projeto “Passatempos na 

Quarentena” – o Projeto tem 

como objetivo apresentar a 

independência e autonomia dos 

usuários em seus momentos de 

lazer (Facebook). 

Projeto “Posso te contar uma 

História” com Juliana Bevilaqua 

– Objetivo de narrar um conto 

Chamadas coletivas por 

vídeo e visitas 

domiciliares. 
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ou uma história toda semana 

(Facebook e WhatsZapp). 

 

Estratégias utilizadas para 

garantia do vínculo com as 

famílias acompanhadas. 

Colocamo-nos a 

disposição para o que a 

família necessitar, 

através de contatos 

diários e semanais com 

os usuários e família. 

Chamada por vídeo com os 

familiares em grupo pelo 

aplicativo whatsapp. 

O acompanhamento sistemático 

por parte dos profissionais, a 

escuta tanto por telefone como 

presencial, garante um bom 

vínculo com as famílias.  

Encaminhamento de atividades 

a serem realizadas juntamente 

com seus familiares.Visitas 

emergenciais.Distribuição de 

cestas básicas para as famílias 

em vulnerabilidade. 

 

Contato contínuo por 

meio de vídeo chamada, 

mensagens por 

whatsapp e visitas 

domiciliares. 

Mapeamento de quais 

equipamentos os usuários e 

famílias dispõem 

Os educadores realizaram 

o questionamento via 

telefone com cada família e 

usuário. Acordado omelhor 

momento para ofertar o 

grupo de atividades que 

melhor se encaixaria com a 

Não necessitamos fazer o 

mapeamento quanto aos 

equipamentos celulares, devido a 

já ser de uso no dia-a-dia dos 

nossos usuários e a equipe já 

possuía essa informação.  O que 

foi necessário foi a orientação para 

O equipamento mais 

utilizado é o celular, e ainda 

assim, alguns usuários não 

tem acesso a internet, pela 

localidade, outros usuários 

apresentam dificuldades de 

utilizar a ferramenta. 
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rotina dessa família. Foi 

necessário identificar os 

conhecimentos de cada 

usuário com o aplicativo. 

Dependendo da 

necessidade, o TI realiza 

”treinamento” do usuário, 

assim, gera independência 

do usuário na participação 

dos grupos. 

o uso da plataforma Google Meet e 

para alguns usuários o uso do 

whatsapp. A tecnologia para as 

pessoas com deficiência visual 

vem contribuir com as questões de 

autonomia e independência, 

facilitando a comunicação. 

 

Recursos de 

atendimento/acompanhamento 

remoto o seu serviço possui 

Computadores com 

webcans, porém o mais 

utilizado se torna o 

whatsapp, onde neste 

período, foi necessário 

dispor dos telefones 

particulares de cada 

profissional. 

Os profissionais contam com 

recursos e equipamentos 

(computador, notebooke telefone) 

do INAV e também utilizam  o 

celular pessoal (whatsapp). 

 

São equipamentos próprios 

e do serviço. 

Mapeamento e registro denovas 

demandas. 

Através das nossas 

reuniões conseguimos 

debater a cerca das novas 

demandas 

Por meio do contato telefônico e 

dos atendimentos presenciais, 

estamos observando alterações na 

saúde mental, como ansiedade, 

pânico, insegurança, preocupações 

com as questões financeiras e com 

a saúde, stress, entre outras. Os 

registros estão sendo feitos nos 

prontuários de cada usuário. 

Por meio de conversas e 

escuta, visitas domiciliares, 

estão se identificando o 

aumento da ansiedade em 

relação a falta do convívio 

social. Os registros são 

feitos nos prontuários da 

família. 
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CATEGORIA 3 – QUESTÕES GERAIS 

Unidade Referenciada UR4 UR5 UR6 

Articulação e/ou dificuldades 

com demais políticas públicas 

Não apresentaram dificuldades 

com as politicas de saúde e 

educação, com as quais mais 

trabalham.  

Houve algumas dificuldades devido 

a alguns serviços da rede ter 

redução de atendimento e horários 

de funcionamento, como por 

exemplo, Defensoria Pública 

(quanto ao agendamento de 

atendimento e orientações). O INSS 

por manter seus atendimentos 

somente on-line.  

Dificuldade de retorno a 

solicitação realizada a 

Defensoria Pública.  

Notícias de familiares 

contaminados pelo COVID-19 

  Não. 

Sentimento geral da equipe 

com relação ao 

acompanhamento 

virtual/remoto das famílias 

Superação, necessidade de 

reinventar-se a cada dia.  

Obtivemos retorno favorável com 

relação ao atendimento remoto, em 

função da acolhida e escuta. Para 

algumas famílias que possuem 

pessoas de risco, foi e está sendo a 

única forma de comunicação. 

Algumas atividades foram 

retomadas e foi satisfatório.  

Foi identificada a importância que 

tem esse contato com os usuários e 

familiares. Com relação a algumas 

famílias houve uma intensificação 

do acompanhamento de quando era 

O presencial é mais efetivo.  
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apenas presencial. Ao mesmo 

tempo, nada se compara ao 

atendimento em presença, onde se 

consegue aprofundar os assuntos e 

ter mais privacidade. 

Avaliação final. Vamos manter alguns grupos 

que foram criados de maneira 

emergencial para pandemia, e 

que deram super certo, 

precisaremos aumentar nossos 

grupos de culinária, a busca 

aumentou bastante também. 

Conseguimos conhecer um 

pouco mais sobre nossos 

usuários nesse período, e os 

grupos forma criados com base 

nos desejos que eles trazem de 

necessidade também, isso faz 

com que o envolvimento com 

as atividades seja muito maior. 

Poderia ser pensado em ações que 

visam à escuta e o alívio de estresse 

dos trabalhadores da rede. 

Acreditamos que em algumas 

situações o trabalho por meios 

virtuais de comunicação pode ser 

mantido após este período de 

pandemia, como em casos de 

doença de um usuário ou familiar. 

 

 

Necessidade de flexibilizar 

horários para quem tem filhos 

pequenos. Reuniões e 

capacitações virtuais podem ser 

mantidas já que funcionam bem.  
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CATEGORIA 1 - PERCEPÇÃO DO RISCO, FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO E SEGURANÇA DOS TRABALHADORES 

Centro Dia PcD Centro Dia PcD  

Operacionalização do serviço (teletrabalho, 
presencial, etc) 

Não houve rodízio. Todos os trabalhadores estão de forma 
semipresencial e em teletrabalho. Tem participado de reuniões 
administrativas, visitas presenciais e atendimento diários a distânciaO 
trabalho foi operacionalizado com a divisão dos usuários por técnica de 
referência e dois educadores, onde foi criado um grupo no whatsapp 
para que fossem encaminhadas atividades durante a semana para as 
famílias, no qual as segundas-feiras se planejava as atividades da 
semana. As atividades eram registradas nos relatórios mensais dos 
educadores sociais e no relatório descritivo das técnicas. 

Profissionais em afastamento (em função de Covid-
19 ou de terem apresentado sintomas) 

Não 
 

Profissionais em afastamento em função de serem 
grupos de risco 

Não 

Reuniões de equipe Aconteceram através de grupo de whatsapp das técnicas e 
coordenação, sendo registrada no relatório descritivo das técnicas e 
acontecem semanalmente. 

Capacitações Sim os educadores sociais estão fazendo cursos e capacitações 
oferecidos gratuitamente pelos meios digitais. Semanalmente os 
educadores sociais realizam capacitação. 

EPIs disponíveis (por quem foram 
disponibilizados?) 

Mascaras descartáveis, máscara de acrílico, luvas descartáveis e álcool 
após termino da visita Fornecidos as máscara de acrílico pela matriz e 
o restante dos EPIS pelo CDC.As orientações vieram basicamente da 
Secretaria da Saúde de Farroupilha, onde funciona a nossa Matriz e a 
qual teve que se adequar toda para consgueir voltar atender a seus 
usruarios e foi atraves dai que tivemos maiores informaçoes e 
orientações sobre os equipamentos de EPIS. Por ora, são suficientes, 
no entanto, caso houver retorno com os atendimentos presenciais, 
faltam recursos para a aquisição de EPIs para suprir a necessidade do 
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funcionario e do usuario. Cabe ressaltar que o atendimento a tal público 
requer acompanhamento a alimentação, higiene diária, o que envolve 
maior exposição ao risco já que o contato é maior, portanto o risco de 
contágio maior.  
 

Cuidados tomados pelos profissionais para a 
prevenção ao coronavírus 

Utilização dos EPIs. 

Adequações no espaço  
 

CATEGORIA 2- CONTINUIDADE DA OFERTA DO TRABALHO ESSENCIAL COM AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES E SUAS 
FAMÍLIAS 

Centro Dia PcD Centro Dia PcD 

Organização do trabalho com os usuários 
 

Trabalho remoto, através de materias áudio visual, vídeos chamadas, 
ligações, grupos de whatsapp e visitas domiciliares agendada. As 
atividades são encaminhadas pelo grupo de whatsapp e poligrafos com 
atividades são entregues nas visitas domiciliares. 
 
 

Forma de acesso aos serviços de usuários e 
famílias 

Através de mensagens de whatsapp e ligações telefônicas. Trabalho 
remoto, através de vídeos chamadas, ligações, grupos de whatsapp e 
visitas domiciliares agendadas. As atividades são encaminhadas pelo 
grupo de whatsapp e entregue pessoalmente nas visitas domiciliares. 

Trabalho junto a usuários e suas famílias em 
relação a pandemia. 

 

Novas demandas identificadas Sim caso de isolamento social, falta de cuidados básicos, auto estresse 
do cuidador e medicação dada em excesso. 
 

Alternativas para atender as novas demandas. Através de visitas domiciliares agendadas e ligações telefônicas. 
 

Agravamento percebido das situações de risco Casos de isolamento social, falta de cuidados básicos, auto estresse do 
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social dos usuários e suas famílias. cuidador e medicação dada em excesso.  

Trabalho desenvolvido diante da percepção de 
agravamento das situações. 

Trabalho remoto, através de vídeos chamadas, ligações, grupos de 
whatsapp e visitas domiciliares agendadas. Contatos com a rede de 
apoio, orientações e ligações para ouvir escuta das famílias 
 

Alternativas do Serviço para garantir a interação 
entre os usuários e seus grupos, aliviando o 
isolamento social 

Trabalho remoto, através de vídeos chamadas, ligações, grupos de 
whatsapp e visitas domiciliares agendadas. 

Estratégias utilizadas para garantia do vínculo com 
as famílias acompanhadas. 

Ligações telefônicas, áudios e interação nos grupos de famílias. 

Mapeamento de quais equipamentos os usuários e 
famílias dispõem 

No início foi muito surpreendente, pois as familias respondiam e os filhos 
realizavam as atividades, porém no momento as famílias estão 
esgotadas 

Recursos de atendimento/acompanhamento remoto 
o seu serviço possui 

Notebook, computadores e tabletes. Pesoais 

Mapeamento e registro de  novas demandas. Realizando as anotações nos relatórios técnicos. 

 
CATEGORIA 3 – QUESTÕES GERAIS 

 

Centro Dia PcD Centro Dia PcD 

Articulação e/ou dificuldades com demais políticas 
públicas 

Com a saúde (UBS) não houve dificuldade. Porém, houve com o 
INSS e Cais Mental onde não estão fazendo atendimento 

presencial, apenas entrega de medicação e troca de receita 

Notícias de familiares contaminados pelo Covid-19 Não. 

Sentimento geral da equipe com relação ao 
acompanhamento virtual/remoto das famílias 

Sentimento de angústia, pois alguns usuários não estão bem em 
casa, regredindo muito, tanto em movimentos motores como 

verbalmente, pois estão em isolamento social e muitas famílias 
não estão realizando os cuidados básicos do PCD. 

Avaliação final. Retornar aos atendimentos para aqueles casos que estão com 
violação de direitos e correndo risco, atendimento de forma 
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agendada para que se possa realizar os cuidados básicos no 
serviço como banho e troca de fralda. 

A questão da utilização das mídias sociais podem ser uma 
ferramenta positiva para intensificar o contato com as famílias a 

partir do retorno normal dos atendimentos. 

 

 

 

CATEGORIA 1 - PERCEPÇÃO DO RISCO, FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO E SEGURANÇA DOS TRABALHADORES 

Centro Dia e SPEI - Idoso SPEI Centro Dia Idoso – 1 
 

Centro Dia Idoso – 2 
 

Operacionalização do 
serviço (teletrabalho, 

presencial, etc) 

Desde os primeiros dias 
trabalhou em forma de 
escada, para que sempre 
tivesse alguém na sede do 
Serviço, em razão de que 
há somente o telefone 
convencional para as 
famílias realizarem contato 
com a equipe. A 
coordenadora 
disponibilizou o seu contato 
através do celular para os 
serviços da rede, bem 
como para algumas 
famílias, para agilizar os 
encaminhamentos. Neste 
período receberam 
diversos casos novos. 

Foi dado férias no início da 
pandemia para a cozinheira e 
auxiliar de limpeza. Todas as 
trabalhadoras ficaram afastadas, 
em teletrabalho no período em que 
o serviço ficou fechado por 20 dias 
a contar de 18 de março de 2020. 
Atualmente o serviço está 
funcionando com redução de carga 
horária das trabalhadoras em 50 %. 
A partir de 18 de agosto a redução 
será de apenas 25%, exceto para a 
cozinheira e auxiliar de serviços 
gerais que permanecerão até 
setembro em 50%.  
 
 

No período de 18 de março a 
05 de maio trabalhou na 
modalidade de teletrabalho, 
dentro deste período alguns 
funcionários estiveram de 
férias (cozinheira, auxiliar de 
limpeza e educadora). Desde 
15 de maio até 15 de agosto em 
função da MP os funcionários 
realizaram acordo para 
redução de 50% (cinquenta por 
cento) da carga horária e, 
durante este período a equipe 
foi dividida em 02 (duas) 
escalas, onde cada semana 
uma escala comparecia para 
trabalhar presencialmente, 
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estando o projeto aberto em 
turno integral desde então.  
A partir de 15 de agosto até 15 
de setembro a equipe estará 
sob novo acordo de trabalho, 
onde a maior parte da equipe 
fará redução de 25% (vinte e 
cinco por cento), desta forma a 
equipe não será mais dividida 
em escalas, estando todos 
trabalhando juntos, 
respeitando a carga horária de 
cada profissional. 

Profissionais em 
afastamento (em função de 

Covid19 ou de terem 
apresentado sintomas) 

Não. Não. Sim 

Profissionais em 
afastamento em função de 

serem grupos de risco 

Não. Não. Sim 

Reuniões de equipe Acontecem semanalmente 
através da plataforma 
Google Meet, os tópicos 
discutidos são redigidos 
em ata. 

Seguem acontecendo 
semanalmente. Por três semanas 
foram online e agora seguem de 
forma presencial. Cada reunião é 
registrada em ata. 
 

As reuniões de equipe estavam 
previstas que aconteceriam 
semanalmente às segundas-
feiras. Nas primeiras duas 
semanas (dias 23 e 30 de 
março) em função do período 
de readaptação não foram 
realizadas reuniões, mas 
conversas individuais com os 
membros da equipe através de 
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ligações ou mensagens. No 
período de 06 a 27 de abril as 
reuniões foram realizadas em 
formato de vídeo-chamada 
(através dos aplicativos 
WhatsApp ou Zoom) e a partir 
do dia 05 de maio as reuniões 
passaram a ser realizadas 
presencialmente (a exceção da 
coordenadora que em alguns 
dias presidiu a reunião de 
forma remota). Todas as 
reuniões foram registradas 
através de atas  

Capacitações Cursos e capacitações 
foram oferecidos de forma 
online. Toda equipe 
realizou no mínimo um 
curso online. Também 
participam de lives. 

Capacitações online e presenciais 
que ocorrem com a organização da 
própria equipe. 

Os membros da equipe 
realizaram individualmente 
capacitações, através de 
conteúdos disponibilizados por 
plataformas online. 

EPIs disponíveis (por quem 
foram disponibilizados?) 

Utilizam álcool gel e luvas , 
disponibilizados pelo 
Serviço e a máscara facial 
é particular. Receberam 
doação de máscaras 
faciais da UNIMED.   

As máscaras foram doações para o 
serviço e também para os usuários. 
Foram adquiridos os frascos de 
álcool gel e também os propés. 
 
 

Todos os EPI’s necessários 
foram disponibilizadas pela 
OSC  
 
 

Cuidados tomados pelos 
profissionais para a 

prevenção ao coronavírus 

Usam Jaleco , evitam o 
contato físico entre a 
equipe de trabalho, 
ambientes são arejados , 

Uso de álcool em gel e máscaras.  
Nas visitas domiciliares utilizam 
também propés.  
 

A equipe faz uso de máscaras, 
álcool gel, assim como 
mantemos distância mínima de 
dois metros. Além disso nas VD 
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redução do número de 
profissionais por turno,  
higienização correta das 
mãos,  visitas domiciliares 
estão sendo realizadas em 
casos mais urgentes e o 
carro é higienizado 
constantemente. 

em caso de entrar na 
residência dos usuários é 
obrigatório do uso de propés. 
Também está disponível para 
os membros da equipe luvas 
descartáveis. 

 

CATEGORIA 2 - CONTINUIDADE DA OFERTA DO TRABALHO ESSENCIAL COM ADULTOS E IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS 

 

Centro Dia e SPEI - Idoso SPEI Centro Dia Idoso – 1 
 

Centro Dia Idoso – 2 
 

Organização do trabalho com 
os usuários 

 

O acompanhamento 
está sendo realizado 
através de atendimento 
por telefone, por visita 
domiciliar e presencial. , 
sua família, rede de 
apoio. Em alguns casos 
a coordenadora 
disponibilizou o seu 
número de celular para 
algumas famílias, 
situações mais 
urgentes e pontuais. 
Sendo que as visitas 
domiciliares estão 
sendo realizadas em 

Neste período as famílias continuaram 
sendo acompanhadas, porém sem as 
atividades coletivas para os idosos. O 
acompanhamento se dá por meio de 
contatos telefônicos, grupo de 
whatsapp, redes sociais, atendimentos 
unifamiliares presenciais previamente 
agendados e visitas domiciliares. Essas 
novas medidas foram se ajustando ao 
longo destes meses de acordo com as 
necessidades familiares. A interação 
entre os familiares se dá basicamente 
pelos grupos de whatsapp. 

