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Orientação técnica nº 09/PSE-CAS/SEDS/2020 

Orientações técnicas relativas às medidas sanitárias 

para evitar a contaminação dos ambientes e 

infecção dos acolhidos dos Serviços de acolhimento 

institucional na modalidade de Residência Inclusiva 

e Abrigos Institucionais no contexto de Pandemia 

pelo novo coronavírus. 

Considerando o atendimento das pessoas com deficiência, particularmente àquelas que 

vivem em instituições de acolhimento institucional; 

Considerando que a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) exige que os serviços 

socioassistenciais de acolhimento institucional – Residências Inclusivas e Abrigos 

Institucionais - adotem medidas sanitárias para evitar a contaminação dos ambientes e 

infecção dos acolhidos; 

Considerando as pesquisas sobre transmissão do novo coronavírus, e que a infecção humana 

pode ocorrer não somente por secreções de pessoas com sintomas, mas também por 

pessoas assintomáticas através de gotículas de saliva no momento de sua fala, que se 

espalham pelo ar e superfícies; 

Considerando que pouco se sabe sobre o novo coronavírus e, assim, medidas de prevenção 

são mais que necessárias para estabelecer políticas e planos que definam as diretrizes e as 

ações que devem ser implementadas, para que não ocorra o contágio dos 

residentes/acolhidos; 

Considerando que a principal medida para impedir a transmissão da Covid-19 é manter o 

distanciamento social e que não pode ser adotada na totalidade em relação às pessoas com 

deficiência devido à condição de dependência para realizar as atividades da vida diária; 

Considerando não ser possível para muitas pessoas com deficiência manter distanciamento 

social devido à situação de dependência e que as pessoas com deficiência, nesta situação, 
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estão expostas ao risco de infecção pela Covid-19 e a sérias complicações decorrentes da 

doença;  

Considerando que em alguns serviços de acolhimento (serviços de residências) para idosos 

houve a infecção de idosos residentes, e que esta infecção pode ter ocorrido devido ao 

contato com cuidadores e equipes técnicas (pessoas em circulação na cidade) que, ao entrar 

no serviço para cumprir suas atribuições, carregavam o vírus para dentro do serviço de 

acolhimento; 

Considerando a necessidade de procedimentos de higiene, limpeza e descontaminação do 

ambiente, como também de todos os bens de consumo que entram nos acolhimentos, por 

parte de todos que circulam e residem nas casas; 

A SEDS, por meio da Coordenadoria de Ação Social – Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade, estabelece diretrizes de ação e procedimentos sanitários para os serviços 

socioassistenciais de acolhimento institucional – Residência Inclusiva e Abrigo Institucional 

para pessoas com deficiência. Assim, os serviços devem seguir as diretrizes e procedimentos, 

dispostos nesta orientação, para garantir a proteção social e direitos das pessoas com 

deficiência que vivem em instituições de acolhimento; 

 

I – Diretrizes para o trabalho essencial ao serviço: 

1 - Para Coordenadores e Técnicos: 

1.1 - Elaborar e/ou adotar protocolos, normas e rotinas para o atendimento do serviço de 

acolhimento conforme medidas de prevenção e controle de infecção humana pelo novo 

coronavírus e disseminar entre os trabalhadores e acolhidos; 

1.2 - Promover regularmente esclarecimento/informações sobre a pandemia para 

residentes, funcionários e prestadores de serviço; 

1. 3 - Disponibilizar notícias, relatórios e outros materiais sobre a situação da pandemia no 

Brasil e no resto do mundo para aqueles que desejam essas informações; 
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1.3 - Intensificar a orientação sobre a necessidade de identificar sintomas da doença entre 

os residentes, para que, aos primeiros sinais, possam ter acesso imediato aos serviços de 

saúde; 

1.4 – Encaminhar, imediatamente, aos serviços de Saúde pessoas que apresentem sintomas 

compatíveis com o quadro de infecção pelo novo coronavírus; 

1.5 - Desenvolver plano para isolamento de pessoas que testarem positivo para Covid-19, e 

outro para os casos suspeitos de ter Covid-19, que necessitem permanecer nos serviços de 

acolhimento; 

1.6 - Definir um espaço de descontaminação onde os trabalhadores possam trocar de roupa 

e se higienizar para entrar na residência. 

