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Considerando a linguagem (oral e escrita) como um instrumento de facilitação da comunicação 

humana, reconhecendo que, enquanto expressão cultural, a língua portuguesa tem uma estrutura 

sexista pautada numa cultura patriarcal e machista e assumindo que o uso das palavras carrega 

sempre um posicionamento político, fizemos a escolha de redigirmos esta Cartilha utilizando o 

artigo feminino como referencial e incluindo o artigo masculino na sequência, demarcando, 

inclusive, a presença majoritária de trabalhadoras mulheres na Política da Assistência Social de 

Campinas e a realidade de famílias chefiadas por mulheres como público atendido nesta mesma 

Política.  



 

 

INTRODUÇÃO 

O contexto de pandemia provocada pela COVID-19, que vivenciamos no ano de 

2020, exige medidas sanitárias rígidas de prevenção ao contágio, de controle 

epidemiológico e da garantia de leitos de Unidade de Terapia Intensiva -UTI-, nos 

hospitais públicos e privados, para todos aqueles que estão infectados e que 

desenvolvem o estado grave da doença. Principalmente porque não se tem clareza 

sobre o modo como o vírus se comporta, quais medicamentos são mais adequados 

para o tratamento da doença, além do que não é possível garantir leitos de UTIs 

para todas as pessoas ao mesmo tempo, e a vacina contra o vírus exige tempo para 

ser validada pelos meios científicos. 

Dentre as medidas sanitárias de prevenção, estabelecidas pela Organização Mundial 

de Saúde - OMS, a mais difícil de ser praticada por toda a população é o 

distanciamento social. A estratégia pressupõe que um número mínimo de pessoas 

circule nos espaços públicos e que somente os serviços essenciais sejam garantidos 

para a população. Isso exige que o país estabeleça, de modo criterioso, quais 

serviços devam se manter funcionando e quais devam ser suspendidos. 

Estamos vivendo um momento sem precedentes, em que nos vimos obrigadas (os) 

a mudar completamente nossos hábitos e nossa rotina, afinal, uma das imposições 

mais drásticas foi quanto à forma de nos relacionarmos, seja enquanto cidadãs (ãos) 

ou profissionais. Diante disso, é natural que sentimentos como medo, insegurança, 

incerteza e tantos outros apareçam, inclusive no campo das intervenções 

profissionais. 
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É sabido e previsível que as pessoas, de forma geral, estejam se envolvendo e 

ficando mais expostas a conflitos do que de costume, embora o registro do sistema 

de notificações de violências do município de Campinas -SISNOV- tenha sofrido um 

decréscimo no início da pandemia. Isso se explica, em parte, pelas dificuldades 

encontradas na reorganização e reconhecimento das novas possibilidades de 

trabalho, tanto pelos trabalhadores quanto pela população. 

Nesse contexto, na perspectiva de afiançar segurança às (aos) usuárias (os) da 

Política de Assistência Social, em especial dos Centros de Referências Especializados 

de Assistência Social (CREAS) e dos serviços executados por parcerias com 

Organizações da Sociedade Civil sob sua gestão e preservar a saúde de suas (seus) 

trabalhadoras(es) em consonância com as normativas mais recentes das 

autoridades públicas locais, conforme decretos publicados no Diário Oficial do 

município de Campinas, elaboramos este documento, no formato de cartilha, com 

sugestões de estratégias técnicas, a partir das experiências profissionais para o 

enfrentamento desse período de isolamento e distanciamento social. 

Nessa perspectiva, essa cartilha está em consonância com o Plano São Paulo, do 

governo do estado de São Paulo que estabelece regras de funcionamento para as 

diversas atividades e serviços, de acordo com as fases em que o município se 

encontra, ou seja: 1. Vermelha, 2. Laranja, 3. Amarela, e 4. Verde. Portanto, as 

orientações propostas, referem-se às fases 1, 2 e 3 do Plano São Paulo para o 

município de Campinas.  
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FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA 

COMPLEXIDADE        

A pandemia da COVID-19 tem implicações sanitárias, sociais, psicológicas, 

econômicas e políticas que afetam a vida de todas(os) nós. Essa situação impõe 

mudanças de rotinas de vida e trabalho, com o compromisso de diminuir a 

circularidade de pessoas e assegurar a proteção de trabalhadoras(es) e usuárias(os) 

dos CREAS e dos serviços executados por parcerias com Organizações da Sociedade 

Civil (OSC) sob sua gestão.  Nessa perspectiva, atendendo a classificação da 

Organização Mundial de Saúde, em 11-03-2020, como pandemia da COVID-19 e 

considerando: 

 A situação que demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e 
contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação e óbitos 
por Infecção Humana pela  COVID-19; 

 O Decreto Federal nº 10.282 de 20-03-2020, que regulamenta a Lei nº 13.979/2020, 
de 06-02,  para definir os serviços públicos e as atividades essenciais, dentre as quais se 
encontra a assistência social e o atendimento à população em estado de vulnerabilidade; 

 O Decreto Estadual nº 64.994, de 28-05-2020, para os municípios com o objetivo de 
implementar e avaliar ações e medidas estratégicas de enfrentamento à pandemia 
decorrente da COVID-19; 

 O Decreto Municipal nº 20.782 de 21-03-2020, que declara situação de calamidade 
pública, estabelece regime de quarentena no município de Campinas, e define outras 
medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente da COVID-19, especialmente seu 
artigo 3º, que autoriza o funcionamento exclusivamente de atividades privadas 
indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, de forma 
exemplificativa; 

 As Notas Técnicas SMASDH nº 001/2020 de 19-03-2020, nº 002/2020 de 22-03-2020, 
nº 003/2020 e nº 004/2020 de 21-07-2020, que dispõem sobre orientações, recomendações 
e procedimentos a serem adotados na prevenção de contágio pela COVID-19 pelos serviços 
e programas executados pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com 
Deficiência e Direitos Humanos, diretamente ou por meio de parcerias com as Organizações 
da Sociedade Civil. 
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Assim, as ações vinculadas à Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com 

Deficiência e Direitos Humanos (SMASDH) constituem oferta de serviços, programas 

e ações voltadas a pessoas em situação de vulnerabilidade, essenciais em 

momentos de crise, inclusive pandêmicas, algumas recomendações se fazem 

necessárias. 