O trabalho está acontecendo, 
em grande parte, de forma 
remota com as famílias. Desta 
forma, diariamente, a equipe 
que está presencialmente no 
projeto contata com os idosos 
e suas famílias, 
proporcionalmente aos dias 
em que estes frequentavam o 
serviço antes do início da 
pandemia. Igualmente, 
através do grupo da família no 
aplicativo WhatsApp e na 
página do facebook, 
repassamos informações 
pertinentes à pandemia, ao 
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casos mais urgentes e 
nos casos novos, 
sempre com a 
autorização do idoso ou 
família para a entrada 
da equipe na 
residência. A equipe 
utiliza todas as medidas 
de proteção 
recomendadas durante 
a visita. Os 
atendimentos 
presenciais acontecem, 
quando necessário e na 
sede do serviço, 
sempre utilizando todas 
as medidas de 
prevenção e utilização 
do EPIs. 
 

público idoso, demais tópicos 
que os puderem beneficiar e 
inúmeras sugestões de 
atividades. Além disso, uma 
vez que a equipe está 
presencialmente no espaço 
físico do CCC, igualmente 
mantemos canal aberto para 
necessidades dos familiares, 
podendo realizar, além das 
Visitas Domiciliares, também 
atendimentos presenciais 
individuais (tanto do núcleo 
familiar quanto exclusivo ao 
idoso) desde que previamente 
agendados. 
 

Forma de acesso aos serviços 
de usuários e famílias  

Acessam o serviço via 
contato telefônico na 
sede do serviço 
eatendimentos 
agendados na sede. 
 

As famílias têm acessado o serviço por 
meio de contatos telefônicos, grupo de 
whatsapp, redes sociais, atendimentos 
unifamiliares presenciais previamente 
agendados e visitas domiciliares.  
 

 Além do formato de 
acompanhamento por contato 
telefônico, mensagem e vídeo 
chamada, em caso de 
necessidade, as famílias 
podem procurar 
presencialmente o serviço. 
Além disso, uma vez por 
semana, a equipe realiza 
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visitas domiciliares à um 
grupo de usuários.  
A partir do aditivo 02 os idosos 
poderão frequentar 
presencialmente o serviço. 
Iniciaremos com 01 (um) 
idoso em atendimento 
presencial semanal e a partir 
da segunda quinzena de 
setembro passaremos a 
atender 04 (quatro) idosos 
presencialmente (em dias 
alternados – de terça a sexta-
feira). 

Trabalho junto a usuários e 
suas famílias em relação a 

pandemia. 

A equipe tem informado 
as famílias em relação à 
importância do 
isolamento social e as 
medidas protetivas 
necessárias para a 
proteção contra o vírus, 
além disso, foram 
disponibilizadas 
máscaras para as 
famílias e os usuários. 
Nas orientações a 
equipe tem tido o 
cuidado de usar uma 
linguagem clara e 
simples, que facilite a 

A equipe tem realizado um trabalho 
educativo de prevenção ao Covid 19 
com orientações e divulgação de 
material informativo. 

Além da comunicação 
pontual, através das ligações, 
mensagens, vídeo-chamadas 
e visitas domiciliares 
periódicas, igualmente nos 
utilizamos das redes sociais 
do serviçopara divulgar 
material elaborado por 
funcionários deste serviço 
quanto por profissionais 
terceiros capacitados para 
repassar informações 
científicas e comprovadas. 
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compreensão dos 
usuários e seus 
familiares, sempre 
procurando transmitir 
uma mensagem 
positiva, que externe 
otimismo quanto ao 
término dessa 
pandemia. 

Novas demandas identificadas Sim, aumento de 
solicitação de 
alimentação e 
dificuldade financeira 
nas famílias, em razão 
do desemprego ou 
redução de salário, que 
acarretou na 
dependência do 
rendimento do idoso(a). 
 
 

Agravamento dos riscos sociais e uma 
maior incidência de casos envolvendo a 
violência contra a pessoa idosa. 
Percebe-se mais casos envolvendo alto 
estresse dos cuidadores e 
potencialização dos conflitos familiares. 
Com a pandemia, muitas famílias 
tiveram também o agravamento da 
vulnerabilidade econômica. 

Agravo da situação 
neuropsicológica dos idosos, 
em decorrência do isolamento 
social e, igualmente, da 
interrupção das atividades 
presenciais deste serviço. 
Também percebemos que os 
idosos com diagnóstico 
neurodegenerativo se 
esquecem do serviço. Além 
do relato constante dos 
familiares acerca de possíveis 
quadros depressivos dos 
idosos decorrentes do 
isolamento, os mesmos 
frequentemente relatam o 
aumento do grau de stress 
dos cuidadores em 
decorrência dos fatos citados. 
Também percebemos o 
aumento do interesse dos 
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familiares em institucionalizar 
os idosos.  

Alternativas para atender as 
novas demandas.  

A equipe buscou 
auxiliar a família a ter 
acesso a outras redes  
(acessou nos CREAS 
de referência das 
famílias, cestas 
básicas), receberam 
doações da 
comunidade,  além 
disso, repassaram 
doações de roupas, 
fraldas e alimentos, 
móveis, cobertores e 
outros. 
 

Fortalecimento do acompanhamento 
social, articulação com a rede e 
estratégias de minimização de riscos 
econômicos como a distribuição de 
cestas básicas 

Contatamos os usuários 
periodicamente, realizamos 
Visitas Domiciliares semanais 
e, a partir do mês de agosto, 
estamos disponibilizando que 
um idoso venha ao serviço, 
durante um dia, para realizar 
as atividades elaboradas 
pelas educadoras sociais. 
Nas visitas domiciliares, 
sempre estarão presentes 
dois técnicos e, quando 
possível, igualmente uma 
educadora social. buscando, 
deste modo, que o idoso não 
perca em sua totalidade o 
vínculo com os funcionários 
deste CDI. 
 

 
 

Agravamento percebido das 
situações de risco social dos 

usuários e suas famílias.  

O isolamento social e 
negligência em relação 
às questões de saúde, 
que devido a pandemia 
foram “deixadas de 
lado”, como as 
consultas de rotina, 

Maior incidência de casos envolvendo a 
violência contra a pessoa idosa. 
Percebe-se mais casos envolvendo alto 
estresse dos cuidadores e 
potencialização dos conflitos familiares. 

Agravo da situação 
neuropsicológica dos idosos, 
em decorrência do isolamento 
social, os idosos com 
diagnóstico 
neurodegenerativo se 
esquecem do serviço, 
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exames e etc. 
 
 

aumento do grau de stress 
dos cuidadores, aumento do 
interesse dos familiares em 
institucionalizar os idosos, 
precariedade do 
fortalecimento/manutenção 
do vínculo entre idosos e seus 
familiares 

Trabalho desenvolvido diante 
da percepção de agravamento 

das situações.  

 Contatos telefônicos, grupo de 
whatsapp, redes sociais, atendimentos 
unifamiliares presenciais previamente 
agendados e visitas domiciliares.  

 

Contatamos os usuários 
periodicamente, realizamos 
Visitas Domiciliares semanais 

Alternativas do para garantir a 
interação entre os usuários e 

seus grupos, aliviando o 
isolamento social.  

Orientando a família 
sobre a importância dos 
cuidados com os idosos 
e demais membros do 
núcleo familiar, mas 
reforçando as atitudes 
de prevenção do 
contágio do vírus. 

A interação entre os familiares se dá 
basicamente pelos grupos de 
whatsapp. 

 

Ligações, mensagens, vídeo-
chamadas e visitas 
domiciliares periódicas, a 
partir do mês de agosto, 
estamos disponibilizando que 
um idoso venha ao serviço, 
durante um dia, para realizar 
as atividades elaboradas 
pelas educadoras sociais 

Estratégias utilizadas para 
garantia do vínculo com as 

famílias acompanhadas. 

A equipe busca 
qualificar as 
intervenções, 
articulando com a rede 
intersetorial, para que a 
família seja atendida da 
melhor forma em suas 
necessidades. 

Contatos telefônicos, grupo de 
whatsapp, redes sociais, atendimentos 
unifamiliares presenciais previamente 
agendados e visitas domiciliares.  
Fortalecimento do acompanhamento 
social, articulação com a rede e 
estratégias de minimização de riscos 

Desde o início da pandemia a 
equipe precisou se reinventar 
e passou a produzir material 
audiovisual para as redes 
sociais do serviço ou grupo 
dos familiares dos idosos no 
WhatsApp. Além disso desde 
o dia 23 de março a equipe 
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econômicos como a distribuição de 
cestas básicas. 
 

técnica passou a entrar em 
contato periódico com os 
idosos e seus familiares, 
através de ligações, 
mensagens e vídeo-
chamadas. 
 

Mapeamento de quais 
equipamentos os usuários e 

famílias dispõem 

 
Não foi feito 

O uso de smartphone (por pelo menos 
um membro da família) corresponde à 
100% das famílias acessadas. As redes 
sociais atingem um grupo menor. 

Não foi necessário realizar 
este mapeamento durante a 
pandemia pois já tínhamos 
esse controle, uma vez que já 
nos utilizávamos das 
ferramentas como celular dos 
familiares para contato, 
quando necessário. Assim, 
tínhamos o contato dos 
familiares, no WhatsApp. Não 
obstante, a página do serviço, 
no Facebook, já era divulgada 
para os familiares. 
 
 

Recursos de 
atendimento/acompanhamento 

remoto o seu serviço possui 

O acompanhamento é 
feito através de contato 
por telefone 
convencional. 

O serviço conta com notebook e 
telefone. Os smartphones são dos 
profissionais, o que gerou dificuldades 
e foi revisto. Assim sendo, o serviço 
está adotando um smartphone próprio 
para este fim. 
 

Notebook e smartphone, 
ambos do serviço 
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Mapeamento e registro de 
novas demandas. 

A equipe está sempre 
acolhendo diversas 
demandas. O registro se 
dá através da evolução 
nos prontuários.  
também são 
identificadas  em  
reunião de equipe. 

A equipe está mapeando e registrando 
novas demandas nos relatórios 
mensais 

Todos os contatos são 
evoluídos em prontuário 
específico de cada idoso que 
foi elaborado para registro 
das demandas específicas 
durante o período de 
pandemia. 
 
 

 

CATEGORIA 3 – QUESTÕES GERAIS 

Centro Dia e SPEI - Idoso SPEI Centro Dia Idoso – 1 
 

Centro Dia Idoso – 2 
 

Articulação e/ou 
dificuldades com demais 

políticas públicas 

 Não enfrentam 
dificuldades novas. 
Sempre tiveram 
algumas com as 
equipes da Saúde sobre 
troca de informações de 
usuários via contato 
telefônico. 
 Deixam registrado que 
neste momento a rede e 
os  profissionais tem 
ajudado muito, e que a 
disponibilidade dos 
profissionais em passar 
os próprios contatos 

Tem prosseguido as articulações, porém 
algumas limitações por conta do próprio 
distanciamento social e carga horária 
reduzida de alguns profissionais. 
 

Apesar das dificuldades 
naturais oriundas do 
afastamento social, foi 
possível manter contato 
com outros serviços, de 
maneira remota, 
igualmente com outras 
políticas, quando 
necessário. 
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telefônicos tem agilizado 
os processos de trabalho 

Notícias de familiares 
contaminados pelo COVID-19 

Não Não Não 

Sentimento geral da equipe 
com relação ao 

acompanhamento 
virtual/remoto das famílias 

Sentimento de insegurança 
e incerteza. 

É percebido como algo possível para o 
momento, mas não ideal. A equipe criou novas 
possibilidades e isto foi visto de forma positiva, 
contudo a falta dos atendimentos coletivos e 
dos grupos multifamiliares é vista com bastante 
pesar.  
 
 

Percebe-se, por parte da 
equipe, o empenho para se 
utilizar do formato de 
acompanhamento remoto de 
modo a diminuir os impactos 
diretos da pandemia. No 
entanto, também vale o 
destaque para a frustração, 
uma vez que em virtude do 
público atendido se percebe 
que o acompanhamento 
remoto não consegue, por 
hora, suprir toda a demanda 
existente – tanto já anteriores 
como por conta da pandemia. 

Avaliação final Avaliam que a reunião 
proporcionou momento de 
acolhida e escuta 

Algumas técnicas de tele trabalho podem ser 
mantidas. A melhora da comunicação virtual 
também foi algo positivo. 
 
 

Sentimos falta da troca de 
experiência com outros 
serviços, de modo a 
compartilhar os meios os 
quais cada um está se 
utilizando para o referido 
momento, assim como a 
possibilidade de capacitações 
virtuais que auxiliem no 
desempenho da função 
profissional, no presente 
momento. 
O que tem funcionado bem e 
poderia ser adotado pós-
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pandemia, qualificando o 
trabalho: 
- A divisão dos idosos em 

grupos para melhor 
acompanhamento destes, 
no quesito de visitas 
domiciliares; 

- A disponibilização de 
material, nas redes 
sociais, de modo a 
aproximar o idoso de seus 
familiares, bem como 
passar informativos à 
população em geral sobre 
o público idoso; 

O trabalho à distância 
proporcionou à equipe 
aprendizado de outras 
maneiras de atender a família 
o que pode contribuir para 
futuros atendimentos à 
distância em casos 
específicos que o idoso ou o 
núcleo familiar estejam 
impossibilitados de 
comparecer presencialmente 
ao serviço 
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 Algumas Unidades Referenciadas, diante da percepção de agravamento 

de risco, retomou os atendimentos presenciais agendados, tão logo permitido 

pela Nota Técnica no 100, de meados de julho de 2020, preocupados com os 

impactos que a ausência de atendimento presencial poderia acarretar no usuário 

e suas famílias, como já percebido em algumas situações. O alto estresse do 

cuidador, envolvido também com as demais atividades da casa e com os outros 

membros da família, foi preocupação constante dos serviços de Unidade 

Referenciada, além dos agravos percebidos em relação a saúde mental, diante 

do isolamento, dessa vez imposto como medida de prevenção ao contágio pelo 

Covid-19. Atrelado ao desejo de atendimento ao usuário e sua família, esteve 

presente a preocupação com o transporte deste até o serviço, o que foi 

cuidadosamente observado, orientado, como precaução a não contaminação de 

um público tão vulnerável.  

Os atendimentos passaram a acontecer após agendamento prévio e 

observando atentamente cuidados como uso correto de máscara, higienização 

de mãos e dos espaços, ventilação de salas, entre outros.  

O mesmo ocorreu com os Centros Dia para Idosos, que diante das 

demandas apresentadas, e levando em consideração as recomendações 

sanitárias, iniciaram o atendimento presencial gradual no mês de agosto de 

2020, realizando apenas atendimentos individuais dos idosos, tanto pela equipe 

técnica, quanto pela equipe de educadores. Acreditam que tal medida contribuirá 

para a proteção e prevenção das situações de risco social, seus agravamentos 

e reincidências. 

Porém, em virtude de os usuários serem o público vulnerável, pois além 

de idosos há um número significativo de hipertensos e diabéticos, que são 

fatores de risco aumentando a vulnerabilidade dos mesmos, consideram que o 

retorno dos atendimentos coletivos dependerá de um contexto em que se 

verifique segurança para a saúde de todos os idosos. 

         Desta forma, desde a retomada do atendimento presencial parcial 

passaram a solicitar o preenchimento de um “Termo de Consentimento” que é 

assinado pelo familiar responsável e esclarecidas as condições para a 

participação presencial dos usuários. De qualquer forma, aponta-se aqui a 

necessidade da articulação com a Secretaria de Saúde, no sentido de dar maior 
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segurança em relação às medidas de cuidado para o não contágio pelo Covid-

19. 

Em relação à estrutura física, desde que consentido o atendimento parcial 

aos idosos, ambos Centros Dia Idoso relatam que possuem condições de 

realizar o trabalho com segurança, observando as normas de proteção.  

Contudo, são reiteradas as solicitações de parceria com a Secretaria de 

Saúde para testagem dos trabalhadores(as) e usuários(as), proporcionando a 

todos maior tranquilidade para desenvolver o trabalho pactuado. 

Além do supra informado o SPEI aponta que acredita que neste momento 

a manutenção do trabalho remoto é importante para evitar um número muito 

grande de pessoas no serviço.  Modalidade de atendimento esta que tem sido 

prioritária também para o Centro Dia PCD, que diante da preocupação com o 

público que atende, com situações muito frágeis de saúde, compreende que o 

atendimento presencial neste momento seria arriscado, também em função do 

clima que agrava o risco de doenças respiratórias e por isso, tem preferido 

acompanhamento remoto e visitas domiciliares 

Os três projetos da média complexidade no segmento idoso são 

unânimes em destacar a necessidade e relevância de firmar parceria com a 

Secretaria de Saúde para testagem periódica dos trabalhadores(as) e 

usuários(as), tendo em vista o público atendido e a necessidade do 

acompanhamento constante para evitar agravamentos de vulnerabilidades e 

riscos. 

No geral, é possível perceber que a grande maioria dos serviços identifica 

como sendo bastante positivo o acompanhamento remoto às famílias, 

especialmente nos casos em que, por motivo de saúde, há dificuldade de 

comparecimento presencial, mas também, como forma de conhecer a família 

como um todo, não só o responsável familiar como ocorre na maioria das vezes. 

No entanto, também destacam a importância do atendimento presencial para o 

usuário(a), sendo incomparável a capacidade de criação de vínculo nessa 

modalidade de atendimento. 
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6.3 RECOMENDAÇÕES PARA SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL 

ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 

 

Os serviços de proteção social especial de média complexidade 

trabalham com usuários(as) em situações de risco social. Portanto, objetivando 

intervir qualitativamente, de forma a contribuir para a proteção e prevenir 

situações de risco social, seus agravamentos e reincidências identifica-se como 

estratégia para oferecer suporte e apoio à usuários e famílias, visando amenizar 

os impactos levando em consideração as recomendações sanitárias. Importa 

ressaltar que a necessidade do permanente olhar às situações de risco social 

são apresentadas também na Portaria nº 100, que prevê que a permanência 

prolongada no ambiente doméstico associada a demais aspectos decorrentes 

do isolamento pode gerar tensões e estresse sobre as famílias, agravando 

vulnerabilidades e riscos, demandando a organização de alternativas de 

suportes para a proteção e prevenção de agravamentos. 

 É consenso que a retomada dos atendimentos presenciais deve ser 

gradativa, considerando o espaço físico dos serviços e sua equipe de 

trabalhadores(as). Ainda, para tanto, recomenda-se a retomada da carga horária 

integral aos trabalhadores(as), diante da expressiva demanda que tem se 

apresentado aos serviços que, embora não mantenham sua execução normal, 

adequaram-se de forma a dar conta das necessidades apresentadas. 

Para tanto, usuários(as) e suas famílias devem ser amplamente 

orientados afim de conseguir identificar os sintomas de síndrome gripal de 

qualquer um de seus membros e, desta forma, se os apresentarem o(a) 

usuário(a) ficará afastado do atendimento e terá os encaminhamentos 

necessários ao cuidado com sua saúde. 