1.7 - Prover e gerenciar o uso de insumos de controle e prevenção, tais quais: máscara 

descartável, lenços e toalhas de papel, álcool gel, álcool 70%, sabão/sabonete (líquido ou 

barra), solução desinfetante e outros; 

1.8 - Comunicar a SEDS por meio da CAS/PSE/DRADS sobre casos de pessoas com 

suspeita/sintomas - tosse, dor no corpo, febre constante - de infecção pela Covid-19;  

1.9 - Disponibilizar informações sobre o status dos serviços perante a pandemia assim que 

solicitados pelos órgão gestores municipais e estaduais; 

1.10 – Reprogramar as atividades e rotinas do acolhimento, adequando à situação de 

distanciamento social, considerando necessidades e possibilidades de forma dialogada com 

os residentes/acolhidos; 

1.11 - Solicitar ao órgão competente que os atendimentos de saúde sejam realizados na 

unidade de acolhimento (residência inclusiva ou abrigo), evitando a saída dos 

residentes/acolhidos para unidades básicas ou especializadas em saúde; 

1.12 - Estabelecer forma de atuação dos trabalhadores para atendimento e solicitação de 

atendimento de urgência; 
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2 - Para todos os trabalhadores: 

2.1 - Zelar pelo cuidado e apoio aos residentes e funcionários devido à necessidade de 

isolamento social temporário; 

2.2 - Não permitir a entrada de funcionários com sintomas respiratórios ou febre 

(resfriado/gripe), solicitando seu encaminhamento para o serviço de saúde para diagnóstico;  

2.3 - Fazer uso de insumos de controle e prevenção, tais quais: máscara descartável, lenços e 

toalhas de papel, álcool gel, álcool a 70%, sabão/sabonete (líquido ou barra) e solução 

desinfetante, e outros conforme indicações e protocolos para cuidados sanitários, 

fornecidos pela organização social responsável pela execução do serviço, Estado ou 

município; 

2.4 - Garantir acesso à água e sabão suficientes para residentes e funcionários, como 

também assegurar que pessoas com deficiência que não conseguem lavar as mãos com 

frequência por conta própria tenham o apoio e auxilio para fazê-lo; 

2.5 - Intensificar a observação dos principais sintomas entre os residentes (tosse, dor no 

corpo, febre), informando imediatamente à equipe técnica/coordenação do serviço; 

2.6 - Reforçar etiqueta respiratória, espirrar ou tossir flexionando o cotovelo e somente 

utilizar lenço de papel /descartável para assoar nariz, limpar boca e resíduos dos residentes;  

2.7 - Informar os residentes / acolhidos sobre prevenção à COVID-19, dentre as quais: 

manter as mãos limpas, permanecer a uma distância segura de outras pessoas, evitar o 

contato das mãos com o rosto, e evitar o compartilhamento de itens de uso pessoal; 

2.8 - Evitar abraços, beijos e/ou apertos de mão com residentes e/ou amigos de trabalho; 

2.9 – Manter ações sobre prevenção em saúde e cuidados com a higiene pessoal, o que 

inclui o não compartilhamento de objetos pessoais como: escovas de dente, creme dental, 

sabonete, toalha de banho, roupas íntimas; 
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3 - Atividades socioassistenciais 

3.1 – O serviço de acolhimento representa a casa, o local de residência do acolhido e por 

vezes o grupo ‘familiar’ e de convivência. Por isso, não há motivos para isolamento total dos 

residentes, impedindo que ocorra interação entre eles; a convivência deve ser pensada 

considerando os cuidados sanitários necessários; 

3.2 - As equipes técnicas devem reprogramar suas atividades, adequando-se à situação de 

distanciamento social, mas sem violar direitos ou promover situações de confinamento; 

3.3 - Planejar atividades que incluam a comunicação e interação virtual evitando o 

isolamento, garantindo o direito à convivência e ao fortalecimento de vínculos sociais; 

3.4 - As atividades desenvolvidas devem incluir informações sobre a pandemia de uma 

maneira de fácil compreensão a todos e incentivar os residentes a fazer perguntas e 

compartilhar suas preocupações, como também tranquilizá-los em relação à sua segurança; 