Do Funcionamento 

Os CREAS e os serviços executados por parcerias com Organizações da Sociedade 

Civil devem se organizar em torno do Plano de Contingência do Estado de São Paulo 

(Fases Vermelha, Laranja, Amarela, Verde e Azul), inicialmente com redução de 

horário de atendimento presencial ao público e escalonamento de profissionais, 

retomando gradativamente as atividades até a última fase.  

Recomenda-se que cada unidade organize o conjunto de trabalhadoras(es) dos 

setores administrativos e técnicos, responsáveis direta e indiretamente pela 

execução do serviço, de modo a atuarem na prestação de orientações, informações 

e atendimentos individuais previamente agendados e na prestação de serviços 

internos, tais como, respostas a Protocolos oriundos do Sistema de Garantia de 

Direitos e do Sistema de Justiça, 156, e-mails e WhatsApp, dentre outros. 

O serviço de transporte deverá ficar à disposição e compor a organização e oferta 

do serviço à população atendida, conforme carga horária estabelecida pelo Edital 

de Chamamento. 

Cabe ressaltar que a reorganização dos serviços deve possibilitar a realização do 

trabalho social essencial nos territórios, conforme atividades descritas no item “Das 

ações estratégicas e metodologia de trabalho”. 
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Das Modalidades de Trabalho  

Considerando a necessidade de readequação das modalidades de atendimento dos 

serviços no cenário da pandemia, indica-se modalidades de trabalho que devem ser 

adotadas concomitantemente, conforme avaliação técnica: 

1) Trabalho remoto e/ou teletrabalho. 

2) Trabalho presencial. 

 

1) Trabalho remoto ou teletrabalho  

Modalidade de trabalho recomendada durante o período de isolamento social e/ou 

quarentena decretada pelo município, seguindo orientações das Organizações de 

Saúde. Trata-se da interrupção parcial de atendimentos presenciais dos CREAS e dos 

serviços executados por parcerias com Organizações da Sociedade Civil, a partir de 

uma organização de trabalho que permita o monitoramento de todas as situações 

familiares referenciadas ao serviço. 

As ações recomendadas em teletrabalho ocorrem por meio de contatos, com 

usuárias(os) e outras(os) profissionais da Rede, por telefone, e-mail, mídias sociais, 

aplicativos de comunicação e atendimentos on-line conforme recomendações dos 

conselhos de classes, em especial de psicologia e serviço social. 

11



 

 

Recomenda-se, por parte das equipes técnicas, a produção, sistematização e 

veiculação de notícias, conteúdos e materiais informativos e/ou educativos, 

contribuindo para a circulação de informações reais e verídicas sobre a doença, 

benefícios emergenciais e outros assuntos de interesse e necessidade das famílias 

identificados pelas(os) trabalhadoras(es) dos serviços. É importante ressaltar que já 

é bastante conhecida a importância do uso de informações no planejamento, na 

avaliação e na gestão dos serviços como um dos importantes mecanismos para a 

definição de intervenções locais. 

“Para tanto, se faz imprescindível compreender, utilizar e criar tecnologias digitais 

de informação e comunicação de forma crítica, reflexiva e ética nas diversas 

práticas sociais para se comunicar com os usuários, acessar e disseminar 

informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo 

e autoria na vida pessoal e coletiva.” (BNCC, 2018). 

 

2) Trabalho presencial 

Trata-se da retomada parcial das atividades presenciais, em caráter de 

escalonamento de equipes de trabalho (equipe técnica, recepção, motorista e 

demais profissionais de apoio), garantindo o funcionamento diário do serviço. 

Recomenda-se o atendimento individual com horário pré-agendado, 

essencialmente em casos emergenciais e necessários, a partir dos riscos e agravos 

apresentados, observando as recomendações de distanciamento, segurança e 

proteção dos Órgãos de Saúde competentes para trabalhadoras(as) e usuárias(os). 
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DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E METODOLOGIA DE TRABALHO 

 

- O monitoramento deve ocorrer semanalmente às famílias acompanhadas de 

forma remota (telefone, WhatsApp e/ou redes sociais). Caso não seja possível o 

monitoramento de forma remota, o mesmo deve ser realizado em caráter 

presencial, garantindo o monitoramento de 100% das famílias acompanhadas 

pelo Serviço. 

Entende-se como monitoramento a apropriação que as equipes dos Serviços 

devem construir em relação à dinâmica e necessidades das famílias, para que 

possam avaliar tecnicamente a estratégia mais efetiva de intervenção a ser 

adotada.   