É importante ressaltar que a necessidade de que equipamentos tais como 

wifi, smartphones, tablet, fone de ouvido e webcam sejam disponibilizados aos 

serviços, uma vez que neste momento, por falta dos mesmos, estão sendo 

utilizados recursos próprios dos trabalhadores(as), o que põe em risco a saúde 

mental destes, uma vez que disponibilizados seus contatos pessoais, passam a 

ser demandados em dias e horários inoportunos, além do seu horário de 

trabalho. Também, estão implicados recursos financeiros próprios dos 

trabalhadores(as). Compreende-se que, por dado período, foi aceitável, diante 
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da urgência dos atendimentos num momento de grande insegurança de 

todos(as), no entanto, na medida em que se investe num Plano de Contingência 

para uma situação que tem se apresentado muito além do inicialmente previsto, 

se faz necessário pensar em alternativas institucionais para tal. 
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Atividade Sugestão do modo de fazer 

Acolhida Deve ser realizada de forma individual presencial, com adaptações no espaço físico, tomando 

os devidos cuidados (EPI, higienização do espaço, distanciamento físico recomendado). 

Havendo mais do que um a ser acolhido, deve ser orientado a aguardar em sala onde possa 

permanecer só ou acompanhado da família, ou ao lado de fora do serviço, desde que em 

condições confortáveis; 

Deve haver em cada turno um técnico responsável por atender as demandas. 

Atendimentos Individuais Garantir que todos os usuários(as), em rodízio, possam ser contemplados com atendimentos 

presenciais. Avaliar e acordar com a família a periodicidade e orientar em relação a 

locomoção de forma segura. Sugere-se, em Unidade Referenciada, atendimento com 

duração mínima de 45 minutos e Centro Dia, atendimento em turno integral. Nos casos em 

que as famílias optarem pela não adesão ao atendimento presencial, as atividades serão 

enviadas através de mídias sociais e será feito o registro no prontuário do usuário(a). 

Assim, será necessário reavaliar a freqüência dos usuários(as) e familiares presencial. 

O atendimento presencial individual deve ser avaliado pela equipe técnica e coordenação, 

ofertado à família e, acordado de forma a garantir segurança e tranquilidade os envolvidos; 

A equipe deve avaliar os casos de maior necessidade de retorno e com melhores condições 

de saúde, não colocando em risco de contágio aos mais vulneráveis; 
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As atividades ocorrem na sala de atendimento de cada trabalhador(a) e deve ser 

cuidadosamente higienizada na troca de cada usuário(a). 

Sugere-se agendamentos prévios, utilizando uma agenda única no serviço, para organização 

de escala de atendimento, a fim de evitar aglomeração de pessoas, como na recepção e na 

hora do lanche na cozinha. 

Atendimentos Virtuais Devem ser mantidos os contatos telefônicos, áudios, vídeos chamadas e/ou outras mídias 

sociais, acompanhando os usuários(as) e suas famílias virtualmente. 

Manter atendimento virtual para os usuários(as) que estão em rodízio, quando em espera do 

presencial e para os usuários(as) que não poderão ser atendidos presencialmente. Os 

atendimentos virtuais podem acontecer individualmente, com usuários(as), com usuários(as) 

e suas famílias ou, coletivamente, envolvendo usuários(as) e suas famílias, conforme 

definição da equipe técnica e acordos prévios com familiares. 

Atendimentos Coletivos Redução da quantidade de integrantes de cada grupo. Sugere-se: grupos mínimos de 

5(cinco) usuários(as) e grupos máximos de 8(oito) usuários(as). 

Quanto ao distanciamento atentar para o disposto na nota técnica 100, ou seja,  mínimo de 
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1m e máximo de 2m, e a quantidade de pessoas de acordo com o espaço físico existente. 

Visitas Domiciliares Realizar agendamento prévio, fazendo recomendações à família em relação aos cuidados 

necessários para receber a equipe e levantando necessidades da família, como por exemplo, 

alimentos, máscara ou itens de limpeza e higiene, no caso de o serviço ter disponível para 

doação; 

Avaliar a real necessidade de entrar nas residências, não deixando de observar a garantia 

do sigilo do atendimento; 

As visitas domiciliares poderão ser utilizadas também para entrega de atividades de estímulo 

ao usuário(a), de maneira que não sofram prejuízo no período, no caso de não aceitarem o 

atendimento presencial. 

Utilizar os equipamentos de proteção, bem como higienizar o carro ao entrar.  

Capacitações Para retorno será necessário a capacitação das equipes de trabalho, pela Secretaria da 

Saúde, de maneira que tenham acesso a informações que tranquilize no que se refere a 

retomada dos atendimentos. 

Capacitação pela FAS através da Gestão do SUAS, Gestão de Parcerias e Monitoramento 

em relação a condução do trabalho no serviço; 

Capacitação para as equipes de trabalho sobre a Portaria 100 oferecida pela FAS com 
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objetivo de sanar dúvidas e oferecer orientação profissional. 

EPIs Apoio para aquisição de materiais e equipamentos para adequação às normas técnicas nº 

100. 

Apoio financeiro para adquirir materiais de limpeza, álcool gel, álcool 70%. 

Criar Termo de Compromisso para os trabalhadores(as) em relação ao uso dos EPIs e aceite 

das medidas necessárias de prevenção a contaminação. Solicita-se a contribuição da FAS 

para tal.  

Financiamento público para aquisição dos materiais e equipamentos, conforme relação 

abaixo, como mera sugestão das entidades, porém deve ser parametrizada pelos órgãos 

públicos atinentes a questão. 

Promover o teste do Covid-19 aos trabalhadores(as) das OSCs. 

Refeições (se for o caso) Revisão dos procedimentos e formas que os serviços vão adotar para servir a alimentação; 

Não mais disponibilizar buffet, mas sim, prato pronto, servido, diminuindo assim o contato. 

No caso de lanches, cada usuário(a) deve receber embalado individualmente, ao final de 

cada atendimento, e poderá consumir quando já tiver deixado o serviço. Caso o espaço do 

refeitório seja amplo e arejado, o serviço poderá avaliar a possibilidade de continuar sendo 

servido no refeitório, dividindo em grupos com horários diferenciados, respeitando o 
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distanciamento físico de, no mínimo, 1 metro. O refeitório será higienizado antes e após o 

lanche. 

Registros Todas as atividades devem ser registradas no Relatório Mensal de Execução do Objeto, 

registros internos do serviço, livro ata, observando as comprovações, sempre que for 

possível, tais como: assinatura quando do recebimento de benefícios ou doações, print de 

tela de grupos, reuniões de equipe ou capacitações, dentre outros. Recomenda-se registrar 

na rede RECRIA (nos serviços que atendem crianças e adolescentes), os casos atendidos e 

benefícios eventuais concedidos 

Articulação com a saúde Canal direto, facilitado, via telefone ou whatsapp para esclarecimentos de dúvidas, 

orientações, contatos rápidos; capacitação (podendo ser virtual) para os serviços em relação 

a prevenção, cuidado para evitar contágio com Covid-19, contribuindo assim para a criação 

do “Protocolo de Retomada” dos serviços; organização do fluxo para garantir atendimento 

prioritário a usuários dos serviços parceiros, acompanhados de trabalhadore(as) do serviço, 

especialmente de alta complexidade; testagem sistemática de usuários e trabalhadores(as); 

proporcionar à equipe de trabalhadores(as) capacitação quanto à utilização de EPIs e 

cuidados em casos de sintomas ou confirmação de Covid-19. 
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Procedimentos de segurança que serão necessários serem adotados: 

 Intensificação da limpeza e esterilização dos espaços e materiais de trabalho;  

 Cuidado redobrado na higienização do refeitório e utensílios utilizados para refeição dos usuários;  

  Uso de máscara e troca da mesma a cada 4 horas (no caso de utilização de máscaras reutilizáveis);  

  Uso de álcool gel 70% para higiene das mãos;  

  Respeito às normas de distanciamento social;  

  Verificação da temperatura para ingressar no ambiente;  

  Isolamento em caso de sintomas gripais ou qualquer outro sintoma relacionado ao COVID; 

  Número reduzido de pessoas para evitar aglomeração;  

   Obrigatoriedade de utilização de EPI’s; 

 Proporcionar à equipe de profissionais do projeto capacitação quanto à utilização de EPI’s e cuidados em 

casos de sintomas ou confirmação de COVID-19. 

     Em relação aos EPIs, EPCs, material de higiene e limpeza, as OSCs ressaltam que teriam dificuldade em arcar 

com os custos de aquisição dos itens que não dispõe no momento, pois não possuem recursos próprios, uma vez 

que fazem campanhas de doações, realizam eventos, feiras e outras formas para captação de recursos, entretanto 

neste momento de pandemia estes eventos e ações estão limitadas. 
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7 DEMONSTRATIVOS DO PROCESSO DE TRABALHO DA PROTEÇÃO 

SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, ELEMENTOS INDICADOS 

PELOS SERVIÇOS A PARTIR DA PESQUISA EXPLORATÓRIA E 

RECOMENDAÇÕES 

 

7.1 PROCESSO DE TRABALHO DA SUBCOMISSÃO DE ELABORAÇÃO DO 

PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

Conforme evidenciado, nos quadros abaixo, segue demonstração da 

forma (como e quando) foram executadas as atividades desenvolvidas pela 

subcomissão e a execução das reuniões, bem como quantidade de 

trabalhadores(as) participantes das reuniões. 

Serviço Dia e horário 

Apropriação dos itens: Apresentação e 

Estratégias/Procedimentos Operacionais (item 9) do 

Plano de Contingência – Etapa 1 (especialmente 

páginas 5 à 9 e p.45 a 61), bem como normativas 

relacionadas a PSE Alta Complexidade 

05/08 

06/08 

Leitura dos questionários para os serviços, a fim de 

contribuições (serão encaminhados por e-mail aos 

participantes da comissão)  

06/08 

Agendamento das reuniões com os serviços 

Envio dos questionários aos serviços 

07/08 – Manhã e 

Tarde (Sala de 

licitações) 

Casas Lar 1,2,3 Santa Alegria (Associação Mão 

Amiga) 

10/08 – Manhã 

(08:30) 

Casas Lar 13, 14, 15Anjos da Guarda (Associação 

Mão Amiga) 

10/08 – Manhã 

(09:30) 

Casas Lar 1,2,3 Associação Jesus Senhor 10/08 – Manhã 

(10:30) 

Abrigo Recanto Amigo 11/08 – Manhã 

(08:30) 

Casas Lar 4,5,6 Anjos Voluntários (Lar de Anjos I) 11/08 – Manhã 
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(09:30) 

Casas Lar Turquesa, Cristal e Rubi Anjos Voluntários 

(Lar de Anjos II) 

11/08 – Manhã 

(10:30) 

CP São Francisco de Assis 12/08 – Manhã 

(08:30) 

CP Carlos Miguel dos Santos 12/08 – Manhã 

(09:30) 

SAP 12/08 – Manhã 

(10:30) 

Família Acolhedora 13/08 – Manhã 

(08:30) 

Apadrinhamento 13/08 – Manhã 

(09:30) 

Casa Viva Rachel 13/08 – Manhã 

(10:30) 

RI Santa Clara de Assis 13/08 – Tarde (13:30) 

RI Bom Pastor 13/08 – Tarde (14:30) 

Instituto Filhos 13/08 – Tarde (15:30) 

OBS: Instituições de Longa Permanência- ILPIS   Aguardarmos 

documentos da 

Secretaria Municipal 

de Saúde para 

sistematização   

Compilação das informações e escrita 14/08 (Manhã tem 

sala de licitações) à 

19/08 
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Data da 

reunião 

Horário da 

reunião 

 

Serviço 

Números de 

trabalhadores(as) 

no serviço 

Número total de 

participantes 

Coordenador(a) 

participou 

Data da 

entrega 

Segunda-

feira 

(10/08/2020) 

Das 

9h30min às 

10h20min 

Casas Lar 13, 14, 15 

Anjos da Guarda 

(Associação Mão 

Amiga) 

 

18 

11 pessoas (01 

CMAS, 01 

COMDICA, 04 FAS, 

05 Serviço) 

 

SIM 

 

20/08/2020 

 

Terça-feira 

(11/08/2020) 

Das 

8h30min às 

9h20min 

Abrigo Recanto 

Amigo 

25 15 pessoas (01 

CMAS, 04 FAS, 10 

Serviço) 

SIM 20/08/2020 

Das 

9h30min às 

10h20min 

Casas Lar 4,5,6 

Anjos Voluntários 

(Lar de Anjos I) 

 

18 

11 pessoas (01 

CMAS, 04 FAS, 06 

Serviço) 

 

SIM 

 

18/08/2020 



99 
 

Das 

10h30min 

às 

11h20min 

Casas Lar 

Turquesa, Cristal e 

Rubi Anjos 

Voluntários (Lar de 

Anjos II) 

 

18 

08pessoas (01 

COMDICA, 04 FAS, 

03 Serviço) 

 

SIM 

 

18/08/2020 

 

Quarta-feira 

(12/08/2020) 

Das 

8h30min às 

9h20min 

CP São Francisco 

de Assis 

22 12pessoas (01 

CMAS, 01 CMI, 04 

FAS, 06 Serviço) 

SIM 14/08/2020 

Das 

10h30min 

às 

11h20min 

Residência 

Inclusiva Santa 

Clara 

16 09pessoas (01 

CMAS, 01 CMI, 04 

FAS, 03 Serviço) 

SIM 14/08/2020 
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Quinta-feira 

(13/08/2020) 

Das 

8h30min às 

9h20min 

 

Família Acolhedora 

 

05 

06 pessoas (01 

CMAS, 01 

COMDICA, 03 FAS, 

01 Serviço) 

 

SIM 

 

13/08/2020 

Das 

9h30min às 

10h20min 

 

Apadrinhamento 

 

05 

07 (01 CMAS, 01 

COMDICA, 02 FAS, 

03 Serviços) 

 

SIM 

 

14/08/2020 

Das 

10h30min 

às 

11h20min 

Casa Viva Rachel  

 

06 pessoas (01 

CMAS, 02 FAS, 03 

Serviço) 

SIM 14/08/2020 

Das 

13h30min 

às 

14h20min 

CP Carlos Miguel 22 07 pessoas (01 

CMAS, 03 FAS, 03 

Serviço) 

SIM 31/08/2020  
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Das 

14h30min 

às 

15h20min 

RI Bom Pastor 16 09 pessoas (01 

CMAS, 01 CMI, 04 

FAS, 03 Serviço) 

SIM 17/08/2020 

Das 

15h30min 

às 

16h20min 

Casas Lar 1,2,3 

Santa Alegria 

(Associação Mão 

Amiga) 

 

18 

09 pessoas (01 

CMAS, 01 

COMDICA, 04 FAS, 

03 Serviço) 

 

SIM 

 

22/08/2020  

Das 

16h30min 

às 

17h20min 

Casas Lar 1,2,3 

Associação Jesus 

Senhor 

 

18 

09 pessoas (01 

CMAS, 01 

COMDICA, 04 FAS, 

03 Serviço) 

 

SIM 

19/08/2020 

17/08/2020 Das 

14h00min 

às 

15h00min 

 

SAP 

 

 

05 pessoas (02 FAS, 

01 CMAS, 01 CMI, 01 

Serviço) 

 

SIM 

 

19/09/2020 
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7.2 ELEMENTOS INDICADOS PELOS SERVIÇOS E/OU PROGRAMA DA 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE A PARTIR DA 

PESQUISA EXPLORATÓRIA   

 

Atualmente, no município de Caxias do Sul, o Serviço de Acolhimento 

Institucional é ofertado através da proteção social especial de alta complexidade, 

em distintas modalidades, atendendo a famílias e/ou indivíduos com vínculos 

familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir proteção integral. O quadro 

abaixo apresenta os equipamentos disponíveis: 

Serviço Quantidade 

de 

equipamentos 

Parceria com 

OSC ou 

Público 

Público 

atendido 

Vagas 

Abrigo 

Institucional 

  

02 

  

Público 

Crianças e 

adolescentes 

20 em cada 

equipamento (total de 

40 vagas) 

Abrigo 

Institucional 

01 Parceria com 

OSC 

Crianças e 

adolescentes 

20 

  

Casa lar 

  

15 

Parceria com 

OSC 

Crianças e 

adolescentes 

08 em cada 

equipamento (total de 

120 vagas) 

Família 

Acolhedora 

09 Famílias 

habilitadas 

Parceria com 

OSC 

Crianças e 

adolescentes 

10 

Casa de 

Passagem 

  

03 

Parceria com 

OSC 

Adultos e 

famílias 

40 em cada 

equipamento (total de 

120 vagas) 

Residência 

Inclusiva 

  

02 

Parceria com 

OSC 

Jovens e 

adultos com 

deficiência 

08 em cada 

equipamento (total de 

16 vagas) 

Instituição de 

Longa 

Permanência de 

Idosos - ILPI 

  

03 

  

Credenciamento 

de vagas 

Idosos com 

grau de 

dependência 

I, II ou III 

  

80 vagas 
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Casa de 

acolhida 

01 Parceria com 

OSC 

Mulheres em 

situação de 

violência 

Até 15 pessoas/dia 

Programa de 

Apadrinhamento 

01 Parceria com 

OSC 

Crianças e 

adolescentes 

50 padrinhos afetivos 

 

Como disposto, num primeiro momento, os serviços de acolhimento 

institucional responderam questionário, os quais deram subsídios para 

elaboração, desta etapa, do Plano de Contingência. Ressalta-se que, a seguir 

traremos, somente, resumo dos dados coletados. Os instrumentos, na íntegra, 

encontram-se arquivados na Diretoria de Gestão do SUAS, em cópia física, junto 

às pastas dos respectivos serviços. 

 

7.2.1 Item: Percepção do risco, funcionamento do serviço e segurança 

dos(as) trabalhadores(as) 

 

         Em relação ao afastamento de profissionais, dos 24 (vinte e quatro) 

serviços e/ou programa, apenas 4 (quatro) relataram esta situação, sendo que 

em alguns casos o profissional retornou e foi remanejado para atividades sem 

atendimento direto aos acolhidos5. 