3.5 - As atividades a serem realizadas devem ser planejadas a partir das necessidades e 

interesse dos acolhidos, que devem ser sempre consultados; 

3.6 - Recomenda-se que a interação entre profissionais e usuários ocorra em espaços 

ventilados (entrada do domicílio, rua, quintal) e sem contato físico; 

3.7 - Caso haja necessidade de tratamentos e medicamentos, novos ou decorrentes da 

Covid-19, que o acolhido seja informado e esteja de acordo com os procedimentos; 

3.8 - Caso ocorra a necessidade de isolamento, esta medida deve ser explicada para o 

acolhido, para que ele entenda que não estará sozinho. 

 

II – Procedimentos para cuidados sanitários: 

4 – Ambientes internos e externos dos Serviços de Acolhimento 

4.1 - Garantir ventilação e circulação de ar nos ambientes (portas e janelas abertas); 

4.2 - Manter a higienização das roupas de cama, mesa a e banho com menor intervalo; 
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4.3 - Distanciar ao máximo camas/leitos e cadeiras entre os residentes; 

4.4 - Intensificar a higienização dos ambientes da residência/abrigo (limpar o chão de todos 

os ambientes e banheiros com solução desinfetante/água sanitária, limpar as superfícies de 

mesas e móveis com álcool 70%, diariamente); 

4.5 - Intensificar a higienização de celulares, telefones, utensílios e equipamentos de uso dos 

residentes (cadeira de roda, cadeira de banho, bengalas e outros) com álcool 70% ou solução 

desinfetante/água sanitária); 

 

5 - Higienização de itens que entram na residência / abrigo. 

5.1 - Todos os itens de consumo que entrarem nos serviços devem passar por processo de 

higienização; 

5.2 - Alimentos perecíveis (verduras, legumes, frutas e ovos): lavar com água e sabão ou 

colocar em solução de hipoclorito de sódio. Em relação às carnes, lavar e/ou trocar a 

embalagem; 

5.3 - Alimentos industrializados embalados: lavar com água e sabão (espuma) todas as latas, 

frascos e pacotes, se for possível. Na impossibilidade de lavar, limpar com álcool 70% ou com 

hipoclorito de sódio; 

 

6 - Cuidados sanitários para trabalhadores e acolhidos 

6.1 - Intensificar os cuidados de higiene pessoal, lavando as mãos com sabão, e /ou fazendo 

uso de álcool gel -70% constantemente durante o período de trabalho; 

6.2 - Trocar a roupa e sapatos usados durante o trajeto até o trabalho por outros que 

estejam no trabalho, para uso exclusivo no mesmo. No final do turno, retirar a roupa de uso 

interno na casa em local apropriado, voltando a usar a roupa para áreas externas (o que 

inclui máscara); 
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6.3 - Os profissionais devem usar máscara comum bem ajustada ao rosto. Usar máscaras de 

proteção (máscara de pano) no trajeto até o trabalho e, ao chegar ao trabalho, trocar por 

máscara descartável fornecida pelo serviço; 

6.4 - Máscaras descartáveis devem ser trocadas a cada 2 horas, ou, ao ficar molhada ou com 

secreções devem ser trocadas imediatamente. Para seu descarte, colocar a máscara em saco 

plástico, fechar e descartar em lixo comum (não reaproveitável); 

6.5 - Para remoção das máscaras, tirar sempre, primeiro o elástico de trás das orelhas, 

dobrar a máscara pelos elásticos e colocá-la em saco plástico fechado. As que não serão 

reaproveitadas devem ser descartadas no lixo; 

6.6 – Promover a higienização, principalmente das mãos, dos residentes/acolhidos; 

6.7 – Evitar o contato físico entre os trabalhadores, e em relação aos residentes / acolhidos, 

apenas o contato necessário para os cuidados em alimentação, higiene e saúde; 

 

7 - Uso da máscara e de outros equipamentos de proteção 

7.1 - Lavar as mãos para colocar a máscara e, ao retirá-la, é necessário novamente lavar a 

mão; 

7.2 - A máscara deve estar apropriadamente ajustada à face, para garantir sua eficácia na 

redução do risco de transmissão do novo coronavírus; 