 

- Os atendimentos presenciais e/ou entrevistas domiciliares devem ocorrer 

mediante avaliação da demanda e ausência de suspeita de COVID-19, devendo 

ser priorizados nas seguintes situações: 

 

1) indicadores de gravidade das situações de violência a partir dos itens descritos 

no protocolo de inclusão na Proteção Social Especial de Média Complexidade ou 

do processo de acompanhamento das famílias; 

2) no processo de vinculação e desvinculação das famílias nos serviços (inclusões 

e desligamentos); 

3) quando o vínculo da família e/ou usuária(o) com o serviço esteja ameaçado ou 

com iminência de ruptura. 
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Cabe ressaltar que os atendimentos presenciais e entrevistas domiciliares são 

estratégias de extrema importância para aproximação e estabelecimento de 

vínculo com as famílias, que são fundamentais para a execução do trabalho social 

com as famílias pelos CREAS e serviços executados por parcerias com Organizações 

da Sociedade Civil. 

 

Neste sentido, faz-se necessário que os serviços, ao identificarem a necessidade de 

intervenções com as famílias e diante da impossibilidade do atendimento 

presencial e/ou entrevista domiciliar, adotem estratégias metodológicas que 

atendam os objetivos das mesmas de modo a substituí-las de forma efetiva.  

A adoção de indicadores de gravidade das situações de violência tem como objetivo 

auxiliar na avaliação do risco de violência, a fim de priorizar o atendimento 

presencial para situações graves, que exijam maior monitoramento e estratégias de 

intervenção. 

A utilização de indicadores de gravidade das situações de violência é uma forma de 

avaliação padronizada, estruturada que avalia o risco de reincidência e de 

agravamento de qualquer tipo de violência doméstica. É importante que esse 

instrumento não seja a única forma de avaliação das situações, por mais que essa 

ferramenta busque ser um auxílio objetivo da situação incidente. 

Recomenda-se que, juntamente com tais indicadores, haja avaliação dos fatores de 

proteção, variáveis que, quando presentes, podem mitigar ou eliminar o risco.  
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Entre os indicadores de gravidade das situações de violência, mais apontados na 

literatura, destaca-se: 

 negligência severa contra bebês/crianças pequenas (0 a 3 anos); 

 violência sexual contra criança pequena (0 a 6 anos);  

 negligência severa contra idosos;  

 perseguição por parte do autor de violência;  

 ameaça de morte;  

 perseguição;  

 situações de reincidência e/ou aumento de atos de violência. 
 

Para adoção da estratégia mais adequada de atendimento presencial no serviço ou 

entrevista domiciliar, as equipes devem considerar em sua avaliação técnica: 

 

 objetivo / natureza do atendimento; 

 perfil da(o) usuária(o) enquanto grupo de risco; 

 exposição da(o) usuária(o) que depende de transporte público para 

deslocamento ao serviço; 

 possibilidade concreta de sigilo e intervenções de atendimento no domicílio.  

 

Outra possibilidade de estratégia de atendimento presencial, além do Atendimento 

no Serviço e da Entrevista Domiciliar, é o Atendimento Descentralizado, que 

consiste no atendimento realizado em algum equipamento (público ou privado) da 

Rede de atendimentos próximo à residência da família e que possibilite os cuidados 

e proteção necessários para sua realização.  
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- Outras ações presencias devem ser adotadas exclusivamente para garantir a 

sobrevivência das famílias acompanhadas: entrega de cestas básicas, kits 

alimentares e/ou de limpeza e higiene. Recomenda-se que essas ações ocorram 

por meio de entrevistas domiciliares ou com agendamento prévio na instituição, 

garantindo a proteção das pessoas envolvidas e evitando aglomeração.  

 

Considerando o cenário pandêmico e acentuação das vulnerabilidades já 

existentes nas famílias, principalmente no que se refere à segurança alimentar 

decorrente da desigualdade socioeconômica, considerando também o dever do 

Estado em garantir direitos básicos às famílias e, muito embora estas ações não 

sejam prioritárias em contexto não pandêmico, passam a ter uma importância 

neste cenário e integram as ações cotidianas dos CREAS e dos serviços executados 

por parceria com Organizações da Sociedade Civil.  

 

- Realização de pesquisas e orientações sobre assuntos relacionados ao contexto de 

pandemia que impactam direta e/ou indiretamente nas realidades das famílias 

acompanhadas, principalmente na perspectiva de identificação e combate à 

propagação de notícias falsas veiculadas nas redes sociais contribuindo para a 

apropriação de informações e desenvolvimento da cidadania.   

- As ações intersetoriais são necessárias para rápido atendimento a famílias com 

óbitos e internações por COVID-19, avaliando as situações de violação de direitos, 

principalmente quanto às crianças sem responsáveis legais, idosos e pessoas com 

deficiência, bem como familiares em vulnerabilidade social. 
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 - Articulação estreita com o Sistema de Garantia de Direitos (Conselhos Tutelares, 

Ministério Público, Saúde, Educação, Assistência Social entre outros), na 

perspectiva de monitorar e intervir prontamente no possível aumento das 

situações de violência doméstica, em função do isolamento social.  É função do 

Sistema de Garantia de Direitos acompanhar e executar a política de atendimento 

por meio de ações múltiplas e intersetoriais, previamente definidas e  planejadas 

pelas(os) profissionais no contato direto com as(os) usuárias(os) e suas 

respectivas famílias. É essencial o envolvimento do Sistema de Justiça responsável 

pelos atos processuais e decisões referentes à aplicação ou suspensão das 

medidas de proteções, tais como: acolhimento, reintegração familiar, colocação 

em família substituta, entre outras. 