No que diz respeito à realização de capacitações para os profissionais, 

observa-se através do Gráfico 1, que 13 (treze) equipes de trabalho foram 

capacitadas em algum momento, sendo relatado ter sido de forma presencial 

com todos os cuidados e prevenção para evitar o contágio pela Covid-19, 

principalmente na modalidade de ensino à distância. Informam que foram 

capacitados por profissionais do próprio serviço ou da rede, além de terem 

acompanhado lives em redes sociais e realizado inscrições em outras 

capacitações. Dez equipamentos relataram não ter realizado nenhum tipo de 

capacitação a equipe de trabalho neste período, justificada pela pandemia. Já, 

em relação à realização de reunião de equipe, todos relataram a continuidade, 

sendo que cada equipamento adaptou a sua realidade: de forma presencial com 

                                                           
5 utilizaremos esse termo quando nos referimos a todos os serviços. Quando se tratar de Serviços 

que atendem o segmento criança e adolescente. Leia-se o termo criança e adolescente. 
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todos os cuidados necessários ou através de plataformas de reunião online. Em 

alguns casos as reuniões não foram realizadas com a presença de toda equipe, 

visto a atual demanda neste momento, priorizando o cuidado aos acolhidos. 

Gráfico 1 – Capacitações e reuniões de equipe

 
          

Quanto a utilização e disponibilidade dos Equipamentos de Proteção 

Individuais (EPIs), segue demonstrado no Gráfico 2, que os itens com alcance 

total pelos profissionais são as máscaras de tecido e o álcool gel, estando 

disponíveis em todas unidades. Demais EPIs são utilizados em menor 

quantidade pela equipe de trabalho, como a luva descartável, jaleco, protetor 

facial, touca descartável, propés, seguidos do avental em TNT e óculos de 

proteção, estes disponíveis em apenas três serviços. 

Gráfico 2 – Disponibilidade de EPIs nos serviços e/ou programa

 
         Conforme evidenciado pelas equipes, nem todos os EPIs foram 

disponibilizados pelas OSCs, comprados com o recurso da parceria ou por 
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doação, de forma que 08 (oito) serviços e/ou programa descrevem que estes 

foram adquiridos por iniciativa própria dos trabalhadores(as), principalmente no 

caso da máscara. 

  Diante do Gráfico 3, observa-se que os serviços e/ou programas 

executaram suas atividades através das três modalidades dispostas: presencial, 

rodízio e teletrabalho. Visto que são serviços da proteção social especial de alta 

complexidade, todos os equipamentos deram continuidade no atendimento 

presencial, principalmente os trabalhadores(as) que desempenham a função de 

educador social, exceto aqueles que estiveram com crianças e adolescentes em 

suas residências por algum período, conforme autorização judicial. Seis (06) 

equipamentos evidenciaram a realização das atividades em teletrabalho, 

principalmente no início da pandemia, por parte da coordenação, equipe técnica 

e administrativa, logo retornando à modalidade presencial com todos os 

cuidados necessários. Além disso, 05 (cinco) destacam a realização do rodízio, 

evitando assim a aglomeração de pessoas. 

Gráfico 3 – Forma de operacionalização das atividades

 
         Com a retomada dos atendimentos em escala de 100% dos 

trabalhadores(as), os serviços e/ou programas destacam a continuidade nos 

meios de prevenção e cuidados já utilizados pelas equipes de trabalho. Alguns 

equipamentos realizaram adaptações no espaço físico e nos cronogramas das 

atividades de rotina diária, como por exemplo, a separação dos acolhidos em 

dois grupos para a utilização do refeitório e a reorganização no layout das salas 

da equipe técnica e do administrativo para salas individuais. 
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7.2.2 Item: Continuidade da oferta do trabalho essencial com os(as) 

usuários (as) e suas famílias 

           

Com o avanço da pandemia, as equipes relataram alterações no 

comportamento dos usuários(as) (crianças e/ou adolescentes, jovens e adultos 

PCDs), principalmente apresentando dificuldades em relação ao entendimento 

e aceitação do isolamento social, demonstrando estresse, ansiedade e 

agressividade. Além disso, demonstram agitação em relação à realização das 

atividades escolares e intolerância pela restrição das visitas dos seus familiares 

e/ou padrinhos afetivos e saídas para lazer. Como consequências ocorreram 

algumas internações psiquiátricas e evasões de forma esporádica, sendo 

relatada apenas 3 (três) evasões prolongadas e destas uma que persiste. O 

manejo com o acolhimento de adultos tem-se demonstrado mais tranquilo, 

apesar de também apresentarem ansiedade, muitas vezes relacionada ao uso 

de substâncias psicoativas (drogas lícitas e/ou ilícitas). 

Em relação à organização do processo de trabalho dentro dos 

equipamentos, se observou nos Serviços de Acolhimento Institucional para 

crianças e adolescentes, em constante evidência, uma rotina adaptada à nova 

realidade escolar, onde há a realização das tarefas de forma remota com o 

acompanhamento e orientação dos educadores sociais. Além disso, cada local 

organizou as atividades conforme as suas especificidades, considerando as 

características/perfil das crianças e adolescentes, destacando momentos 

lúdicos, atividades de lazer e esportivas na área externa da casa. Os serviços de 

acolhimento a jovens e adultos PCDs destacam a sobrecarga no 

acompanhamento contínuo dos residentes na realização das atividades 

escolares, além da intensificação na execução de rodas de conversa, atividades 

lúdicas, jardinagem, jogos, entre outros. Demais serviços priorizam a realização 

de atividades na área externa com pequenos grupos e com os cuidados 

adequados. 

         No que se refere às estratégias utilizadas pelas equipes de 

trabalhadores(as) na disseminação da situação atual aos usuários(as), enfatiza-

se o diálogo como ferramenta principal, além da facilitação do acesso à mídia 

(telejornais) e realização de atividades escolares que abordam o assunto. 
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         Conforme dados apresentados no Gráfico 4, percebe-se que todos os 

equipamentos tiveram em acolhimento o número de usuários(as) conforme a sua 

capacidade de atendimento ou inferior a esta.        

Gráfico 4 - Número de usuários(as) por serviço

 
 

De acordo com autorização judicial e em consonância ao Núcleo de 

Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, teve-se a possibilidade 

destes permanecerem provisoriamente na residência de educadores sociais ou 

padrinhos afetivos com o qual apresentavam vínculo estável, sendo um total de 

27 acolhidos. Durante este período, as equipes técnicas dos serviços realizaram 

o acompanhamento de forma remota (vídeo chamadas, telefonemas) e alguns 

através de visita in loco. Além disso, 07 (sete) crianças e adolescentes se 

encontram em experiência familiar e 03 (três) em estágio de convivência com 

casal pretendente à adoção, sendo estes acompanhados através de visitas 

domiciliares, atendimentos presenciais e de forma remota. 

         Dos serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, 

35 estão inseridos no Programa de Apadrinhamento, sendo que a forma de 

condução e saída destes com os padrinhos divergem entre os equipamentos:  

alguns estão com as saídas suspensas e realizam contato de forma remota, 

enquanto outros permitem a saída, respeitando as recomendações e 

distanciamentos conforme a bandeira vigente, modelo de distanciamento 

controlado adotado pelo governo estadual do Rio Grande do Sul para diminuir o 

risco do contágio pelo Covid-19, além de também manter contato por vídeo 

chamadas ou telefonema. 
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        As estratégias utilizadas pelas equipes para a manutenção do vínculo entre 

usuários(as) e seus familiares, se deu através do contato remoto com a 

supervisão da equipe devido a restrição de visitas, sendo que alguns relatam a 

liberação de visitas presenciais, de acordo com avaliação da equipe técnica. Os 

profissionais ressaltam, apesar de alguns não terem realizado mapeamento de 

quais equipamentos as famílias dispõem, que todos possuem celular para a 

realização do contato remoto. 

Em relação ao acolhimento de mulheres e suas famílias em situação de 

violência, destacamos que foi observado pelo serviço que executa tal 

modalidade que, apesar das suspeitas do aumento de violência doméstica em 

função da condição imposta frente ao momento - tais como, isolamento social, 

precariedade de renda, ausência do olhar da escola e serviços que tinham 

atendimento presencial sistemático e por isso, mantinham-se vigilantes a tais 

situações - suspeita-se que tenha havido dificuldade também na busca por 

auxílio, na medida em que o isolamento social restringe a circulação a espaços 

que poderiam ser utilizados para tal medida. Ainda, que no imaginário das 

mulheres, possivelmente estivesse muito presente a sensação de insegurança 

em relação a quais serviços estariam em funcionamento, se seria mesmo 

possível buscar ajuda. Somado a isso, houve um momento em que a restrição 

de atendimentos presenciais, em função de redução de carga horária ou outro 

modo de organização, dificultou o acesso a Delegacia da Mulher, perdendo a 

escuta qualificada garantida por este órgão, e também o atendimento junto ao 

Centro de Referência da Mulher. Tais motivos teriam sido os principais 

causadores do baixo número de acolhimento institucional de mulheres em 

situação de violência e suas famílias, apesar da suspeita de que as 

circunstâncias tenham levado ao agravo da situação. Com a observação de tais 

dificuldades no acesso das mulheres ao serviço, se intensificou a divulgação dos 

serviços através das mídias, como forma de superar os limites impostos pela 

pandemia. Diante disso, já no último mês, se percebeu maior procura de 

mulheres em situação de violência, em função de ter tido a informação e do 

recebimento do auxílio emergencial que facilitou a busca por independência, 

uma vez garantindo renda. 

 Conforme evidenciado no Gráfico 5, referente aos recursos que os 

serviços dispõem para o atendimento/acompanhamento remoto, se observa que 
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a maioria dispõe de notebook, seguido de computador, smartphone e, o menos 

usual, telefone fixo. Alguns relatam a utilização do telefone celular e notebook 

próprio para o desempenho da função, visto que o serviço não dispõe deste 

recurso, além dos equipamentos terem sido disponibilizados através de doação. 

Gráfico 5 - Recursos de atendimento/acompanhamento remoto dos serviços

 
          

No que diz respeito aos atendimentos e acompanhamentos de saúde das 

crianças e adolescentes, alguns serviços ponderam atenção a não disposição 

da prioridade do atendimento em alguns espaços, no entanto, a grande maioria 

ressalta boa relação com os serviços de saúde. Relatam o cancelamento de 

algumas consultas especializadas, como por exemplo, as psiquiátricas, mas que 

dispunham da receita média para a continuidade do tratamento e que alguns 

atendimentos continuados permaneceram sendo realizados, mas de forma 

remota. Houve dificuldades no acolhimento de usuários(as) adultos, visto a 

reforma do CAPS, atrasando os atendimentos e assim impossibilitando a 

prescrição de medicações utilizadas pelos usuários(as). Em todas as 

modalidades de acolhimento há o acompanhamento do usuário(a) acolhido, por 

parte da equipe técnica e/ou educadores sociais, nos atendimentos de saúde. 

         No que se refere ao acesso a educação pelas crianças e/ou adolescentes, 

jovens e adultos PCDs em acolhimento institucional, estes estão ocorrendo de 

forma remota, utilizando como ferramentas para a realização o material físico ou 

online, sendo disponibilizado e acessado através de e-mail, whatsapp, vídeo 

aulas ou plataforma digital oferecida pelos sistemas educacionais do Município 
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ou Estado. Cada serviço está se adequando conforme os recursos, tanto material 

quanto de recursos humanos, que possui no momento, para garantir a 

continuidade do acesso à educação. 

         Acerca das novas demandas apresentadas pelos familiares no período da 

pandemia, destaca-se maior instabilidade nas relações pessoais e profissionais 

e intensificação da vulnerabilidade social, demandando acesso ao auxílio 

emergencial, necessidade de alimentação, sendo necessária a mediação com a 

rede, por parte das equipes técnicas dos serviços. A fim de mapear estas 

demandas, as equipes realizam contato de forma frequente e sistemática, sendo 

através de visitas domiciliares ou por contato telefônico. 

 

7.2.3 Item: Questões Gerais (articulação com diferentes políticas públicas, 

dificuldades e sugestões) 

 

      Através desta categoria foram trazidas informações relacionadas às 

dificuldades apresentadas pelos serviços e/ou programa neste período de 

pandemia, a relação com outras políticas públicas, entre outras questões 

relevantes. 

         No que se refere à articulação e relação dos serviços e/ou programas com 

as demais políticas públicas, se percebe dificuldades relacionadas ao contato 

imediato com a área da saúde e serviços da assistência social (CRAS, CREAS 

e Cadastro Único) devido às escalas de trabalho, o não cumprimento de fluxos 

já estabelecidos anteriormente, como por exemplo, no desacolhimento de 

crianças e/ou adolescentes, desencontro de informações, falta de respostas e/ou 

retornos ágeis nos encaminhamentos de e-mail e escassez no que diz respeito 

às providências e orientações nos casos de trabalhadores do SUAS com 

confirmação de contaminação pelo Covid-19 passadas pela saúde. Além destas 

dificuldades, conforme já mencionado no item II, se observa que em alguns 

casos não é dado atendimento prioritário na saúde para às 

crianças/adolescentes e jovens adultos PCDs, algo que consideram ser de 

grande importância, especialmente por já ter havido combinação para tal. 

Também trouxeram pontos positivos da articulação, principalmente acerca da 

facilidade na utilização de ferramentas como whatsapp, e-mail e contato 

telefônico nos processos de trabalho. A relação com o Sistema de Justiça, para 
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os que possuem, é muito satisfatória, com atendimento rápido, prioritário e com 

suporte adequado, apenas se observa alguns andamentos judiciais mais lentos, 

como disponibilização do Termo de Guarda e de desligamento. 

         Acerca das dificuldades apresentadas neste período se constata muitos 

relatos do aumento das demandas nas atividades escolares, exigindo o 

acompanhamento da equipe de educadores em tempo integral, gerando 

sobrecarga de trabalho. Além disso, trouxeram questões de agravamento da 

situação de saúde mental das crianças/adolescentes e jovens e adultos PCDs, 

decorrentes do isolamento social e pela restrição da visita dos seus familiares, a 

dificuldade do entendimento por parte das famílias no acesso aos seus direitos, 

a insuficiência de recursos humanos em alguns períodos por estarem afastados 

por serem do grupo de risco ou apresentação de atestado médico, a marcação 

de atendimentos de saúde também se apresentou prejudicada, a contrariedade 

dos acolhidos adultos em serem acompanhados nas saídas pelos profissionais 

do serviço e também o distanciamento entre os profissionais.   

         Em relação à viabilidade da continuidade de procedimentos adotados 

neste período pós pandemia, os serviços e/ou programa ponderam o 

prosseguimento do trabalho remoto em algumas situações de rotina, como para 

reuniões de equipe, elaboração de documentos e realização de alguns 

atendimentos à distância, além de continuar dispondo dos cuidados de higiene 

adotados, a flexibilização para a compra de EPIs conforme a viabilidade, manter 

os grupos de whatsapp para agilidade nos encaminhamentos e respostas. 

Apesar de dar continuidade a alguns processos, atenta-se a necessidade da 

realização de acompanhamento das famílias de forma presencial. 

8 RECOMENDAÇÕES PARA OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA 

COMPLEXIDADE 

 

  Os serviços de proteção social especial de alta complexidade são aqueles 

que garantem proteção integral: moradia, alimentação, higienização e trabalho 

protegido para famílias e indivíduos que se encontram sem referência e, ou, em 

situação de ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e, ou, 

comunitário. 
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 As Unidades de Acolhimento Institucional do Sistema Único de 

Assistência Social-SUAS são aquelas que ofertam atendimento coletivo em 

regime integral (24 horas) às pessoas acima descritas, como medida para 

assegurar sua proteção. 

Tais Unidades de Acolhimento Institucional são organizadas por ciclos de 

vida e situação atendida, podendo destinar-se ao atendimento de diversos 

públicos, como, por exemplo: 

 Serviços de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes 

(abrigos e casas-lares);  

 Serviços de Acolhimento para Idosos6 (abrigos/ILPIs e casas-

lares);  

 Serviços de Acolhimento para pessoas adultas com deficiência 

(residências inclusivas);  

 Serviços de Acolhimento para mulheres vítimas de violência 

(abrigos); 

    Serviços de Acolhimento para adultos e famílias (abrigos, casas 

de passagem). 

OBS: Em todos os serviços sugerimos a realização de reuniões de equipe de 

forma remota e continuada, garantindo o diálogo entre os trabalhadores(as) 

possibilitando troca de experiências, dúvidas e apoio mútuo, bem como o 

investimento em capacitações virtuais, mesmo que individuais, que possam ser 

replicadas à equipe em dado momento.  

 

 8.1 Orientações para as visitas e fluxos de pessoas em todos os serviços 

de acolhimento 

 

 Manter o cancelamento temporário de todas as atividades coletivas 

(grupos, reuniões, comemorações, oficinas, etc) na modalidade presencial, 

exceto se o número de acolhidos(as) possibilitar por estar em quantidade segura, 

evitando aglomeração, em espaço ventilado, preferencialmente em área externa, 

                                                           
6 O Plano de Contingência referente às ILPIs será elaborado posteriormente com a contribuição 

de profissional da saúde, uma vez que exige orientações específicas.  
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e respeitando todas as recomendações de cuidado a prevenção de 

contaminação;  

 Manter suspensas as visitas aos usuários(as) acolhidos(as), 

incluindo visitas de familiares, quando for o caso, salvo os casos mediante 

avaliação da equipe técnica. Nesse caso, as famílias e os usuários(as) devem 

ser informados do motivo de tal restrição, de que a restrição será temporária, ou 

seja, apenas enquanto durar a calamidade em saúde pública; 

 Continuar informando as famílias sobre as medidas de prevenção 

e sua importância para a prevenção de contaminação;  

 Manter suspensas as visitas de pessoas estranhas ao serviço 

(estudantes, voluntários, pesquisadores, colaboradores eventuais, entre outros);  

 Seguir viabilizando e incentivando formas de contato com 

familiares, amigos e padrinhos afetivos (no caso de acolhimentos para crianças 

e adolescentes), fazendo acordos com estes para, por meio da utilização de 

meios tecnológicos (chamadas telefônicas, mensagens de whatsapp, 

mensagens de áudios, fotos, vídeos, etc), manter e fortalecer os vínculos 

existentes. 

