
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Proteção Social Especial

Diretoria de Serviços Especializados a Famílias e Indivíduos
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Assunto: Orientações Técnicas sobre Alojamento Provisório: Gestão e Organização em Situações de
Emergência e Calamidade Pública

 

1. APRESENTAÇÃO

O Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergências tem como
finalidade promover apoio e proteção à população a�ngida por situações de emergência e calamidade
pública, com a oferta de alojamentos provisórios, atenções e provisões materiais, conforme as
necessidades detectadas.

Ele compõe o Sistema Único de Assistência Social, sendo previsto na Resolução CNAS nº
109, de 11 de novembro de 2009, que aprova a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais.
Contudo, o Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergências não é um serviço
con�nuado, passando a ser executado quando é instalada uma situação de emergência e calamidade
pública.

O serviço foi instalado e regulamentado no Distrito Federal por meio da Portaria SEDES nº
28, de 24 de março de 2020, diante do contexto da pandemia do COVID-19, considerando a instalação da
situação de calamidade pública federal por meio do Decreto Legisla�vo Nº 6, de 2020, e a instalação de
estado de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN), por meio da Portaria nº 188 do
Ministério da Saúde, de 3 de fevereiro de 2020, e também reconhecida pela lei Federal nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.

 

2. CONTEXTO DE CALAMIDADE RELACIONADO AO COVID-19

A situação de calamidade pública nacional decorre da pandemia em curso de COVID-19,
uma doença respiratória aguda causada pelo “coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2” (SARS-
CoV-2). A doença foi iden�ficada pela primeira vez em Wuhan, na província de Hubei, República Popular
da China, em 1 de dezembro de 2019, mas o primeiro caso foi reportado em 31 de dezembro do mesmo
ano. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o surto uma pandemia. Até 05
de abril de 2020, pelo menos 1.216.422 casos da doença foram confirmados em mais de 200 países e
territórios, com 10.278 casos no Brasil e 243 óbitos.

O Distrito Federal adotou uma série de medidas para mi�gar e conter a transmissão do
SARS-CoV-2, incluindo o fechamento de estabelecimento comerciais e promovendo campanhas que
mi�guem a presença de pessoas em situação de rua. Este contexto, repercu�u em um agravamento da
situação de vulnerabilidade das pessoas em situação de rua.

Em primeiro lugar, cabe destacar que a realidade u�lização das ruas como espaço de
moradia é árdua em razão da dificuldade de a�ngir a sa�sfação de necessidade básicas de alimentação,
local apropriado para descanso e para a realização de higiene pessoal. Considerando que as principais
medidas adotadas para a contenção da pandemia e para impedir a infecção por SARS-CoV-2 envolve
isolamento domiciliar e ações de higienização pessoal, essas medidas se tornam incompa�veis com a
vivência de rua. Ademais, fragilidades relacionadas à saúde, como a subnutrição ou dependência
química, podem aumentar o risco de adoecimento grave.



Em segundo lugar, as medidas de contenção da infecção por SARS-CoV-2 e da sua
transmissão comunitária reduzindo os recursos u�lizados por esta população para sua sobrevivência.
Com o fechamento de comércios e restaurante, bem como com a menor circulação de pessoas e carros
nas regiões, foram reduzidos os acessos das pessoas em situação de rua à alimentação e renda. O uso de
estratégias de mendicância, guarda e lavagem de carros foram reduzidas. Como resultado, ampliou o
número de pessoas em situação de insegurança alimentar.

A instalação do alojamento provisório visa:

assegurar acolhimento imediato em condições dignas e de segurança para pessoas em situação de
rua;

prevenir a disseminação do vírus, garan�ndo melhores condições de higiene, de iden�ficação da
manifestação de sintomas e diminuição da incidência do contato social;

garan�r a proteção social e segurança alimentar das pessoas em situação de rua durante o período
da pandemia do Covid-19;

iden�ficar perdas e danos ocorridos e cadastrar a população a�ngida; 

ar�cular a rede de polí�cas públicas e as redes sociais de apoio para prover as necessidades
iden�ficadas; e 

promover a inserção na rede socioassistencial.

3. CAPACIDADE DE ATENDIMENTO

O alojamento provisório instalado no Autódromo Internacional Nelson Piquet terá a
capacidade de atendimento de 200 usuários, divididos em 50 dormitórios-containers com a 04 camas
cada.

A organização dos  dormitórios deve garan�r separação por gênero, de pessoas idosas,
bem como de pessoas com alguma suspeita de contágio. A quan�dade de vaga para cada público deverá
seguir orientações da Diretoria de Serviços de Acolhimento (DISA/CPSE/Subsas). A distribuição das vagas
poderá ser alterada a qualquer momento, a par�r de análise técnica da demanda realizada em conjunto
com DISA.

4. PÚBLICO-PRIORITÁRIO

O alojamento provisório deverá priorizar o acolhimento de pessoas em situação de rua
que se enquadrem dentro os grupos de riscos de COVID-19, especialmente as pessoas idosas, mas
também gestantes, pessoas com doenças crônicas (diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV), pessoas
com doenças respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento
do estado geral de saúde a par�r do contágio.

5. FORMAS DE ACESSO

A gestão de vagas será realizada pela Central de Vagas de Acolhimento, a par�r de
solicitação dos serviços socioassistenciais e rede de atendimento de pessoas em situação de rua.