- É de fundamental importância que as discussões de caso tenham continuidade na 

perspectiva de manter a qualificação das ações dos diferentes serviços da Rede 

de referência das(os) usuárias(os) no acompanhamento das situações de 

violências. 

 - O registro dos atendimentos realizados no Sistema Integrado de Governança 

Municipal -SIGM- devem permanecer, com atenção à inclusão das ações nas 

novas categorias inseridas para o momento pandêmico.    

- O registro no Sistema de Notificação de Violências -SISNOV-, se mantém para 

todos os serviços e, aos CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social), contribuindo para a identificação das situações de violência. 
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- Recomenda-se que as reuniões de equipe sejam intensificadas, considerando a 

necessidade de garantir a troca de informações, acolhida e gestão da equipe, 

levantamento das demandas recorrentes, atualização das orientações da 

SMASDH. 

 

- As supervisões técnicas devem permanecer com a proposta de oferecer apoio e 

suporte às equipes no trabalho de acompanhamento de usuárias(as) e famílias. 

 

- A realização de discussões, reflexão teórica e participação em formações sobre 

temas pertinentes à política, ao serviço e ao momento atual de isolamento social, 

faz-se necessária para qualificar as ações no acompanhamento com usuárias(os) 

e famílias pelos serviços.  

 

- A elaboração e envio de relatórios técnicos são fundamentais para que a 

comunicação, informação ou solicitação sobre o caso atendido permaneça em 

acompanhamento sem interrupção.  

 

- Mapeamento e classificação de risco de casos novos são realizados exclusivamente 

pelo CREAS para o encaminhamento aos serviços da PSEMC Proteção e 

Atendimento Especializado a Famílias (PAEFI), Serviço Especializado de Proteção 

Social à Família (SESF), Serviço de Proteção Social Especial no Domicílio para 

pessoas com deficiência, idosas e suas famílias, Centro-Dia para Pessoas com 

Deficiência, de acordo com a disponibilidade de vagas.  
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- O acolhimento inicial dos casos novos realizados exclusivamente pelo CREAS 

quando identificada a necessidade de melhor caracterização da demanda pela 

equipe técnica. 
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DOS CUIDADOS E PROTEÇÃO DE TRABALHADORAS(ES) 

Os CREAS e serviços executados por OSC’s parceiras devem adotar as medidas para 

o enfrentamento da COVID-19, considerando as orientações sanitárias e 

recomendações do Ministério da Saúde. Para tanto, deverá ser adotado quatro 

princípios básicos:  

1- disponibilização de materiais de higiene, Equipamentos de Proteção Individual -

EPI- e orientações sobre uso adequado dos equipamentos; 

2- organização do espaço físico e quadro de recursos humanos para manter o 

funcionamento sem aglomeração e circulação de pessoas; 

3-  readequação das atividades com objetivo de diminuir ou evitar a aglomeração e 

circulação de pessoas; 

4- apropriação de trabalhadoras(es) permanente e atualizada de informes, Notas 

Técnicas, Boletins Epidemiológicos, dentre outros, relacionados a COVID-19. 

A SMASDH disponibiliza EPis e materiais de higiene diversos aos serviços do poder 

público, e as OSC’s executoras dos serviços parceiros estão autorizadas a realizar a 

compra desses itens, de acordo com orientações do Departamento de Vigilância em 

Saúde. Em relação ao Centro-Dia da Pessoa com Deficiência e ao Serviço 

Especializado de Proteção Social para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas 

famílias também estão contempladas com a aquisição de todos os EPI’s, em função 

da modalidade de atendimento. 
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DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI’S), HIGIENIZAÇÃO E CUIDADOS 

COM O AMBIENTE 

 A obrigatoriedade para todas as situações será o uso de máscara e higienização das 

mãos com álcool em gel 70% e/ou água e sabão, com frequência e por pelo menos 

20 segundos.  

Reitera-se que o cumprimento deva ocorrer apenas de forma verbal, sendo restrito 

o toque. Os objetos pessoais, como canetas, celulares, entre outros não devem ser 

compartilhados.  

Indica-se ainda a leitura dos materiais, orientações sobre o uso de máscaras da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Ministério da Saúde e Protocolo Sanitário 

Municipal Intersetorial e de Ambientes, vide link anexo.  

 

 1. Máscaras: 

É obrigatório o uso das máscaras durante todo o período de trabalho presencial.  É 

primordial cobrir a boca e o nariz com o braço ao tossir ou espirrar, mesmo que 

esteja de máscara. 

Orienta-se às(aos) trabalhadoras(es) usuários do transporte público que, ao chegar 

no local de trabalho, troque imediatamente a máscara e vestimenta.  
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Recomenda-se a troca das máscaras no período de 3 horas de uso ou se a mesma 

estiver úmida, segundo orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA). 

Cada trabalhadora(or) será responsável pela higienização, descarte e cuidados com 

seus EPIs.    Durante período de refeição orienta-se que a(o) trabalhadora(o) 

coloque sua máscara em uma embalagem plástica higienizada e guarde em seu 

armário ou bolsa pessoal para posterior higienização. 

Indicamos o site https://covid-19.campinas.sp.gov.br/ para acesso dos vídeos com 

conteúdos sobre a forma correta de uso da máscara. 

Será de responsabilidade da(o) trabalhadora(o) a higienização de suas máscaras e  

recomenda-se:   

- Repita os procedimentos de higienização das mãos após a retirada da máscara. 

- Não compartilhe a sua máscara, ainda que ela esteja lavada. 

- A máscara deve ser lavada separadamente de outras roupas. 