 

8.2 Orientações e cuidados aos trabalhadores(as) para manutenção da 

higiene individual e coletiva em todos os serviços de acolhimento 

 

 Preferencialmente medir e registrar a temperatura de todos que 

entram na casa por aferição sem toque, através de scanner de temperatura, 

seguindo protocolo de entrada para permitir (se temperatura menor que 37,5 

graus) ou não (se temperatura maior que 37,5 graus) a entrada; 

  Proibir a circulação de usuários(as) acolhidos na recepção;  

  Ao receber mercadorias e/ou doações, disponibilizar o lavabo da 

recepção (se existente) ou álcool gel para higienização das mãos do entregador 

e das embalagens ou itens recebidos;  

 Continuar o controle da entrada de todas as pessoas autorizadas, 

se for de grande necessidade a entrada destas;  

  Continuar mantendo ventilação natural no ambiente e diminuir o 

uso de condicionadores de ar (se houver) ao estritamente necessário; 
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 Solicitar a todos (equipe, visitantes e fornecedores) a lavagem das 

mãos com água e sabão ao adentrar ao serviço e orientar a lavagem correta das 

mãos; 

  Perguntar/verificar se os trabalhadores(as) apresentam sintomas 

como nariz entupido, dor na garganta, tosse seca ou febre nos últimos dias;  

  Reforçar os procedimentos de higiene e desinfecção de utensílios, 

equipamentos e ambientes; 

 Limpar e desinfetar com produtos de limpeza como álcool 70%, 

água e sabão/detergente ou desinfetante água sanitária (sugestão misturar 250 

ml de água sanitária com 5 litros de água) os ambientes internos e externos com 

frequência; 

   Coletar lixo e desinfetar os cestos. As lixeiras devem ser 

esvaziadas regularmente, sobretudo se contiverem lenços e material utilizados 

para expectoração ou higiene da tosse. Providenciar o descarte de forma 

adequada;  

  Para os educadores que fazem o cuidado direto, se possível, trocar 

de roupa assim que chegar ao trabalho antes de ter contato com os usuários(as);  

  Avaliação por parte da coordenação do serviço, quando possível, 

de adequações nas escalas de trabalho, de modo a reduzir o fluxo diário de 

entrada e saída de trabalhadores(as). Conforme Portaria n° 59, de 22 de abril de 

2020, os abrigos institucionais podem se organizar para que os 

trabalhadores(as) atuem temporariamente como educadores residentes, a 

exemplo do que já ocorre na modalidade casa-lar; 

  A OSCs devem dar suporte para deslocamentos de 

trabalhadores(as) e usuários (as), com utilização de meios de transporte mais 

seguros (que possibilitem o distanciamento entre passageiros, boa ventilação 

etc.), ou a flexibilização de horário, desde que não prejudique o serviço ou o 

cumprimento total da carga horária do trabalhador(a) e os registros sejam 

realizados adequadamente. 
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8.3 Recomendações específicas aos serviços de acolhimento 

institucionais para crianças e adolescentes 

 

8.3.1Medidas a serem tomada em casos de confirmação de contaminação 

de trabalhadores dos SAIs criança e adolescente 

 

 Em caso de afastamento de profissional por suspeita ou contaminação, o 

serviço deve informar imediatamente os Gestores de Parcerias/FAS, que tomará 

as seguintes providências, mediante concordância da presidente da FAS: 

I. Verificará através da Diretoria Administrativa Financeira e, se 

necessário, Procuradoria da FAS, a possibilidade de contratação emergencial e 

provisória de profissional para substituição deste; 

    II. Na impossibilidade do item acima, verificará juntamente com a equipe 

diretiva, a possibilidade de remanejamento de trabalhadores(as) de outros 

serviços do SUAS, cujas atividades tenham sido temporariamente reduzidas ou 

suspensas; 

   III. Realização de contato com a Secretaria Municipal de Saúde, 

preferencialmente, com prioridade, verificando procedimentos a serem tomados 

e orientações a serem seguidas. 

 

8.3.2 Medidas a serem tomadas em ingressos e evasões 

 

 Se o ingresso se der na modalidade de abrigo ou casas lar, deve-se, 

dentro das possibilidades: 

I. Possibilitar a quarentena da criança ou adolescente (isolamento 

por 14 dias), seguindo as orientações citadas para os usuários(as) com suspeita 

ou confirmação. 

II. Essas medidas devem ser tomadas também nos casos de retorno 

de evasões. 
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8.3.3 Abreviação da permanência de crianças e adolescentes nos serviços 

de acolhimento (desligamentos) 

 

 Priorização de procedimentos para a concessão de guarda provisória a 

pretendentes previamente habilitados para adoção: esta medida se refere aos 

casos de crianças e adolescentes em serviços de acolhimento que se encontrem 

em estágio de convivência para adoção, mediante relatório técnico favorável e 

decisão judicial competente.  

   Análise da situação de cada criança ou adolescente acolhido e das reais 

possibilidades de retorno à família de origem, nuclear ou extensa: reintegração 

familiar de crianças e adolescentes em Serviços de Acolhimento Institucional, 

quando observadas condições seguras para cuidado e proteção junto à família 

de origem, nuclear ou extensa, com vínculo afetivo. Nos processos de 

reintegração familiar em curso, quando a medida for avaliada pela equipe técnica 

como segura para a criança ou adolescente e voltada a seu superior interesse, 

recomenda-se proceder à sua finalização no menor tempo possível. 

Ressalta-se que deve ser assegurado o acompanhamento - ainda que 

remoto durante o período da pandemia - da família, no pós-desligamento da 

criança ou adolescente acolhido, por período não inferior a 6 (seis) meses, pela 

equipe técnica do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – 

CREAS.   

 

8.3.4 Rotinas do serviço de acolhimento institucional de criança e 

adolescente 

 

 Possibilitar às crianças e adolescentes atividades e rotinas que 

contribuam com a qualidade de vida e manejo do estresse e do ócio. É 

importante que sejam estabelecidos horários regulares de rotina: refeições, sono 

e atividades escolares, lúdicas, esportivas, artísticas, etc.;  

 Refletir com as crianças e adolescentes, de acordo com sua 

compreensão, sobre sua responsabilidade individual e coletiva e sobre os riscos 

de algumas ações individuais para todos no serviço - como saídas não 

autorizadas ou descumprimento de medidas sanitárias; 
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 Envolver todos(as) no planejamento da nova rotina, respeitando as 

preferências individuais e faixas etárias; 

  Articular com o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos 

estratégias para o suporte remoto na execução de algumas atividades; 

  Se, possível, as atividades coletivas devem ser realizadas em subgrupos, 

evitando aglomerações e contato físico, além da utilização de materiais 

individuais; 

 Continuar incluindo, na rotina diária das crianças e adolescentes as 

tarefas escolares de forma remota, mantendo contato com a escola e 

professores;  

  Possibilitar, conforme avaliação da equipe técnica, a saída das crianças 

e adolescentes com os padrinhos afetivos nas semanas em que conforme 

avaliação do Governo do Estado, especificamente item relacionada à troca de 

bandeiras, o risco de contaminação é baixo ou médio, seguindo as seguintes 

recomendações: 

I. Reavaliação da equipe técnica do serviço de acolhimento institucional 

e do Programa de Apadrinhamento sobre o vínculo com o padrinho, verificando 

se há a necessidade de nova aproximação; 

 II. Orientar a criança e/ou adolescente e o padrinho sobre as medidas 

de prevenção e cuidados a serem tomados em sua saída e retorno ao serviço; 

III. Orientar o padrinho a seguir as recomendações estabelecidas em 

Decretos Municipais sobre locais permitidos para serem frequentados, evitando 

aglomerações e contatos com outras pessoas, bem como em relação às 

medidas de prevenção ao contágio que devem ser tomadas durante o convívio. 

  

8.3.5 Acolhimento de crianças e adolescentes, em caráter excepcional, na 

residência de trabalhadores(as) do serviço ou padrinhos afetivos 

 

 Nos casos em que seja verificada a possibilidade de permanência da 

criança ou adolescente na residência de cuidadores diretos, de demais 

trabalhadores(as) do serviço de acolhimento ou de padrinhos afetivos, cabe a 

equipe técnica do serviço de acolhimento institucional: 

 I.        Verificar se a existência de vinculação prévia com a pessoa que 

acolherá, a disponibilidade desta e de sua família para o acolhimento e se 
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há condições de segurança para a criança ou adolescente e os demais 

envolvidos; 

II.        Informar imediatamente ao Núcleo de Acolhimento Institucional (NAI) 

da FAS, que procederá a solicitação ao judiciário; 

   III.        Preparar e acompanhar por parte da equipe técnica do serviço de 

acolhimento das pessoas que receberão as crianças e adolescentes em 

suas residências; 

  IV.        Realização da escuta da criança e/ou adolescente sobre esta 

possibilidade, sendo sua opinião levada em consideração, além da 

preparação para esta transferência, explicando que será temporário; 

   V.        Liberação da transferência do acolhido após a autorização do poder 

judiciário competente; 

  VI.        Acompanhar estas famílias, ainda que de maneira remota, por meio 

de subsídio técnico para o cuidado, através de vídeo chamadas e contatos 

telefônicos freqüentes, prestando as orientações necessárias e 

identificando as necessidades; 

 VII.  Prestar suporte material (ex. fraldas, material de higiene, 

alimentação, vestuário, dentre outros); 

VIII.     Articular com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, 

sempre que necessário. 

 

8.4 Recomendações ao Núcleo de Acolhimento Institucional  (Segmento 

Criança e Adolescente) 

 

 Se possível, não realizar o acolhimento de crianças e adolescentes nos 

serviços que estiverem com casos suspeitos e/ou confirmados de Covid-19. 

 Quanto ao ingresso de crianças e adolescentes nos serviços de 

acolhimento indicamos: 

I. Priorizar, dentro das possibilidades, o ingresso de novos(as) 

crianças/adolescentes direto para as famílias acolhedoras, desde que se 

enquadrem nos critérios e estrutura familiar destas; 

II.  Articular com a equipe técnica do serviço de acolhimento em Famílias 

Acolhedoras a sensibilização das famílias para o recebimento imediato de 

crianças e adolescentes, inclusive de bebês ou grupo de irmãos; 
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   III. Priorizar o acolhimento em família acolhedora de crianças e 

adolescentes do grupo de risco: crianças com menos de cinco anos, com 

problemas de saúde que comprometam a imunidade, gestantes e no 

período de resguardo após o parto, com deficiência e indígenas. 

  

8.5 Medidas, a serem tomadas, por todos os serviços de acolhimento, em 

casos de suspeita ou confirmação de contaminação pelo covid-19 

 

 Providenciar o isolamento imediato do usuário com suspeita ou 

confirmação de contaminação, readequando o espaço físico do serviço;  

 Providenciar acomodação em quarto individual, com ventilação adequada, 

e banheiro diferenciado;  

  Comunicação imediata às autoridades sanitárias, seguindo 

rigorosamente todas as orientações repassadas pela saúde para a proteção da 

criança e/ou adolescente ou adulto com suspeita ou confirmação, demais 

acolhidos e trabalhadores(as) do serviço;  

 Comunicação a FAS:  NAI, Gestão de Parcerias ou Monitoramento e 

Avaliação do SUAS;  

 Orientar o usuário(a) acolhido quanto à limitação do seu acesso aos 

espaços de uso comum e sobre a utilização, sempre que possível, de máscara; 

 Refletir com os usuários(as) adultos no sentido de que as saídas devem 

ser evitadas, portanto, fazer acordos para que aconteçam apenas se 

estritamente necessárias e acompanhados de educador;  

   Destinar profissionais exclusivos para os cuidados deste usuário(a), bem 

como para a realização da limpeza dos ambientes, utilizando os EPIs 

necessários;  

  Disponibilizar amplo acesso à informação em relação aos cuidados 

necessários e uso de EPIs adequados para o(a) trabalhador(a) que acompanhar, 

prestar o atendimento ao usuário com suspeita ou confirmação de contágio; 

 Disponibilizar vestuário, roupas de cama, utensílios para refeições, dentre 

outros objetos de uso pessoal para a utilização exclusiva do usuário(a), além de 

realizar a separação do lixo produzido;  

  Redobrar a atenção a este usuário(a), possibilitando o seu contato remoto 

com os demais, familiares ou pessoas de sua rede afetiva;  
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 No caso das crianças e adolescentes garantir que, se em condições de 

saúde para tal, mantenha as atividades remotas que vinha realizando, como 

atividades escolares, cursos, ou dos serviços de convivência e fortalecimento de 

vínculo;  

  Monitorar seu estado de saúde de forma continuada, acionando a equipe 

de saúde sempre que necessário; 

 Usuários(as) que apresentarem sintomas devem ser acompanhados aos 

serviços de saúde, onde devem ter prioridade no atendimento; 

 Enquanto aguardar resultado do teste, deve permanecer isolado e, se 

houver a confirmação, permanecer em período de quarentena, por no mínimo 14 

dias. Para tanto, deve haver cômodos e espaços que permitam o isolamento 

destes em relação aos demais usuários na casa, sendo atendido por apenas um 

técnico e um educador, ou conforme avaliação da coordenação e equipe, de 

forma a preservar os demais trabalhadores(as) do serviço. 

 

8.6 Recomendações específicas aos serviços de acolhimento aos usuários 

em situação de rua  

 

I. Usuários em situação de rua, permaneceram isolados durante 

cerca de 14 dias, onde tiveram seus sinais monitorados, observando sintomas 

de contágio pela Covid-19 em espaço, oferecido pela FAS, através de parceria 

com a OSC MÃO AMIGA. Tal parceria findou em 19/09/2020.  Diante disso, 

atualmente os usuários antes de ser acolhidos nas casas de passagem passam 

pela triagem junto a tenda em frente a UPA CENTRAL.  

II. Havendo sintomas antes do período, deve ser encaminhado para 

atendimento em serviço de saúde - junto com o educador do serviço, que deve 

reforçar todos os cuidados e atenção ao uso de EPIs - onde deve ter prioridade 

no atendimento, conforme acordos da FAS com a política de saúde, previamente 

estabelecidos; 

III. Enquanto aguardar resultado do teste e, se houver a confirmação 

de contágio, deve permanecer em período de quarentena, conforme 

recomendação no atendimento no serviço de saúde, ao mesmo tempo em que 

recebe os cuidados e monitoramento conforme protocolos estabelecidos;.  
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IV. Para tanto, deve haver cômodos e espaços (minimamente quarto 

e banheiro) que permitam o isolamento destes em relação aos demais 

usuários(as) na casa, sendo atendido por apenas um técnico e um educador, ou 

conforme avaliação da coordenação e equipe, de forma a preservar os demais 

trabalhadores(as) do serviço; 

V. O trabalhador(a) do serviço responsável pela higienização do 

ambiente, deve manter, de maneira redobrada, os cuidados em relação a 

prevenção para evitar o contágio, com especial atenção do coordenador.  O 

descarte de lixo e resíduos deve ser identificado, evitando assim contágio de 

outros trabalhadores(as). 

 

8.7 Recomendações específicas aos serviços que atendem a usuárias e 

suas famílias em situação de violência  

 

I. É imprescindível o investimento na ampla divulgação dos canais e 

locais disponíveis para a busca por atendimento seguro, qualificado, para 

aquelas que estiverem passando por tal situação; 

II. Também, considerando o perfil de usuárias acolhidas no último 

mês, se percebe a necessidade de investimento em orientações, escuta, 

atendimentos e acompanhamentos, encaminhamentos e atendimentos 

psicológicos e psiquiátricos a famílias que tiveram seu relacionamento afetado 

de alguma forma, causando algum prejuízo nos vínculos familiares, agravados 

pelo período de pandemia. 

III. Atentar para as recomendações, da nota pública do Ministério da 

Cidadania e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, de 20 

de março de 2020: que apresenta “medidas de prevenção ao coronavírus nas 

unidades de acolhimento institucional”, Portaria Nº 86, de 01 de junho de 2020, 

dentre outras pertinentes aos cuidados para prevenção a contaminação causada 

pelo Covid-19. 

8.8 Recomendações específicas as Instituições de Longa Permanência 

para Idosos 

 

 Considerando a construção de Plano de Contingência individualizado por 

cada ILPI do município, com aprovação da Vigilância Sanitária da SMS/Caxias 
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do Sul, ressalta-se que estes serviços devem seguir as normas já estabelecidas 

pelos órgãos da saúde. No decorrer, do mês de outubro de 2020 será 

sistematizado documento a ser divulgado no site da FAS.  

 

8.9 Providências Gerais a serem adotadas para efetivação qualificada do 

Plano de Contingência 

 

Considerando diagnósticos locais realizados através do questionário 

aplicado às OSCs, as reuniões virtuais realizadas, as informações levantadas 

pelos conselhos municipais e Fórum DCA, aliado às normativas e orientações 

constantes no Plano de  Contingência - Etapa 1, bem como as recomendações 

das autoridades sanitárias, notas técnicas, dentre outros, os serviços da 

proteção social básica, proteção social especial de média e alta complexidade 

devem, com apoio da gestão da FAS e das OSCs parceiras, proceder 

encaminhamentos para atender as recomendações aqui sugeridas de forma que 

assegurem a oferta de serviços de qualidade e atividades essenciais em 

condições seguras para usuários(as), suas famílias e trabalhadores(as).  

Importa ressaltar que, para tanto, será necessária a união de esforços, já 

que em se tratando do período, a escassez de recursos de qualquer ordem se 

apresenta nos diferentes órgãos, OSCs, na sociedade como um todo. Portanto, 

algo que foi desde o primeiro encontro da Comissão sinalizado, é a importância 

de articulação conjunta para o atendimento às necessidades através de esforços 

coletivos. Em se tratando da necessidade de recursos financeiros ou pessoais, 

será necessário avaliar possibilidades, investir em acordos entre poder público 

e OSCs para, reunindo esforços, buscar o atendimento às necessidades 

levantadas. Abaixo, seguem recomendações, tanto para OSCs, bem como para 

a gestão da FAS para, coletivamente, construirmos as alternativas possíveis. 

 

RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA TODAS AS OSCs E SERVIÇOS 

Continuar atuando com segurança, fazendo uso dos equipamentos de proteção 

individual (EPI), equipamentos de proteção coletiva (EPC) e protocolos operacionais 

(PO), durante trajeto de ida e volta dos serviços, bem como durante o expediente de 

trabalho. O uso é obrigatório. 
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Adequar o funcionamento dos serviços da OSC de forma a atender as 

recomendações sanitárias, visando o cenário epidemiológico local e as demandas 

da população usuária. Considerar, nestes casos, o redirecionamento das ofertas e 

atenções no âmbito dos serviços, a reorganização do atendimento e a suspensão 

de atividades presenciais coletivas que representarem, diante do contexto 

epidemiológico local, riscos acentuados à saúde e à transmissibilidade do novo 

coronavírus, sobretudo entre usuários(as) que integrem os grupos de risco ao 

agravamento da Covid-19;  

Reorganizar as equipes, se necessário, considerando as recomendações sanitárias, 

afastamentos, trabalho remoto e reorganização dos serviços e do atendimento, 

incluindo a descentralização do atendimento presencial, quando for o caso. Para 

maiores esclarecimentos seguir orientações da portaria SNAS/SEDS/MC nº 54, de 

1º de abril de 2020.   