7.3 - Máscaras com furo ou com o tecido esgarçado devem ser descartadas imediatamente; 

7.4 - O uso de máscara de pano é indicado para as áreas externas ao serviço (uso no trajeto 

de casa ao trabalho). Dentro dos serviços de acolhimento deve-se usar máscaras 

descartáveis; 

7.5 - Quando retirar a máscara de pano, é necessário que esta seja colocada em saco 

plástico, ou já proceder a higienização (lavagem); 
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7.6 - Caso faça uso de luvas e toucas, estas devem ser retiradas e colocadas em saco plástico, 

e descartadas no lixo comum (não reaproveitável). Após esse procedimento, as mãos devem 

ser lavadas com água e sabão; 

 

III – Apoio e supervisão técnica das DRADS 

8 – Acompanhamento e monitoramento dos serviços 

8.1 - A supervisão técnica, para os serviços de acolhimento Institucional, será mantida a fim 

de assegurar a qualidade do funcionamento; 

8.2 – A supervisão técnica deve ocorrer pelo monitoramento e acompanhamento das 

situações dos residentes/acolhidos, e apoio técnico com informações sobre o trabalho social 

e gestão do serviço; 

8.3 - As reuniões com a equipe técnica do município, da DRADS ou do serviço, quando 

possível, devem ser remotas, mas sem substituir a visita presencial que deve ocorrer de 

forma constante para acompanhamento do serviço e verificação da situação in loco; 

8.4 - Perante denúncias de violação de direitos, a verificação da situação deve ser imediata e 

presencial; 

8.4.1 - As visitas presenciais de supervisão deverão seguir os cuidados sanitários previstos 

nas informações e protocolos dos órgãos sanitários; 

8.5 - Transmitir aos gestores municipais e de organizações sociais relatórios, boletins e 

informativos de monitoramento e atualização de normativas e orientações técnicas 

referentes à pandemia; 

8.6 - Acompanhar a evolução dos casos de pandemia em seu território no sentido de 

estabelecer estratégias de apoio e informação técnica aos serviços de acolhimento 

institucional com o objetivo de evitar a contaminação e infecção de trabalhadores e 

usuários; 

IV – Normativas de referências 
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DECRETO ESTADUAL Nº 64.918, DE 3 DE ABRIL DE 2020. Altera a redação do Decreto nº 64.879, de 

20 de março de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do 

COVID-19, que atinge o Estado de São Paulo, e dá providências correlatas; 

http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_v5/index.asp?c=4&e=20200404&p=1  

 

DECRETO ESTADUAL Nº 64.920, DE 6 DE ABRIL DE 2020. Estende o prazo da quarentena de que trata 

o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, e dá providências correlatas; 

http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/navv5/index.asp?c=undefined&e=20200407&p=1 

 

Resolução SEDS - 7, de 17-3-2020. Estabelece os procedimentos a serem adotados na prevenção de 

contágio pelo Coronavírus – Covid 19 no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (oferta dos 

serviços, programas e benefícios socioassistenciais no âmbito dos estados, municípios, rede 

socioassistencial, pública e privada); 

http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_v5/index.asp?c=4&e=20200318&p=1  

 

Resolução SEDS - 8, de 1º-4-2020. Estabelece normas complementares em atendimento ao Decreto 

Estadual 64.897, de 31-03-2020; 

http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_v5/index.asp?c=4&e=20200402&p=1  

 

Orientação técnica nº 02 CAS/SEDS sobre adoção de medidas de caráter temporário e emergencial, 

de prevenção     de     contágio     pelo     COVID-19 (Novo Coronavirus) para     os     serviços     

socioassistenciais voltados à população em situação de rua, 23/03/2020; 

 

PORTARIA Nº 54, DE 1º DE ABRIL DE 2020. Recomendações gerais aos gestores e trabalhadores do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS) dos Estados, Municípios e do Distrito Federal com o 

objetivo de garantir a continuidade da oferta de serviços e atividades essenciais da Assistência Social, 

com medidas e condições que garantam a segurança e a saúde dos usuários e profissionais do SUAS; 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-54-de-1-de-abril-de-2020-250849730 

São Paulo, 18 de maio de 2020. 
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