- Lavar previamente com água corrente e sabão neutro. 

- Deixar de molho de 20 a 30 minutos em uma solução alvejante com 2 colheres de 

sopa de sanitária em 1 litro de água. Enxaguar bem em água corrente, para 

remover qualquer resíduo de desinfetante e evite torcer a máscara com força.  

Deixar secar e ao final passar com ferro quente.  

22

https://covid-19.campinas.sp.gov.br/


 

 

- Garantir que a máscara não apresente danos (menos ajuste, deformação, desgaste  

etc), ou necessidade de substituição. 

- Guardar sempre em um recipiente fechado.  

 

 2. Avental, Luva e Face Shield: 

Além da obrigatoriedade das máscaras e álcool em gel, ao Centro-Dia da Pessoa com 

Deficiência e ao Serviço Especializado de Proteção Social para Pessoas com 

Deficiência, Idosas e suas famílias, recomenda-se o uso dos demais equipamentos, 

considerando a natureza do contato físico com o público atendido.  Indica-se muita 

atenção na retirada correta desses equipamentos, sempre higienizando as mãos 

depois de seu manuseio. 

Recomenda-se a leitura da cartilha de orientações sobre colocação e retirada dos 

EPI’s dos Conselhos de Enfermagem Federal e Regional  (COFEN) e (COREN), no link 

anexo.  

 

3. Descarte dos EPIs: 

Recomenda-se a criação de um local exclusivo para descarte dos EPIs descartáveis. 

Antes de descartar direto na lixeira, envolva em um saco de papel ou plástico e 

depois descarte. Indica-se que após preenchimento da capacidade da lixeira, este 
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saco de lixo seja devidamente identificado e armazenado em local seguro pelo prazo 

de 3 dias, antes de ser colocado na coleta de lixo. 

 

4. Higienização de Ambientes: 

Para a higienização correta além das orientações, recomenda-se a leitura do item 3 

do Protocolo Sanitário, vide link anexo.  

Indica-se que haja uma intensificação na higienização do espaço físico, 

principalmente nos locais de acesso e atendimento ao público, antes e após o 

atendimento realizado. 

Recomenda-se a distribuição do álcool em gel 70% em locais estratégicos do serviço 

para utilização das(os) usuárias(os). 

Durante trabalho na modalidade presencial, no início e fim do expediente, orienta-

se quanto a higienização com álcool 70% de equipamentos de uso pessoal, como 

teclado, mouse, canetas, telefone, entre outros. 

Ficam reiteradas todas as regras de etiqueta respiratória bem como o cuidado 

redobrado com a higienização dos ambientes de trabalho.  
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5. Cuidado com o Ambiente: 

É indicado o distanciamento social de no mínimo 1,5 metro e recomenda-se a leitura 

do item 1 do Protocolo Sanitário, vide link anexo. Assim, sugerimos a demarcação 

dos locais de atendimento (recepção, sala de espera e atendimentos técnicos) 

respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metro. 

Recomenda-se colocar em local visível cartaz indicando a obrigatoriedade do uso de 

máscara, bem como Decreto Municipal publicado em Diário Oficial em espaços 

estratégicos do serviço.   

Indica-se a oferta individualizada de água potável e recomenda-se a leitura do item 

2 do Protocolo Sanitário, vide link anexo.  

Manter portas e janelas abertas, sempre que possível, evitando o toque nas 

maçanetas e fechaduras e recomenda-se a leitura do item 3 do Protocolo Sanitário, 

conforme link anexo.  Utilizar, preferencialmente para o atendimento, locais 

externos com ventilação ou ambientes amplos para manter o distanciamento social 

mínimo.  

Reuniões de equipe devem ser mantidas na modalidade virtual, quando o serviço 

não puder manter a equipe em local amplo, arejado e com distanciamento social 

mínimo.  

Indica-se a leitura Diretrizes por Ambiente do Protocolo Sanitário, no link anexo,  

principalmente os itens:  salões de alimentação, salas de reuniões,  banheiros e 

vestiários, cozinhas, salas de espera e saguões.  
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RELATOS DE EXPERIÊNCIAS  

 

Com o objetivo de compartilhamento de estratégias técnicas, o grupo de 

trabalho responsável pela elaboração dessa Cartilha convidou os Serviços da 

Proteção Social Especial de Média Complexidade de Campinas a relatar 

atividades, práticas ou metodologias inovadoras utilizadas no período 

pandêmico, a fim de possibilitar o atendimento/acompanhamento aos usuários 

e mitigar os impactos do isolamento social: 

 

1. “Lives - Educação Social” 

 
 

Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância (CRAMI) 

Serviço Especializado de Proteção Social à Família (SESF)     

 

Descrição: 

Acometidos pelo cenário pandêmico formalizado no país e no mundo, é clara a 

necessidade de reolharmos para os processos grupais desenvolvidos há anos em 

nossa instituição, inclusive ressaltando que já vínhamos utilizando os recursos 

das redes sociais (Facebook e WhatsApp) para acompanhamento das famílias na 

perspectiva de acolhimento, divulgação das atividades institucionais e de 

educação social, orientações diversas e monitoramento educativo. Assim, o 

aprimoramento das ações remotas teve início em abril através do movimento 

dos educadores/as sociais articuladas com as equipes e coordenações, com a 
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criação de conteúdo, articulada pela Comissão, por meio de “Lives Educativas”. 