Reorganizar e adaptar as rotinas e processos de trabalho de todos(as) os(as)s 

trabalhadores(as) do serviço, priorizando o trabalho remoto e/ou teleatendimento 

para as atividades compatíveis, observando os(as) que fazem parte do grupo de 

risco, por estarem, mais suscetíveis ao contágio pela Covid-19. A coordenação e 

equipe técnica de cada serviço, deve avaliar os casos em que se fizerem 

necessários atendimentos presenciais individuais, que devem ser previamente 

agendados, conforme Portaria no 100, atentando para os de maior vulnerabilidade e 

risco social ou indicados como prioritários pela legislação. 

Adotar protocolos para entrada nos serviços, com medidas preventivas, como 

aferição da temperatura corporal dos trabalhadores(as), usuários(as) e outros, 

preferencialmente com termômetro infravermelho; utilização de máscaras e tapetes 

sanitizantes. 

Seguir orientando os trabalhadores(as), usuários(as), suas famílias e demais 

pessoas que apoiem nos cuidados quanto às recomendações sanitárias para 

prevenção de contágio como, por exemplo: adotar medidas de higiene; lavar as 

mãos várias vezes ao dia; realizar a etiqueta respiratória; observar o distanciamento 

social; usar máscara; observar os cuidados ao sair e retornar à residência, caso 

necessário sair; manter a casa arejada, ventilada e iluminada, sempre que houver 

condições para tal. 
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Se possível, fornecer itens de proteção, como: máscaras, acesso a álcool gel e/ou 

sabão. Quando necessário, realizar os encaminhamentos para os serviços 

pertinentes, contribuindo para o acesso a tais itens, especialmente para as famílias 

que não dispõe da garantia das condições básicas de higiene ou saneamento 

básico. 

 No caso de usuários(as) que integrem os grupos de risco à contaminação pelo novo 

coronavírus, se necessário e imprescindível o atendimento presencial, adotar 

estratégias e horários diferenciados como os primeiros da manhã, dias ou períodos 

específicos, ou adequar conforme a natureza do serviço. Nos casos em que for 

observada a necessidade de visita domiciliar, considerar a possibilidade de 

realização desta, se esta for a melhor alternativa para o atendimento ao usuário, 

observando sua proteção e a proteção do(a) trabalhador(a), tomando todas as 

precauções necessárias. 

Se possível, criar canais de comunicação institucionais dos serviços, através de 

redes sociais, como por exemplo,  (whatsapp, facebook, dentre outros). Garantir a 

não exposição de usuários(as), preservando o sigilo dos atendimentos e nas 

divulgações realizadas. Buscar estratégias para que os contatos se dêem 

prioritariamente através de números de contato e equipamentos institucionais, como 

smartphones, restringindo, gradativamente, o atendimento além da carga horária do 

trabalhador(a). 

Mapear os recursos tecnológicos e redes sociais utilizados pelas famílias, de modo 

a ofertar teleatendimento condizente com cada caso, identificando famílias que não 

conseguem acessar as informações postadas nos canais de comunicação do 

serviço, buscando formas de alcance a este público. 

Conforme reunião ocorrida no dia 01/09/2020 entre a comissão de elaboração do 

Plano de Contingência e direção da FAS, ficou pactuado que as OSCs devem, tão 

logo seja possível, fazer o levantamento dos EPIs e EPCs necessários para 

prevenção a contaminação por coronavírus, para que a FAS avalie a possibilidade 

de auxílio a garantia destes. Ainda, ficou acordado que as OSCs deverão apresentar 

um Plano de Retomada até a data de 12/10/2020. No anexo IV segue 

sugestão/modelo do documento.  

Todas as atividades devem ser registradas no Relatório Mensal de Execução do 

Objeto, registros internos do serviço, livro ata, observando as comprovações, 
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sempre que for possível, tais como: assinatura quando do recebimento de benefícios 

ou doações, print de tela de grupos, reuniões de equipe ou capacitações, dentre 

outros. Recomenda-se registrar na rede RECRIA, os casos atendidos e benefícios 

eventuais concedidos, no período de pandemia. 

As recomendações dispostas neste capítulo não eximem a observação daquelas 

contidas em cada proteção social, bem como as que estão no plano de prevenção 

e segurança para o combate à pandemia de coronavírus, em anexo. 

Recomendações e Intervenções no ambiente de trabalho para prevenir a 

Saúde Mental e atenção Psicossocial na Pandemia Covid-19. 

 

Durante uma pandemia é esperado que estejamos frequentemente em estado de 

alerta, preocupados, confusos, estressados e com sensação de falta de controle 

frente às incertezas do momento. Estima-se, que entre um terço e metade da 

população exposta a uma epidemia pode vir a sofrer alguma manifestação 

psicopatológica, caso não seja feita nenhuma intervenção de cuidado específico 

para as reações e sintomas manifestados. Os fatores que influenciam o impacto 

psicossocial estão relacionados a magnitude da epidemia e o grau de 

vulnerabilidade em que a pessoa se encontra no momento. Sinais comuns em 

trabalhadores durante a Covid-19 são: irritabilidade, insônia ou sonolência 

incomum, falta de apetite ou fome fora do comum, baixa concentração, desânimo 

ou aceleração, fraqueza/baixa energia, dificuldade para relaxar ou ficar 

rememorando os acontecimentos do dia no período de descanso, dores no corpo 

persistentes (ex. dor de cabeça, no estômago, alergias cutâneas), tremores sem 

explicação, inquietação e desesperança. 

A presença desses sinais é esperada, mas a frequência, persistência e intensidade 

deles pode requerer atenção, especialmente se em alguma medida eles estiverem 

prejudicando sua qualidade de vida e/ ou interferindo negativamente na execução 

de suas tarefas diárias. 

O suporte social e estratégias coletivas de enfrentamento podem ser considerados 

como fator de proteção para os trabalhadores expostos à intensa sobrecarga de 

trabalho. Já a exposição ocupacional constante a eventos adversos pode influenciar 

negativamente a saúde mental (LIMA; ASSUNÇÃO, 2011). É importante destacar 

que caso perceba que algum colega de trabalho ou familiar trabalhador(a)  esteja 
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apresentando dificuldades em lidar com a situação é fundamental incentivá-lo a 

buscar ajuda, seja com profissionais de atenção psicossocial,  ou mesmo dentro da 

própria equipe. Ressalta-se a relevância de reconhecer os limites e pedir ajuda 

quando necessária.  

Provavelmente este seja um cenário sem precedentes para a maior parte dos 

trabalhadores(as). O estresse pode levar a situações de desentendimento entre 

equipe, pois todos estão vivendo momentos extremos. 

As manifestações de mal-estar não devem ser entendidas desvinculadas deste 

ambiente e da organização de trabalho. As relações entre o trabalhador(a) e a 

instituição são foco que podem em algum momento gerar tensões e conflitos e, neste 

momento, isso tende a ser exacerbado. É importante que cada serviço observe às 

necessidades de suporte aos seus trabalhadores(as), mas também é importante que 

cada trabalhador(a) conheça e saiba o que esperar de seu empregador(a). 

Nesse sentido, é oportuno identificar intervenções no ambiente e processos de 

trabalho que possam minimizar os efeitos nocivos do estresse e, ao mesmo tempo, 

propiciar alívio para o sofrimento psicológico. Tais estratégias contribuem para a não 

patologização do trabalhador(a) e culpabilização deste pelo próprio adoecimento 

“por não dar conta” ou não ter se “adaptado” ao trabalho esperado. Dentro do 

possível, cada trabalhador(a) e equipes têm uma margem de manobra do que é 

possível fazer, ações simples e eficazes para melhorar a ambiência dos serviços: 

 • Garantir que todos(as) conheçam os protocolos de segurança e de trabalho: os 

documentos podem ser plastificados e serem disponibilizados de forma visível aos 

trabalhadores(as); 

• Reuniões curtas diárias no início dos turnos de trabalho ou outras atividades em 

grupo atentando para os cuidados frente a pandemia, para alívio do estresse, podem 

aumentar a sensação de “estamos juntos” e diminuir a ansiedade da equipe.  As 

estratégias para gestão do estresse podem ser acessadas de modo individual ou 

coletivo; 

 Capacitações sobre psicoeducação, manejo do estresse, construção de 

momentos de escuta e cuidados coletivos durante as reuniões de equipes e ou 

outros momentos oportunos do cotidiano do trabalho são essenciais para o 

fortalecimento da equipe e sensação de cuidado para com trabalhadores(as). Uma 

dessas estratégias possíveis é a chamada “ Círculos de Paz”, disponibilizada para 
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as OSCs durante o período. Para tal, deve ser contatada a Gestão de Parcerias da 

FAS; 

•  Estimular as manifestações de apoio, solidariedade, reconhecimento e apoio 

mútuo entre a equipe, principalmente quando colegas estiverem afastados por 

suspeita ou confirmação de Covid-19, bem como quando houver mortes de colegas 

de equipes ou familiares dos trabalhadores(as); 

•  Apoio entre pares: em situação de intenso estresse é comum que a própria pessoa 

não se dê conta de seu sofrimento e colegas próximos podem ajudar. As estratégias 

de cuidado mútuo têm se mostrado uma importante ferramenta de cuidado com a 

saúde mental; 

• Cultura organizacional: cobranças excessivas da liderança podem aumentar a 

sensação de impotência, incapacidade e insegurança dos trabalhadores(as) diante 

de situações novas; 

• Relações interpessoais: nesse momento todos(as) estão trabalhando sob pressão, 

o que pode agravar as tensões interpessoais. Busque se expressar de forma clara 

e empática. Caso ocorra alguma situação incômoda ou desagradável compartilhar 

a mesma com os colegas evitando acusações e buscando soluções. Esteja atento 

ao seu tom de voz quando se direciona aos companheiros(as) para não aumentar a 

tensão e conflitos entre a equipe, esteja aberto para ouvir com empatia e 

solidariedade as angústias, tensões e colocações dos(as) colegas. 

•  Questões externas ao processo de trabalho: considerar e apoiar as dificuldades 

pessoais de cada integrante da equipe; questões de deslocamento para o trabalho, 

de conciliar cuidados de filhos e de parentes, se a pessoa está passando por 

separação, se tem outro turno de trabalho, se está cuidando de pessoas adoecidas, 

etc. Ofereça, sempre que possível: apoio, compreensão e um momento de escuta; 

• Intervenções no e sobre o ambiente de trabalho: dentro do possível, criar um 

ambiente de trabalho mais agradável e acolhedor pode ser positivo para toda a 

equipe. Organizar melhor os espaços, possibilitar algum tipo de “personalização” e 

“individualidade” aos trabalhadores(as) mesmo por debaixo dos paramentos, além 

de não ignorar as datas festivas, essas são algumas ideias simples que podem 

contribuir com o bem-estar da equipe. 
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IMPORTANTE: Caso as estratégias recomendadas não sejam suficientes para o 

processo de estabilização emocional, busque auxílio de um trabalhador(a) de Saúde 

Mental e Atenção Psicossocial  para receber orientações específicas. 

 Bibliografia: 

Pesquisadores colaboradores de Atenção Psicossocial e Saúde Mental do Centro 

de Estudos e Pesquisas em Emergências e Desastres em Saúde (CEPEDES) da 

Fiocruz: Disponível em:   

https://efg.brasilia.fiocruz.br/ava/pluginfile.php/73427/mod_resource/content/3/cartil

ha_recomenda%C3%A7%C3%B5es_gerais.pdf 

LIMA, E. de P.; ASSUNÇÃO, A. Á. Prevalência e fatores associados ao Transtorno 

de Estresse Pós-Traumático (TEPT) em profissionais de emergência: uma revisão 

sistemática da literatura. Rev. bras. epidemiol. São Paulo, v. 14, n. 2, p. 217-230, 

2011.  

RECOMENDAÇÕES PARA ÓRGÃO GESTOR/DIREÇÃO DA FAS 

Buscar alternativas para aquisição e/ou reposição de EPIs (máscaras, óculos 

protetores, aventais, jalecos, etc), bem como materiais de higiene e limpeza. Sugere-

se buscar articulação com Secretaria de Saúde e OSCs parceiras, para suprir a 

necessidade. 

Conforme, já disposto acima, relembramos que conforme reunião ocorrida no dia 

01/09/2020 entre a comissão de elaboração do Plano de Contingência e Direção da 

FAS, ficou pactuado que as OSCs devem, tão logo seja possível, fazer o 

levantamento dos EPIs e EPCs necessários para prevenção a contaminação por 

coronavírus, para que a FAS avalie a possibilidade de auxílio a garantia destes;  

Ainda, ficou acordado que as OSCs deverão apresentar Plano de Retomada até a 

data de 12/10/2020 e a FAS, através das equipes de monitoramento e avaliação da 

Diretoria de Gestão do SUAS, Gestão de Parcerias e Direção, dará retorno com 

brevidade para que as OSCS se organizem.  

Articulação com a Secretaria de Saúde, para criar canal direto, facilitado, via telefone 

ou whatsapp para esclarecimentos de dúvidas, orientações, contatos rápidos; 

capacitação (podendo ser virtual) para os serviços em relação a prevenção, cuidado 

para evitar contágio com Covid-19, contribuindo assim para a criação do “Protocolo 

de Retomada” dos serviços; organização do fluxo para garantir atendimento 

https://efg.brasilia.fiocruz.br/ava/pluginfile.php/73427/mod_resource/content/3/cartilha_recomenda%C3%A7%C3%B5es_gerais.pdf
https://efg.brasilia.fiocruz.br/ava/pluginfile.php/73427/mod_resource/content/3/cartilha_recomenda%C3%A7%C3%B5es_gerais.pdf
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prioritário a usuários(as) dos serviços parceiros, acompanhados de trabalhadore(as) 

do serviço, especialmente de alta complexidade; testagem sistemática de usuários 

e trabalhadores(as); proporcionar à equipe de trabalhadores(as) capacitação quanto 

à utilização de EPIs e cuidados em casos de sintomas ou confirmação de Covid-19 

.Cabe ressaltar que a rede de serviços de assistência social parceiros de Caxias do 

Sul abrange vários territórios, várias comunidades, alcançando, através do vínculo, 

lugares por muitos não acessados, podendo assim ser espaços promotores de 

orientação, cuidados e mitigação dos agravos da pandemia. Uma vez reconhecido 

como tal, poderia, recebendo maior atenção e investidas ações conjuntas, ser 

importante equipamento de prevenção dos agravos para toda comunidade que tem 

nele referência. Tais recomendações estão descritas na  Portaria n° 59, de 22 de 

abril de 2020, ou seja, são ações da gestão: Capacitação e informações, em parceria 

com o órgão gestor da Saúde, para toda a rede socioassistencial (governamental e 

não-governamental) quanto à prevenção da transmissibilidade e cuidados em casos 

suspeitos e confirmados, destacando questões específicas relativas aos Serviços de 

Acolhimento, com especial atenção às crianças e aos adolescentes que integram 

grupos de risco à infecção pelo novo Coronavírus, conforme definição do Ministério 

da Saúde. 

Avaliar possibilidades e estratégias para a disponibilização de recursos financeiros 

ou outros que garantam a substituição de trabalhadores(as) que tiverem que ser 

afastados em virtude de suspeita ou confirmação do Covid-19, ou por ser grupo de 

risco. Conforme Portaria n° 59, de 22 de abril de 2020, são ações da gestão: Apoio, 

inclusive com novos recursos financeiros, às Unidades de Acolhimento – tanto 

governamentais quanto não-governamentais, prestados pelas Organizações da 

Sociedade Civil - para se adequarem às recomendações sanitárias e para 

implementarem, quando necessário, medidas e procedimentos previstos na 

Recomendação Conjunta CNJ, CNMP, MC e MMFDH no1/2020, nesta Nota Técnica 

e nas demais normativas referentes à Emergência em Saúde Pública. Ainda traz: 

Quando necessária a recomposição da força de trabalho de Serviços de 

Acolhimento, pode-se recorrer a alternativas como: “I. remanejamento de 

profissionais de outros serviços do SUAS (da rede pública e privada) ou até mesmo 

de outras políticas públicas, cujas atividades tenham sido temporariamente 
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reduzidas ou suspensas; II. Contratação temporária em caráter emergencial de 

novos trabalhadores(as), dentre outros arranjos possíveis localmente”. 

Articulação com a proteção social básica, para disponibilizar o atendimento em 

serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para as crianças e adolescentes 

em acolhimento institucional ao qual estes já possuem o vínculo, de forma que o 

acesso ao atendimento deste serviço seja restrito a este público em determinados 

dias e horários, a acordar com serviços e acolhimento institucional, com o 

atendimento de um único trabalhador(a), diminuindo o risco de contágio. 

Articulação com a proteção social especial de média complexidade a fim de reforçar 

e restabelecer o fluxo para a continuidade do acompanhamento nos desligamentos 

de crianças e adolescentes dos serviços de acolhimento institucional. 

Restabelecer o fluxo com os Centros de Referência de Assistência Social-CRAS, no 

sentido de uniformizar as pactuações.  

Durante o processo de diálogo entre a comissão de elaboração da etapa-2 com os 

serviços de proteção social especial de alta complexidade, evidenciou-se 

preocupação quanto a situação dos usuários(as) atendidos no SAP. 

Esclarecemos, que o Serviço de Acolhimento Provisório - SAP foi criado como 

medida emergencial, com recurso federal, para o acolhimento de usuários(as) e 

famílias em situação de rua, que necessitasse de acolhimento institucional em casa 

de passagem, no entanto, seu funcionamento, previsto para 03 meses, deve ser 

encerrado em 18 de setembro de 2020. Com base nos últimos relatórios mensais 

apresentados, passam pelo serviço mais de 100 usuários por mês, algum 

permanecendo pelo período de 14 dias de quarentena, seguindo para 

encaminhamento às casas de passagem, outros, evadindo ou deixando o serviço 

por suas questões pessoais em cerca de 03 ou 04 dias, algumas vezes, retornando 

ao serviço outra vez em curto espaço de tempo, situações que demandam 

estratégias da equipe para prevenir contágio. Ocorre que esse serviço conta com 

equipe de saúde qualificada responsável pela “triagem” dos casos através de 

avaliação e monitoramento de sintomas, o que faz preservar os usuários(as) que já 

estão acolhidos no serviço, aguardando o encaminhamento para as casas de 

passagem. Preocupa aqui o fato de que, na citada data, deverão estar acolhidos no 

serviço até 40 usuários(as), diante do número de metas firmadas na parceria, 
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número este que não será comportado pelas casas de passagem mantidas em 

parceria com a FAS, já que sua lotação é constante. Possivelmente está se 

buscando estratégias para o atendimento a esta população, mas por outro lado, fica 

a preocupação em relação ao espaço que será disponibilizado para acolhida de 

novos usuários nas casas de passagem, que poderão estar contaminados com o 

coronavírus e que, não havendo local adequado para o isolamento deste até que se 

percebem sintomas, ou que haja liberação da equipe de saúde, que há de atendê-

lo com prioridade quando acertados os fluxos entre FAS e Secretaria de Saúde. 