A partir dessa proposta a construção das atividades remotas vem somando 

estratégias que dialogam diretamente com as famílias referenciadas, valorizando 

como princípio, a atenção a violação de direitos, a proteção e a garantia de 

direito, um importante instrumento na construção de possibilidades no 

enfrentamento as violências.  

 
Método utilizado: 

A metodologia como ferramenta educativa se dá principalmente a partir de Lives 

com os educadores/as sociais. As atividades prévias nascem a partir de “temas 

geradores” que dialogam com adolescentes e jovens nos processos grupais 

remotos via WhatsApp. Nesse processo remoto os educadores/as mediam 

espaços dialógicos a fim de favorecer “leituras de mundo” dos participantes 

através de enquetes temáticas, conversas em grupo virtuais, utilização de 

imagens e curtas geradores, entre outros. O intuito é que a Live seja um 

momento de apresentação dos resultados desses diálogos de construção 

coletiva, valorizando o saber dos/as participantes como protagonistas que, por 

vezes, são convidados para participar ao vivo com os demais profissionais 

envolvidos. As temáticas já desenvolvidas são: Pandemia e Protocolos de saúde  

- 18 de maio (Combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e 

adolescentes) - Lutas sociais  - Desigualdades sociais em tempos de pandemia - 

Agosto Lilás – Pelo fim da violência contra a mulher - Proteção Social - Crianças 

e suas leituras de - Mês da consciência negra:  “Juventude, Periferia e Racismo”.  
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Principais resultados: 

Atividades voltadas às famílias que atinge caráter intergeracional através das 

ferramentas do Facebook e Youtube. - Participação ativa das famílias em 

comentários ao vivo com os temas abordados.  - Ampliação do repertório cultural 

dos participantes acerca dos objetivos dos serviços de proteção e garantia de 

direitos. - Aproximação da equipe interdisciplinar nos processos de convite as 

famílias, encaminhamentos de atividades prévias e participação ativa no 

processo construído.  

 

Considerações finais: 

Sabemos que os desafios de acesso, conectividade e recursos para o uso das 

tecnologias atingem diretamente as famílias, ao mesmo tempo que essas 

possibilidades virtuais estão em expansão, a criação de conteúdos educativos 

que busquem mais efetividade e participação, nos faz acreditar que, apesar da 

saudade do abraço como ferramenta educativa, buscamos fazer educação social 

com e não para as pessoas, assim não perdemos o caminho. 

 

2. “SESF Pergunta” 

 
Centro Promocional Tia Ileide (CPTI) 

Serviço Especializado de Proteção Social à Família (SESF)   

 
Descrição: 

Mapeamento de uso das tecnologias digitais por parte das famílias 

acompanhadas no serviço (SESF). 
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Método utilizado: 

Realizada pesquisa, por meio de formulário on-line, com o objetivo de coletar 

informações sobre o acesso às tecnologias digitais pelas famílias acompanhadas 

no serviço, de modo a contribuir com a efetividade nas proposições das ações e 

intervenções da equipe durante o período pandêmico.  O questionário contou 

com 16 perguntas que visavam identificar a melhor forma para que a equipe 

pudesse se comunicar com as famílias utilizando as tecnologias digitais 

disponíveis, bem como avaliar melhores estratégias de intervenção em caráter 

coletivo, considerando a necessidade de qualificar o acompanhamento no 

contexto de isolamento social. O resultado dessa pesquisa, que encontra-se 

anexado a essa Cartilha, contribuiu com a readequação das ações do serviço no 

acompanhamento dessas famílias. 

 

Principais resultados: 

Identificação de desejos e possibilidades reais de acesso à internet por parte das 

famílias; - Ampliação de canais de comunicação entre equipe e famílias e 

testagem de novas formas de acompanhamento às famílias respeitando as 

particularidades e limites de cada uma, considerando a realidade de 

alfabetização dos membros familiares; - Reconhecimento de preferência de 

formas de contato com as famílias, possibilitando a assertividade e efetividade 

da comunicação; - Embasamento concreto para planejamento de readequação e 

desenvolvimento de novas estratégias de intervenção a partir do resultado da 

pesquisa. 
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Considerações finais: Ação realizada em parceria com o Projeto Novo 

Amanhecer do CPTI - Centro Promocional Tia Ileide. 
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3. “Projeto de estímulo a interações lúdicas entre os membros familiares, no 

contexto de isolamento social devido pandemia por Covid-19”.  

 

Projeto Gente Nova (PROGEN)  

Serviço Especializado de Proteção Social à Família (SESF) 

 

Descrição: 

Neste contexto de pandemia, houve a necessidade de ressignificação dos 

processos de trabalho e da criação de novas formas de atendimento, acolhida e 

ações com as famílias. O isolamento social - utilizado como estratégia para conter 

a transmissão do vírus - transformou e impactou aspectos importantes da vida 

das pessoas, principalmente no tocante aos relacionamentos interpessoais. 

Alguns desses impactos tornaram-se foco de atenção da equipe deste SESF, tais 

como a intensificação da convivência entre os membros familiares devido à 

quarentena e a intensificação de situações de conflito e de violência doméstica. 

Assim, fundamentados em um entendimento do ser humano como um ser que 

se desenvolve a partir da realidade concreta e nas relações sociais, foi 

desenvolvido um projeto de estímulo às interações lúdicas entre os membros 

familiares a fim de possibilitar a construção de novas formas de relação, com 

lazer, diversão e diálogo. Esse projeto envolveu a confecção e compra de 

materiais lúdicos, tais como jogos, brinquedos, livros e materiais diversos. Em 

seguida, foram selecionadas famílias que tivessem, em sua composição, crianças 

e adolescentes. Após essa etapa de seleção, as equipes realizaram visitas 

domiciliares e atendimentos (respeitando medidas de proteção, como 
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distanciamento e uso de equipamentos de proteção individual) para o 

compartilhamento dos materiais a fim de viabilizar o lúdico no cotidiano familiar. 

Nesses momentos, os profissionais apresentaram às famílias os objetivos da 

ação, prestaram orientações acerca dos jogos e brincadeiras e estimularam a 

introdução desses materiais na vida cotidiana.  

 

Métodos utilizados: 

Confecção e compra de materiais lúdicos, visitas domiciliares e atendimentos 

presenciais e remotos.  

 

Principais resultados: 

Os resultados foram advindos de observações e análises dos profissionais, além 

de relatos das próprias famílias acerca da ação. O principal resultado foi a 

concretização do objetivo inicial do projeto, de estímulo às interações lúdicas 

entre os membros para a construção de novas formas de se relacionar no 

ambiente doméstico. As famílias relataram mudança no cotidiano a partir da 

entrega dos materiais. Muitas famílias utilizavam como estratégia de lazer o uso 

individual da televisão e do celular e, com o uso dos novos materiais, as famílias 

relataram ter compartilhado momentos de lazer entre os membros e, inclusive, 

passarem a conhecer melhor seus familiares. Para algumas famílias, situações de 

conflito foram amenizadas com a possibilidade de construir outro modo de se 

relacionar pelo lúdico.  
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Considerações finais: 

O período de pandemia por Covid-19 colocou uma série de desafios ao trabalho 

na Média Complexidade da Assistência Social. Dentre eles, é possível citar a 

dificuldade para acessar as famílias, dificuldade na construção de vínculo, de 

realizar atividades que antes eram feitas por meio de grupos, de manter a 

qualidade do acompanhamento, entre outros. Portanto, a Equipe do SESF 

PROGEN desenvolveu várias estratégias visando uma forma de qualificar e 

superar essas dificuldades. Foi escolhido, dentre várias estratégias, o projeto que 

aqui se encontra descrito e avaliamos que, mesmo em um contexto tão complexo 

como esse em que nos encontramos, foi possível alcançar o objetivo proposto.  
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4. “Grupo de Trabalho Plano de Crise” 

 

Sociedade Educativa de Trabalho e Assistência (SETA) 

Serviço Especializado de Proteção Social à Família (SESF) - Unidade Sul 

Serviço Especializado de Proteção Social à Família (SESF) - Unidade Sudoeste 

Serviço Especializado de Proteção Social à Família (SESF) - Unidade Norte 

Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA)  

 

Descrição: 

Ação conjunta, por representação, com equipe técnica e coordenação técnica de 

cada serviço, com objetivo de acolher equipes e usuários quanto às angústias e 

medos referentes à pandemia mundial, criar e desenvolver estratégias para 

adaptar o trabalho presencial nesse contexto pandêmico, promovendo cuidados 

para equipes de trabalho e usuários, a fim de evitar a contaminação. As ações do 

Grupo de Trabalho  (GT) Plano de Crise foram socializadas em reuniões gerais, 

boletim informativo e questionário on-line anônimo contribuindo para a melhor 

comunicação. Quanto aos cuidados com as equipes, foi realizado atividades de 

formação continuada temáticas através de Lives para acolher os trabalhadores 

sobre as angústias do novo fazer profissional na pandemia e qualidade no 

trabalho remoto (“O trabalho do SESF na quarentena”, “Os benefícios dos 

exercícios no trabalho remoto”, “Atualização em SESF”). Reflexões sobre as 

orientações realizadas pelos conselhos de classe sobre atendimento remoto 

durante a pandemia.  
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Métodos utilizados: 

Metodologia participativa fundamentada na troca de saberes considerando seis 

eixos principais: comunicação, gestão de recursos emergenciais, ações de 

cuidado com as equipes, com o ambiente de trabalho, orientações e informações 

às famílias e ações educativas com as famílias de forma remota e no território. O 

grupo de trabalho se reunia de forma sistemática, tendo como objetivo a troca de 

informações e reflexões para a construção de propostas, a qual posteriormente era 

levada para o grupo geral para aprovação, e após aprovadas eram implementadas. 

Cada serviço da Proteção Social Especial de Média Complexidade da SETA 

desenvolveu materiais, como por exemplo: boletins informativos, materiais 

audiovisuais, placas informativas, protocolo de atendimento, Lives, Podcast e/ou 

questionário on-line anônimo, todos desenvolvidos para promover treinamentos de 

prevenção e cuidados. As ações do GT Plano de Crise de cada unidade da SETA foram 

socializadas em reuniões gerais, contribuindo para a melhor comunicação. Quanto 

aos cuidados com as equipes, foram realizadas atividades de formação continuada 

temáticas, através de Lives citadas acima para acolher os trabalhadores sobre as 

angústias do novo fazer profissional na pandemia e qualidade no trabalho remoto, 

bem como, reflexões sobre as orientações realizadas pelos conselhos de classe 

sobre atendimento remoto durante o momento atual. Outras ações também foram 

realizadas em alguns territórios, em parceria com a intersetorial e a rede de 

serviços, promovendo ações com as famílias, como o podcast “Heróis da 

Quebrada”, por meio de entrevista com liderança comunitária, que partilhou 

notícias sobre os impactos da pandemia na comunidade e atividade com o coletivo 
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Movimento das Minas para apropriação da tecnologia e transmissão de Lives sobre 

as temáticas da pandemia nas periferias. 