Informamos que, tal preocupação foi compartilhada com a direção da FAS, na 

reunião do dia 01/09/2020. Obtivemos a informação de que as equipes do Centro 

POP, das casas de passagem e do SAP, estão, conjuntamente, avaliando as 

situações de cada usuário(a), para ver da disponibilidade das vagas em casa de 

passagem, mas que possivelmente não haverá vagas para todos(as).   

 

9   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo de construção do documento apresentado foi de suma 

importância para obtenção de panorama geral sobre a organização dos serviços 

parceiros da FAS, bem como suas dificuldades para continuidade da oferta do 

trabalho de Assistência Social, frente ao período de pandemia.  

Entendemos que, nesse instrumento de planejamento, não esgotamos as 

possibilidades de construção coletiva, que contou com a participação de vários 

atores, sendo de grande e excepcional valia o envolvimento dos 

trabalhadores(as) das OSCs parceiras da FAS, dos Conselhos Municipais 

através de seus representantes junto a comissão e de trabalhadores(as) da FAS.  

A realidade é dinâmica e frente a uma pandemia, os acontecimentos 

mudam rapidamente afetando a vida das pessoas, exigindo adaptações que nem 

sempre podem ser as melhores. No entanto, as respostas não saem de uma 

cartola mágica, e sim estão postas na realidade cotidiana, desafiando a busca 

por alternativas e respostas rápidas e assertivas, que implicará na vida e história 

dos, diferentes, sujeitos. Portanto, para interpretá-la e, ao mesmo tempo, propor 

estratégias efetivas, é imprescindível a junção dos diferentes saberes. Diante 

disso, entregamos uma ideia preliminar de como podemos agir frente a algumas 
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situações, não esgotadas outras possibilidades que continuaremos investindo. 

Além disso, os serviços que compõem a rede sócio assistencial têm 

demonstrado de forma prática a capacidade de reinventar-se a cada momento, 

diante de tantos desafios e avaliações constantes que produzem experiência e 

saberes que ficarão para sempre na história da assistência social de Caxias do 

Sul e contribuirão para a qualificação contínua do atendimento aos usuários(as) 

desta política.  
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10 ANEXOS 

ANEXO I 

 

 

                       Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente  

                                                                                       Caxias do Sul, 25 de agosto de 2020. 

À 

Fundação de Assistência Social 

de Caxias do Sul,RS 

Sra. Marlês Sebben.  

 

  Senhora Presidente 

As Organizações da Sociedade Civil que atuam em parceria com a política 

pública de Assistência Social de Caxias do Sul, RS, na modalidade de Proteção Social 

Básica estão preocupadas com os danos causados pelo distanciamento das 

crianças/adolescentes e suas famílias dos serviços. Mesmo com todos os esforços 

empreendidos pelas OSC virtualmente ou por outras formas de contato, para manter 

o vinculo e o olhar para as vulnerabilidades inerentes aos usuários do SCFV, corre-se 

o risco de rompimento de vínculos, aumento da vulnerabilidade social, falta da 

vigilância presencial sobre as violências que possam estar acontecendo com os 

usuários e por extensão aos membros da família, sem ser visto pelos órgãos de 

proteção.  

Receamos pela desconstrução de um trabalho feito a muitas mãos ao longo do 

tempo se não retornarmos, mas também existe preocupação real de como retornar 

sem causar danos às pessoas, funcionários e usuários. Urge ampla reflexão e estudo, 

sobre.    

A Retomada, bem como a pandemia, não foi prevista em plano de ação e plano 

de trabalho, portanto provocarão mudanças na metodologia de trabalho, metas diárias 

entre outras, deixando inclusive de contemplar a totalidade das orientações da 

Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009 - Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais.  

Tememos que com a falta de definições, através de um plano de contingência 

focado no retorno das atividades presenciais, este, se dê de forma atropelada e, 

desastrosa quanto a conciliações dos Planos de Trabalho entregues e as Prestação 

de contas.  
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Como parceiras da Política Pública de Assistência Social e vivenciando nos 

territórios as vulnerabilidades sociais a que estão acometidos os usuários, reunimos 

sugestões das OSC e as tabulamos, conciliando as de igual teor, para retomada mais 

segura e coerente a realidade colocada. Salientamos que existem planejamentos de 

retomada diferentes, de OSC para OSC, que poderão ser apreciados nos relatos 

individuais anexos, e, algumas entidades não se manifestaram sobre o assunto. 

Abaixo listamos os pontos congruentes. 

 Para retorno será necessário capacitação das equipes de trabalho, pela Secretária da 

Saúde especialmente vigilância sanitária, pela FAS através da gestão do SUAS, 

Gestão de parcerias e monitoramento. 

 Elaboração pela equipe jurídica da FAS de Termo de autorização de retorno e 

permanência no serviço a ser assinado pelos guardiões das crianças e adolescentes, 

usuários do serviço, constando os riscos e responsabilizações jurídicas e cíveis, 

quanto à contaminação involuntária e suas consequências.  

 Termo de compromisso dos guardiões quanto a não envio das crianças/adolescentes 

ao serviço caso estejam com qualquer iminência de gripe, ou outra comorbidade. 

Também o compromisso e a ciência de que se a criança apresentar febre, temperatura 

de 37,8° acima deverá retornar para a casa. 

 Retomada gradativa considerando o espaço físico das entidades e seu RH. 

 Garantir que os usuários, em rodízio, possam ser contemplados com atendimentos 

presenciais. 

 Manter atendimento virtual para os usuários que estão em rodízio, quando em espera 

do presencial e para os usuários que não poderão ser atendidos presencialmente. 

 Redução da quantidade de integrantes de cada grupo.  

Grupos mínimos 5(cinco) usuários. 

Grupos máximos 10(dez) usuários. 

 Promover o teste do COVI-19 aos funcionários das OSC em parceria com a Secretaria 

da Saúde. 

 Termo de compromisso dos funcionários, focado no uso dos EPIs COVID-19. 

 Retomada da carga horária integral dos funcionários. 

 Aquisição de materiais e equipamentos de prevenção individual - EPIs e equipamentos 

de prevenção coletiva - EPCs para adequação às normas técnicas nº100. 

 Financiamento público para aquisição dos materiais e equipamentos, conforme 

relação abaixo, servindo esta como mera sugestão das entidades, porém, deve ser 

parametrizada pelos órgãos públicos atinentes a matéria. 

 Ser definido o distanciamento que servirá de parâmetro pelos serviços, já que existem 

variações nas orientações técnicas (de 1m a 4m). 
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 Revisão dos procedimentos e formas que as OSC vão adotar para servir a alimentação 

em consonância com as orientações da vigilância sanitária. 

 Identificar a conduta a ser adotada pelos serviços quando os estágios de controle 

mudar para bandeira vermelha ou preta. 

Ficamos a disposição, para construir juntos, a retomada dos serviços, necessária para 

os usuários.  

Coordenação do FÓRUM DCA 
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ANEXO II 

COMPILADO DE INFORMAÇÕES ACERCA DO RETORNO DAS ATIVIDADES DO 

PÚBLICO IDOSO PARA SEREM ANEXADAS AO PLANO DE CONTINGÊNCIA 

   

         As informações a seguir foram coletadas com as coordenações dos projetos de 

PSB (SCAN e Tia Oli) e PSE de Média complexidade (Centro de Convivência 

Capuchinhos, Paz e Bem e SPEI). Para tanto observou-se a Portaria nº 100 de 14 de 

julho de 2020 e orientações da Organização Mundial de Saúde- OMS. 

         A própria Portaria nº 100 prevê que a permanência prolongada no ambiente 

doméstico associada a demais aspectos decorrentes do isolamento pode gerar tensões 

e estresse sobre as famílias, agravando vulnerabilidades e riscos, demandando a 

organização de alternativas de suportes para a proteção e prevenção de agravamentos.  

         Objetivando intervir qualitativamente, de forma a contribuir para a proteção e 

prevenir situações de risco social, seus agravamentos e reincidências cada projeto 

pensou em estratégias de como oferecer suporte e apoio visando amenizar os impactos 

levando em consideração as recomendações sanitárias. 

 PSB (compilado de informações SCAN e Tia Oli) 

 Como o SCFV pensa o retorno das atividades presenciais, tendo como base a 

Portaria nº 100, de 14 de julho de 2020? 

Pelo fato de os usuários serem o público vulnerável, pois além de idososhá um 

número significativo de hipertensos e diabéticos, que são fatores de risco aumentando 

a vulnerabilidade dos mesmos, considera-se que isso envolve uma maior complexidade 

na tomada de decisão para a retomada das atividades, devido inclusive a exposição dos 

usuários a riscos até mesmo no deslocamento no percurso de suas casas até a 

instituição. 

Deste modo, mesmo diante da importância do retorno dos idosos ao SCFV, 

ambos projetos demonstram receio quanto a esta possibilidade, uma vez que a 

pandemia ainda representa uma ameaça real a vida humana e sem precedentes na 

proporção a letalidade. 

         Neste momento os projetos acreditam que com o trabalho flexibilizado (redução 

da carga horária) o tempo da equipe se torna escasso perante o número de 

atendimentos e demandas que os usuários tem solicitado. Sendo assim afirmam que o 

retorno da carga horária total (100%) é o mais viável, principalmente no que tange os 

profissionais da coordenação e técnicos. 
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         Mesmo não acordando com o retorno presencial dos usuários destacam que, se 

ocorrer, deve ser dado através de escala e de forma gradual (mediante agendamento 

prévio e número de usuários limitado) analisando e avaliando cautelosamente cada 

idoso, desde que consentido pelo usuário e familiares. Contudo somente após ser 

acordado protocolos e parceria com a secretaria de saúde para testagens de COVID-19 

e fluxo de atendimento para casos que apresentem sintomas de suspeita do COVID-

19.Os procedimentos aplicados na chegada do usuário do serviço serão aferição de 

temperatura, controle do uso de EPI’s e relembrar os procedimentos de etiqueta 

respiratória.  

         Além disso, para o retorno de atendimento presencial, mesmo de forma gradual, 

considera-se importante desenvolver, em parceria com a gestão da assistência social e 

secretaria de saúde, elaboração de Termo de Consentimento para participação dos 

usuários (que deve ser assinado pelo usuário e responsável) e disponibilidade de 

testagens nos profissionais e usuários. 

         No que tange à estrutura física as entidades acreditam que seja necessário 

adaptar salas para o atendimento com os usuários, com divisórias provisórias, 

mantendo o afastamento mínimo de 1 (um) metro entre as pessoas; criação/adaptação 

de espaço físico para guardar os pertences, calçados e roupas dos profissionais e 

usuários na chegada do serviço em sacos plásticos. 

         Com o retorno do atendimento presencial a alimentação dos usuários seguiria 

na mesma organização anterior, fornecendo lanche pela manhã e a tarde. Para tanto 

necessitarão seguir as orientações da Portaria nº 100, observando o controle sanitário 

no manuseio e na distribuição, porém as entidades demonstram-se preocupadas com 

os custos e aspectos ambientais do uso constante de descartáveis. 

        Em relação aos EPI’s, atualmente as entidades estão disponibilizando aos seus 

funcionários máscaras reutilizáveis, álcool em gel 70%, produtos para limpeza e luvas, 

contudo os projetos não realizaram ainda planejamento específico para EPI’s para os 

usuários. 

    Atualmente os projetos dispõem de uma profissional com carga horária de 150 

(cento e cinquenta) horas mensais para o lanche e higienização do espaço físico. Com 

a retomada do serviço presencial, mediante a necessidade de adaptação aos protocolos 

e a higienização constante, demandaria a contratação de mais uma profissional na área 

da limpeza, visando a redução de riscos relacionados ao ambiente. 

  

Procedimentos de segurança que serão necessários serem adotados: 

         - Seguir as recomendações de distanciamento; 

         - Número reduzido de pessoas para evitar aglomeração; 



138 
 

         - Obrigatoriedade de utilização de EPI’s; 

         - Proporcionar à equipe de profissionais do projeto capacitação quanto à 

utilização de EPI’s e cuidados em casos de sintomas ou confirmação de COVID-19 

         - Identificar, quantificar e realizar procedimentos necessários à aquisição e/ou 

reposição, em articulação com os órgãos gestores da Assistência Social e da Saúde. 

  

Procedimentos e estratégias a serem articuladas e desenvolvidas com a gestão 

da Assistência Social e Secretaria de Saúde: 

Conforme Item 3.2.1 -letra “o” - Portaria nº 100 –“Em localidades com retomada 

das atividades e do convívio social, elaborar, em articulação com o órgão gestor, plano 

de retomada de atividades suspensas para momento oportuno, quando isso for possível 

e recomendado, a partir de avaliação conjunta com a Saúde e as autoridades sanitárias 

locais. Para estas situações observar as recomendações desta Nota Técnica, do órgão 

gestor da Assistência Social, da Saúde e das autoridades sanitárias locais. Considerar 

a retomada em menor escala, com definição de situações a serem priorizadas, 

adaptações necessárias nas atividades e estratégias diferenciadas para usuários que 

integrem ou convivam com grupos de risco, de modo a apoiar o distanciamento social 

nestes casos, além de recomendações das autoridades locais”. 

Desta forma, estabelecer um canal de comunicação e intervenção facilitado entre 

os serviços das políticas mencionadas, realizar um planejamento prévio de ações 

sistemáticas, capacitações e avalições frequentes para identificação de como está 

ocorrendo esse retorno de atividades, uma vez que é impossível prever os resultados e 

impactos, diante da complexidade e do terreno desconhecido que iremos empreender 

nesse novo formato de SCFV. 

  

As entidades demonstram preocupação em relação à necessidade de captação de 

fundos para: 

         -Readequação de estrutura física; 

         - Aquisição de descartáveis para fornecimento de refeições; 

         - EPI’s para usuários; 

         - Contratação de mais uma profissional na área da limpeza; 

         -Aquisição de termômetro, tapete para desinfecção dos calçados, 

aventais/jalecos, óculos de proteção e outros EPI’s detalhados na Portaria nº 100; 

         - Deslocamento dos profissionais da equipe para visitas domiciliares. 

 

         Relatam que teriam dificuldade em arcar com os custos de aquisição dos itens 

que não dispõe no momento, pois não possuem recursos próprios, uma vez que fazem 
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campanhas de doações, realizam eventos, feiras e outras formar para captação de 

recursos, entretanto neste momento de pandemia estes eventos e ações estão 

limitadas. 

   

PSE – Média complexidade (compilado de informações Centro de Convivência 

Capuchinhos, Paz e Bem e SPEI) 

     Diante das modalidades de atendimento serem diferenciadas, todos os 

apontamentos de atendimento presencial foram feitos pelas equipes dos Centro Dias e 

as demandas relativas às visitas domiciliares, procedimentos, estratégias e aquisições 

são dos três projetos supra referidos. 

  

Como os projetos Centro Dia pensam o retorno das atividades presenciais, tendo 

como base a Portaria nº 100, de 14 de julho de 2020? 

No que tange o retorno dos usuários de forma presencial afirmam acreditar que 

tal medida contribuirá para a proteção e prevenção das situações de risco social, seus 

agravamentos e reincidências e, levando em consideração as recomendações 

sanitárias, iniciaram o atendimento presencial gradual no mês de agosto de 2020, 

realizando apenas atendimentos individuais dos idosos, tanto pela equipe técnica, 

quanto pela equipe de educadores. Porém, em virtude de os usuários serem o público 

vulnerável, pois além de idosos há um número significativo de hipertensos e diabéticos, 

que são fatores de risco aumentando a vulnerabilidade dos mesmos, consideram que o 

retorno dos atendimentos coletivos dependerá de um contexto em que se verifique 

segurança para a saúde todos os idosos. 

         Desde a retomada do atendimento presencial parcial passou a ser preenchido 

Termo de Consentimento que é assinado pelo familiar responsável e esclarecidas as 

condições para a participação presencial dos usuários. Contudo ambos identificam ser 

de suma necessidade e relevância firmar parceria com a secretaria de saúde para 

testagem dos profissionais e usuários, proporcionando a todos maior tranquilidade para 

desenvolver o trabalho pactuado. 

Em relação à estrutura física, desde que consentido o atendimento parcial aos 

idosos, ambos centro dia relatam que possuem condições de realizar o trabalho com 

segurança, observando as normas de proteção. Desde já as reuniões de equipe estão 

sendo realizadas no refeitório (possibilitando o distanciamento) e para atendimento aos 

idosos e/ou familiares possuem salas individuais. 
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A alimentação é servida no refeitório, com a utilização dos recursos habituais 

(pratos, copos e talheres). Os idosos utilizam as mesas com distanciamento mínimo de 

1,5 m e todos os utensílios e móveis são higienizados de forma adequada após cada 

uso. 

         Atualmente a entidade disponibilizou para as equipes dos Centro Dia os 

seguintes EPI’s: máscaras reutilizáveis, sabonete líquido, toalhas de papel, álcool gel 

70%, álcool 70% (para limpeza e esterilização dos espaços e materiais), luvas, água 

sanitária e propés para a equipe utilizar durante às visitas domiciliares. 

Para os idosos e/ou familiares que frequentam o centro dia estão disponibilizados 

os seguintes EPI’s: máscaras reutilizáveis, sabonete líquido, toalha de papel e álcool 

gel 70%. 

Os Centro Dia, levando em consideração os planos de trabalho previstos a partir 

de setembro de 2020, ressaltaram a importância do retorno da equipe em 100% (cem 

por cento), uma vez que a maior parte dos trabalhadores trabalham presencialmente 

desde o início do Aditivo 01. Com o retorno total da carga horária a equipe de trabalho 

atual possui condições prestar atendimentos presenciais da forma supra detalhada. 

 Procedimentos de segurança que serão necessários serem adotados: 

- Intensificação da limpeza e esterilização dos espaços e materiais de trabalho; 

- Cuidado redobrado na higienização do refeitório e utensílios utilizados para 

refeição dos usuários; 

- Uso de máscara e troca da mesma a cada 4 horas (utilizam máscaras 

reutilizáveis); 

- Uso de álcool gel 70% para higiene das mãos; 

- Respeito às normas de distanciamento social; 

- Verificação da temperatura para ingressar no ambiente; 

- Isolamento em caso de sintomas gripais ou qualquer outro sintoma relacionado 

ao COVID; 

         - Número reduzido de pessoas para evitar aglomeração; 

         - Obrigatoriedade de utilização de EPI’s; 
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         - Proporcionar à equipe de profissionais do projeto capacitação quanto à 

utilização de EPI’s e cuidados em casos de sintomas ou confirmação de COVID-19. 