 

Principais resultados: 

Equipe treinada e orientada quanto aos cuidados preventivos sobre Covid-19, 

acolhida, conseguindo partilhar com segurança os conhecimentos sobre 

autocuidado com as famílias atendidas. Entrega emergencial de alimentos 

semanalmente com parceria com o Banco de Alimentos do Instituto de 

Solidariedade para Programas de Alimentação (ISA) e doações voluntárias. 

Disponibilização de máscaras descartáveis e de tecido e álcool gel para usuários. 

Famílias orientadas quanto a prevenção e funcionamento dos principais serviços 

durante a pandemia. Ambiente de trabalho readaptado com recursos para 

higienização e orientados quanto ao uso de equipamentos de proteção 

individual. Trabalho organizado por escalonamento para evitar aglomeração. 

Melhora na comunicação e acolhimento no contexto pandêmico. Conhecimento 

e divulgação dos impactos da pandemia nos territórios.  

 

Considerações finais: 

O GT Plano de Crise oportunizou espaço para acolhimento, reflexões sobre os 

novos fazeres em tempos pandêmicos, promoveu segurança, criatividade para 

uso e tecnologias no trabalho a distância e foi um importante momento para 

potencializar a formação continuada. As equipes avaliaram positivamente essa 

inovação. 
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5. “Projeto Quarencenas” 

 

Centro de Orientação ao Adolescente de Campinas (COMEC)  

Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade 

(PSC)  

 

Descrição: 

O “Projeto Quarencenas” utiliza o recurso da fotografia com o objetivo de 

promover o diálogo e a interação com adolescentes e familiares sobre o 

isolamento social e proporcionar-lhes o desenvolver de um olhar reflexivo sobre 

suas experiências, por meio do registro das cenas deste cotidiano.  

 

Métodos utilizados: 

A pandemia do Coronavírus tem mudado o comportamento das pessoas e o 

isolamento social tem suscitado um novo cotidiano. Surgiu então, a proposta dos 

adolescentes e seus familiares utilizarem o celular para registrarem a 

quarentena, através de fotografias que traduzam esse momento atípico e 

levantem temas emergentes, que facilitem o diálogo. Aproximar-se da realidade 

dos adolescentes e suas famílias, por meio da imagem escolhida por eles, 

possibilita a compreensão de outras experiências vividas que não se resumem 

apenas a responsabilização da medida socioeducativa. Permite mostrar um olhar 

sensível para o mundo, seu bairro, sua casa, revelando subjetividades, 

preocupações, cuidados, e a vida como ela é dentro de seu domicílio. Para Boone 
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o fotógrafo “tem nas mãos o instrumento necessário para obter não apenas uma 

foto que guarde um instante da história, mas uma imagem que contenha em si 

uma história própria” (BOONE, 2007, p.14). As fotografias são concebidas como 

produção discursiva e dialógica, a leitura delas possibilita problematizar a relação 

que estabelecem com a realidade em que vivem. Como disparador da atividade, 

foi preparado um vídeo contextualizando a quarentena, com dicas de fotografia 

(limpeza das lentes, iluminação, foco e zoom) e o objetivo da atividade. As fotos 

são enviadas pelos adolescentes e familiares pelo aplicativo de comunicação 

WhatsApp e armazenadas no Google Drive pelo COMEC, também é preenchido 

um termo de autorização do uso da imagem. Essas cenas (fotografias) são 

trabalhadas dentro do contexto do atendimento individual de cada adolescente 

ou familiar, e posteriormente serão expostas na instituição para apreciação de 

todos. 

 

Principais resultados: 

A partir dos atendimentos que ocorreram em virtude das fotos apresentadas, 

como exemplo, adolescentes verbalizaram a dificuldade em permanecer no 

isolamento e destacaram os cuidados com os animais como uma forma de 

mantê-los ocupados. Nota-se nesse caso que o adolescente pode ser visto como 

cuidador, o distanciando do estereótipo negativo associado ao autor de ato 

infracional. Registrar o momento e promover a narrativa pela fotografia ajuda o 

sujeito a pensar também sobre si e viver a experiência, se abrir,  se expor. 

Segundo Bondía (2002), o sujeito da experiência se abre para a própria 

transformação, tornando viável o potencial criativo. Sendo assim, os principais 
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resultados foram: - a manutenção do vínculo dos adolescentes e familiares com 

o COMEC durante o isolamento social; - a ampliação da comunicação com os 

adolescentes e familiares sobre a pandemia; - a verbalização dos adolescentes e 

familiares sobre suas angústias provenientes da quarentena; - a reflexão sobre 

os conflitos provenientes da não permanência em isolamento social e os 

cuidados necessários quanto ao COVID-19 entre os adolescentes e familiares; - a 

revelação da criatividade dos adolescentes e familiares para permanência no 

isolamento social. 

 

Considerações finais: 

Esse período estimulou os profissionais a repensarem e a aprenderem novas 

formas de diálogo com os usuários, inovando o atendimento aos adolescentes e 

familiares. O recurso fotográfico mostrou-se uma ferramenta importante para o 

diálogo e possibilitou a compreensão da realidade que os atendidos estão 

enfrentando. Durante a atividade evidenciamos o comprometimento dos 

adolescentes e familiares, pois a maioria participou, ampliando relatos, 

manifestando suas reflexões e aproximando vínculos seja entre o próprio grupo 

familiar ou entre o COMEC.  
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Cuide de si, cuide do outro. 

Juntos somos mais fortes! 
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