  

Procedimentos e estratégias a serem articuladas e desenvolvidas com a gestão 

da Assistência Social e Secretaria de Saúde: 

Conforme Item 3.2.1 - letra “o” - Portaria nº 100 – “Em localidades com retomada 

das atividades e do convívio social, elaborar, em articulação com o órgão gestor, plano 

de retomada de atividades suspensas para momento oportuno, quando isso for possível 

e recomendado, a partir de avaliação conjunta com a Saúde e as autoridades sanitárias 

locais. Para estas situações observar as recomendações desta Nota Técnica, do órgão 

gestor da Assistência Social, da Saúde e das autoridades sanitárias locais. Considerar 

a retomada em menor escala, com definição de situações a serem priorizadas, 

adaptações necessárias nas atividades e estratégias diferenciadas para usuários que 

integrem ou convivam com grupos de risco, de modo a apoiar o distanciamento social 

nestes casos, além de recomendações das autoridades locais”. 

         Além disso sugerem o desenvolvimento de ações de prevenção e educação em 

saúde e identificam ser de suma necessidade e relevância firmar parceria com a 

secretaria de saúde para testagem periódica dos profissionais e usuários 

 As entidades demonstram preocupação em relação à necessidade de captação 

de fundos para: 

- Tapete sanitizante; 

- Luvas; 

- Termômetro; 

- Deslocamento dos profissionais da equipe para visitas domiciliares (demanda 

apontada pelos Centro Dia); 

- Reposição constante dos EPI’s utilizados; 

- Outras demandas provenientes das orientações da Portaria nº 100: jaleco 

descartável; descartáveis para fornecimento de refeições; óculos de proteção; máscara 

cirúrgica; 
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          Relatam que teriam dificuldade em arcar com os custos de aquisição dos itens 

que não dispõe no momento, pois não possuem recursos próprios, uma vez que fazem 

campanhas de doações, realizam eventos, feiras e outras formar para captação de 

recursos, entretanto neste momento de pandemia estes eventos e ações estão 

limitadas. 

 Outros apontamentos: 

          Além do supra informado o SPEI aponta que acredita que neste momento a 

manutenção do trabalho remoto é importante para evitar um número muito grande de 

pessoas no serviço.  

          Os três projetos da média complexidade no segmento idoso são unânimes em 

destacar a necessidade e relevância de firmar parceria com a secretaria de saúde para 

testagem periódica dos profissionais e usuários, tendo em vista o público atendido e a 

necessidade do acompanhamento constante para evitar agravamentos de 

vulnerabilidades e riscos.  
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ANEXO III 

 

 Plano de prevenção e segurança para o combate à pandemia de coronavírus 

(adaptado). 

MEDIDA  AÇÕES 

Informativos sobre riscos 

envolvidos e medidas de prevenção 

contra a disseminação e 

contaminação do COVID 19 

Disseminar amplamente as informações a trabalhadores(as) 

e usuários(as) quanto aos riscos envolvidos e das medidas 

de prevenção e mitigação que precisam ser adotadas neste 

momento, tanto para segurança pessoal como coletiva. Para 

tanto se recomenda a utilização de materiais disponibilizados 

pelo Ministério da Saúde, materiais disponibilizados pelas 

mídias de cunho pedagógico que envolvam a prevenção e 

proteção, e sejam afixados em locais de grande visibilidades 

nos serviços, bem como, que sejam enviados 

sistematicamente aos contatos de usuários e suas famílias.   

Observação dos 

Protocolos de 

segurança já 

estabelecidos 

Disponibilização de dispenser de álcool  nos espaços 

comuns; divulgação de informação aos trabalhadores, 

usuários e suas famílias e eventuais visitantes (quando 

necessário); distribuição de EPI´s (especialmente máscaras, 

luvas e álcool gel), para visitantes que estiverem sem o uso 

destes ou nos casos em que houver visita domiciliar; uso 

obrigatório de máscara cobrindo boca e nariz; higienização 

frequente das mãos e utilização de álcool gel; manter o 

distanciamento adequado (02 metros); reforçar os cuidados 

individuais com a higienização de telefone, teclado, mouse, 

espaços de trabalho como um todo.  

Intensificação dos procedimentos 

de limpeza 

 

Adoção dos “tapetes sanitizantes”; 

Reforço dos procedimentos de limpeza: a limpeza será, no 

mínimo diária ou por turno, conforme avaliação do 

coordenador do serviço, incluindo maçanetas, corrimões, 

móveis e carros de uso comum da equipe;  

Para a limpeza e desinfecção do ambiente utilizar   produtos 

desinfetantes devidamente aprovados pela ANVISA e 
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recomendados para o combate e prevenção ao Covid-19, em 

todos os ambientes, superfícies e equipamentos; 

Restrição ao Uso de Elevadores Evitar a utilização dos elevadores, restringindo o uso para 

trabalhadores(as) e usuários(as) que tenham locomoção 

reduzida; 

Limpeza dos elevadores com álcool 70% a cada 1 hora ou 

conforme avaliação do coordenador do serviço diante da 

utilização deste.  

 

Intensificação das medidas de 

segurança na utilização de 

transporte/deslocamento dos 

trabalhadores(as) 

Utilização obrigatória de máscara; 

Utilização de álcool gel, pelo condutor e passageiros, antes 

de entrar e após sair do veículo. 

Durante a viagem as janelas devem permanecer abertas 

para potencializar a renovação do ar. 

Evitar a recirculação mecânica do ar através do sistema de 

ventilação do veículo. 

Desinfecção dos veículos, no mínimo, semanalmente. 

Propiciar a 

ventilação natural 

 

Deixar os locais de trabalho com portas e janelas abertas, 

sempre que possível, propiciando a circulação do ar;  

Deixar, sempre que possível, as portas dos banheiros 

abertas. 

Refeições nos espaços das OSCs Durante as refeições deve ser mantida a distância 

recomendada de 02 metros, mantendo pelo menos dois 

lugares entre cada um e sentar-se de forma cruzada, nunca 

frente a frente; 

Havendo a necessidade de auxílio do trabalhador ao usuário 

para alimentar-se, o trabalhador deve manter o uso dos EPIs 

enquanto auxilia o usuário;  

Procurar gerir os horários de almoço de forma a reduzir o nº 

de pessoas presente no mesmo espaço. (Ex: horas de 

almoço por grupos). 
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Aferição da temperatura 

corporal 

 

Aferir a temperatura corporal de trabalhadores(as) e 

usuários(as) na entrada dos locais de trabalho e das OSC; 

Em caso de alteração da temperatura, acima de 37,4°C, o 

trabalhador(a) ou usuário(a) será orientado sobre os 

procedimentos a serem adotados. 

Afastar colaboradores 

com sintomas de 

síndromes gripais 

O(a) trabalhador(a) com sintomas gripais deve se afastar, 

procurando atendimento médico (UBS de referência ou 

plano de saúde) e encaminhar atestado médico para o 

Coordenador e OSC empregadora. 

Trabalhadores (as) 

diagnosticados com Covid-19 e 

demais pessoas contactantes 

 

Trabalhador(a) que testar positivo para a Covid-19 deve se 

afastar, procurando atendimento médico (UBS de referência 

ou plano de saúde) e encaminhar atestado médico para o 

Coordenador e ou recursos Humanos da OSC, para 

validação do afastamento. 

Em caso positivo para Covid-19, os(as) trabalhadores(as) 

contactantes (que tiveram contato com a pessoa doente) 

devem: 

Trabalhador(a) sintomático(a): deve se afastar, procurando 

atendimento médico (UBS de referência ou plano de saúde) 

e encaminhar atestado médico para  o Coordenador e ou 

recursos Humanos da OSC. 

 

Trabalhador(a) assintomático(a): procurar a UBS de sua 

região para realizar o teste rápido. 

Trabalhadores(as) que pertencem ao grupo de risco devem 

emitir Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e 

encaminhar para o  Coordenador e ou recursos Humanos da 

OSC. 

Procedimentos em caso 

confirmado de COVID-19, onde o 

infectado circulou com vírus ativo 

pelo ambiente da OSC. 

Providenciar a limpeza e desinfecção (descontaminação) da 

área de isolamento; 

Reforçar a limpeza e desinfecção, principalmente nas 

superfícies frequentemente manuseadas e mais utilizadas 
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pelo doente confirmado, com maior probabilidade de 

estarem contaminadas. Dar especial atenção à limpeza e 

desinfecção da sala de reuniões, secretarias, incluindo 

materiais e equipamentos utilizados pelo caso confirmado; 

Utilizar os produtos recomendados. 

Armazenar os resíduos do caso confirmado em saco de 

plástico. 

Quanto à Reorganização das 

Unidades 

 

Instalar barreiras físicas para o atendimento, 

sobretudo quando não houver condições para o 

distanciamento de segurança de pelo menos 1 metro entre 

as pessoas. 

Utilizar recursos diversos para as adaptações 

necessárias, como: divisórias de acrílico para mesa, 

biombos, tendas, fitas de isolamento, cones,  computadores, 

notebooks, tablets etc; 

Demarcar áreas de acesso restrito e limitar a 

ocupação de elevadores e escadas; 

Providenciar, com apoio do órgão gestor, 

quando for o caso, novos equipamentos, recursos e 

mobiliários necessários; 

Organizar e coordenar a utilização do espaço 

físico, dispor mobiliários para atendimento e organizar filas e 

atividades sempre de forma a evitar aglomeração e respeitar 

o distanciamento de segurança; 

Organizar transporte seguro, para profissionais 

e usuários, necessário às ações socioassistenciais - como 

abordagem social, visita domiciliar e deslocamento para 

serviços de acolhimento; 

Recomendações gerais para 

trabalhadores que atuam nas OCS- 

quanto às Medidas para a 

a) Da saída de casa até a unidade, usar 

máscara, cabelo preso, evitar o uso de adornos (brincos, 

anéis, colares, etc.), usar sapatos fechados e procurar ficar 

sempre a 1 metro de distância de outras pessoas; 
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Prevenção da Transmissibilidade 

do novo Coronavírus 

b) Em caso de deslocamento por veículo, é 

importante que esteja higienizado. Manter as janelas 

abertas, higienizar as mãos com álcool em gel 70% ou outro 

produto adequado, fazer uso de máscaras e procurar manter 

distância de outros passageiros; 

c) Em caso de uso de transporte coletivo, fazer 

uso de máscaras durante todo o trajeto, higienizar as mãos 

com álcool em gel 70% ou outro produto adequado e evitar 

aglomerações e filas, no embarque ou desembarque de 

passageiros. Sempre que possível, abrir as janelas e 

procurar manter distância de outros passageiros; 

d) Adotar práticas mais rigorosas de cuidados 

com a própria higiene quando da entrada na unidade, no 

decorrer do expediente e ao retornar às suas residências; 

e) Observar recomendações sanitárias, como o 

distanciamento social e outras medidas preventivas à 

transmissibilidade do novo Coronavírus também em seu 

momento de descanso e vida privada; 

f) Ao chegar na unidade, aferir temperatura e 

realizar demais procedimentos definidos pela unidade, se 

possível trocar a roupa e o calçado usados no trajeto e fazer 

higienização das mãos, braços e rosto. Guardar as roupas e 

sapatos utilizados em saco plástico e em lugar específico 

para este fim na entrada; 

g) Adotar a etiqueta respiratória e higienizar 

celular e outros objetos de uso pessoal com álcool em gel 

70%, deixando-os preferencialmente em local reservado; 

h) Manter roupas e calçados separados para 

uso diário e exclusivo dentro da unidade; 

i) Higienizar as mãos frequentemente, com água 

e sabão ou com álcool em gel 70%, principalmente: antes e 

após a colocação da máscara; após tossir, espirrar, usar o 

banheiro, tocar em dinheiro e manusear resíduos; antes de 
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iniciar as atividades, de manusear alimentos, objetos ou 

equipamentos compartilhados; 

j) Ao final do expediente, se possível higienizar 

os calçados utilizados, trocar de roupa e sapato e colocar os 

que utilizou em um saco plástico. Se possível, guardar os 

sapatos utilizados em local específico para uso posterior na 

unidade; 

k) Ao chegar em casa: retirar os sapatos para 

entrar, lavar as mãos e colocar as roupas para lavar, com 

água e sabão; descartar a máscara, em saco plástico e 

colocar no lixo, se for cirúrgica; se for máscara de tecido, 

lavar com água e sabão, deixar de molho em solução feita 

com água sanitária diluída em água; tomar banho, lavando 

os cabelos; 

l) Nos atendimentos presenciais, abordagem 

social e visitas domiciliares, dispensar atenção especial às 

pessoas com deficiência, com dificuldades de locomoção 

e/ou com limitações na condição de saúde, e aos grupos de 

risco à infecção pelo novo Coronavírus, buscando manter 

distanciamento de segurança e higienizando previamente as 

mãos caso precise auxiliá-las; 

m) Utilizar máscara cirúrgica, no caso de 

profissionais que tenham contato direto com as pessoas 

atendidas e em casos de suporte a pessoas com dificuldades 

de locomoção, com deficiência ou em situação de 

dependência. Nestas situações caso utilize luvas, deve-se 

trocá-las a cada vez que for prestar atendimento com estes 

auxílios; 

n) Usar, no caso de profissionais da limpeza, 

luvas de borracha de cano longo, cabelo preso, máscara, 

roupa que cubra todo o corpo, calças compridas e sapatos 

fechados; 
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o) Para profissionais que manipulam escarros e 

limpeza de fezes o indicado é usar máscara N95 ou 

equivalente; 

p) Seguir as orientações para uso, retirada e 

descarte de EPIs e não compartilhar estes materiais; 
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ANEXO IV 

 

 
 

SUGESTÃO DE PLANO DE RETOMADA PARA 
 REDE SOCIOASSISTENCIAL PARCEIRA 

 

OSC 

SCFV/MODALIDADE 

NOME DO PROJETO 

NÚMERO DE USUÁRIOS NÚMERO DE METAS 

DATA PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DO PLANO 

  

 Com base nas orientações contidas no Plano de Contingência – Etapa 2 e nas 

orientações da SMS – Secretaria Municipal de Saúde, preencher os seguintes itens. 

1- Número de usuários presentes por turno Observar metragem do local e a 

recomendação de distanciamento de no mínimo 1 metro e meio, não esquecendo de 

adicionar o número de trabalhadores (as) presentes. 

 

2- Continuidade do teletrabalho e uso de mídias sociais Procedimento para usuários e 

trabalhadores (as) “Público de Risco” ou outras ações que terão continuidade de forma 

remota 

 

3- Horário de funcionamento Cada turno funcionará no horário normal ou será reduzido? 

Descrever o horário de atendimento presencial. 

 

4- Rodízio de usuários Como serão divididos os grupos, quantos usuários e 

trabalhadores (as) estarão presentes por dia, quantas vezes por semana os usuários 

comparecerão... 

 

5- Protocolo de acolhida Horário de chegada e saída, protocolo de acesso ao SCFV 

(higienização mãos e calçados, uso de máscaras, estratégias para garantia do 

distanciamento mínimo de 1 metro e meio...) 

 

6- Refeições Espaço que ocorrerão, quantos usuários estarão no local de forma que 

garanta o distanciamento neste momento em que não será possível o uso da máscara, 
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repeitar a orientação de organizar os usuários de forma “enviesada” de organização da 

higienização do espaço, fluxo de circulação, procedimentos para higienização dos 

utensílios usados pelos usuários 

 

7- Circulação no ambiente Operacionalização da limpeza do banheiro e demais áreas 

de uso comum, procedimentos com materiais de uso comum, espaços restritos à equipe 

 

8- Transporte Como se dará deslocamento dos usuários e trabalhadores(as) de sua 

residência até o SCFV e vice-versa 

 

9- Surto Ações em caso de surto no local, seguindo orientações da SMS. 

 

10 – Reuniões e capacitações De que forma ocorrerão? Dias e horários. 

 

11 – Orientações a famílias Como se dará o trabalho de orientação às famílias em 

relação aos cuidados necessários para a prevenção do contágio 

 

12 – Termo autorização Como se pretende levar isso aos pais e responsáveis? 
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ANEXO V 

 

SUGESTÃO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE 
RETORNO DAS ATIVIDADES NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS OSCS 

 

NOME DO RESPONSÁVEL:  
RG: 

 
CPF: 

USUÁRIO(A): 
 

Nº DO TELEFONE/WHATSAPP: 

OUTROS CONTATOS: 
 

ENDEREÇO(RUA/AV): 
 

Nº BAIRRO: 

CIDADE: ESTADO/UF: 
 

CEP: 

E-MAIL: 
 

SERVIÇO QUE FREQUENTA: 

TURNO: 

 
EU, __________________________________, acima qualificado, declaro sob 
as penas da lei que concordo e autorizo o retorno do(a) usuário(a) acima 
identificado às atividades presenciais no serviço, e declaro que o(a) usuário(a) 
não apresentou, nos últimos 14(quatorze) dias nenhum sintoma da doença 
COVID-19, como tosse e febre, e que não está sob suspeita de contaminação 
pela mesma, e não está em convívio direto com caso suspeito, ou confirmado, 
bem como não pertencer a grupo de risco, estando apto ao retorno das 
atividades presenciais sem colocar em risco a si e aos demais frequentadores. 
Da mesma forma, EU, _________________________fico responsável pelos 
itens abaixo: 
 
1-Obedecer as diretrizes das autoridades sanitárias e as regras estabelecidas 
pelo Serviço e todos os protocolos de segurança vigente, os quais declaro estar 
ciente. 
 
2-Informar imediatamente à coordenação do serviço qualquer sintoma ou 
alteração na saúde em relação ao usuário(a) para que sejam tomadas as 
medidas previstas pelas autoridades sanitárias, inclusive o isolamento do(a) 
usuário(a) e dos familiares, em caso de contaminação. 
 
3-Que o(a) usuário(a) comparecerá ao serviço usando os EPIS(equipamentos 
de proteção individual) solicitados e que está ciente da necessidade de uso de 
máscara e correta higienização com o uso do álcool em gel no ambiente do 
serviço e fora dele. 
 
Por fim, declaro estar ciente de que vivencia-se uma pandemia e que o agente 
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patológico pode afetar qualquer membro da comunidade, podendo ser até 
assintomático em algumas pessoas, tenho ciência do riscos e não 
responsabilizarei o serviço por eventual contaminação ou desenvolvimento da 
doença, mesmo seguindo todas as orientações de saúde e por concordar com o 
exposto, firmo este documento. (OBS: conforme orientação, jurídica, este 
parágrafo não exime a responsabilidade das OCS, caso o usuário venha acionar 
juridicamente). 
 
Caxias do Sul (RS), _________de_________________de ______. 
 
Assinatura do responsável:____________________________________ 
 

 

 

 