Não será permi�do o acesso por demanda espontânea, a fim de não criar uma
aglomeração de pessoas a espera de vagas na entrada do alojamento. 

O Serviço Especializado em Abordagem Social irá realizar a busca-a�va de usuários do
público prioritário em todo Distrito Federal.

6. AÇÕES PARA PREVENIR CONTAMINAÇÃO

6.1. Iden�ficação de Sintomas e monitoramento de condições de saúde

Ao acessar o espaço, todos os usuários devem ter sua temperatura corporal aferida, com
uso de termômetro sem contato, e deve ser perguntado se apresenta algum sintoma respiratório como
tosse, dor de garganta, coriza e/ou desconforto respiratório.



No caso de apresentar febre e/ou sintoma respiratório, o usuário deve permanecer em
alojamento específico para triagem de casos suspeitos e a equipe deverá acionar equipe do Consultório
da Rua para atendimento no local ou outra equipe de saúde estabelecida pela Secretaria de Estado de
Saúde.

Caso apresente falta de ar, a equipe deverá acionar equipe de urgência e emergência
(SAMU) para transporte para hospital de referência.

Os dados sobre a saúde do usuário devem ser registrada em ficha específica, anexada ao
prontuário, e atualizada diariamente. Também deve ser registrado nesta ficha se o usuário faz uso de
algum medicamento controlado, com especial atenção para usuários atendidos pelos CAPS e que
precisam ir ao local diariamente para acessar medicamento. Nesse casos, a equipe deverá acionar o CAPS
para construção de estratégia de disponibilização de medicamentos.

São sinais de gravidade de adoecimento por Covid-19: respiração extremamente di�cil
(não conseguir falar, dificuldade para respirar), lábios ou rosto azulados, dor persistentes graves,
confusão ou incapacidade de despertar, convulsões.

6.2. Ações para evitar aglomeração

Deverá ser construída escala de pequenos grupos para acesso ao banho, lavanderia e
refeitório, evitando aglomeração de pessoas dentro do espaço do alojamento.

Dentro de cada alojamento deverá ser disponibilizado galão de água e armário de guarda
de pertences evitando necessidade de deslocamento. Dispensadores de álcool em gel a 70% devem ser
espalhados em pontos estratégicos e de fácil acesso.

No refeitório deve ser garan�do espaço entre as mesas de 1 metro e, se houver fila, deve-
se orientar os usuários para manter distância de 2 metros entre eles.

6.3. Organização dos dormitórios

A disposição das camas devem ser organizadas de modo que todos durmam no sen�do
cabeça de um virada para os pés do outro (cabeça-pés).



6.4. Ações educa�vas

Os usuários devem ser constantemente orientados pela equipe de educadores sobre
hábitos de higiene necessários para evitar a contaminação: lavagem frequente de mãos, higienização
com álcool em gel a 70%, distância entre as pessoas de no mínimo 1 metro, além de evitar contato �sico,
como: aperto de mão, abraços, beijos e qualquer toque. Recomendar a e�queta respiratória, que é a
proteção do rosto com os cotovelos ao espirrar ou com a roupa ou um papel toalha e o uso de máscaras
da forma correta.

6.5. Saídas do espaço

Os usuários devem ser orientados a evitar saídas do espaço do autódromo a fim de evitar a
transmissão comunitária. As regras de saída do espaço deverão ser construídas cole�vamente com os
usuários e informada aos novos usuários no momento de chegada. A regra deve prever horários em que
é possível sair do espaço, quantas vezes pode ser feito, por quanto tempo, horário máximo de retorno e
procedimentos de higienização no momento do retorno. 

A redução da saída do espaço também depende do desenvolvimento de a�vidades
recrea�vas que contribuam com a permanência no local (ex: disponibilização de TV, jogos, livros, jornais e
revistas).  Sugere-se também recorrer a telefone e tecnologias para viabilizar o contato com pessoas com
vínculos significa�vos com os acolhidos.

6.6. Espaço reservado para quem apresentar algum sintoma respiratório

Devem ser garan�dos alojamentos específicos para quem apresentar algum sintoma
respiratório leve. A maioria das pessoas com COVID-19 (coronavírus) provavelmente apresentará
sintomas leves e não precisará de cuidados hospitalares (cerca de 80% dos doentes). Além disso, pode
não ser possível saber se uma pessoa tem COVID-19 ou outra doença respiratória. 

6.7. Procedimentos de segurança da equipe

Toda equipe deve ser orientada sobre procedimentos corretos de uso de equipamentos de
proteção individual, destacando-se os seguintes procedimentos:



Ao chegar na unidade e antes de iniciar suas a�vidades, os profissionais devem:

Lavar bem as mãos (dedos, unhas, punho, palma e dorso) com água e sabão, evitando levá-
las aos olhos, nariz e boca, e, de preferência, u�lizar toalhas de papel para secá-las. A
lavagem das mãos deve ser repe�da diversas vezes ao dia, especialmente antes e após a
realização de tarefas que impliquem em contato próximo com os acolhidos (como
alimentação e higiene dos acolhidos, dentre outros).

Medir a temperatura dos profissionais antes do início das a�vidades e, nos casos de febre, os
mesmos não devem estar em contato com os usuários e demais profissionais do serviço,
devendo voltar para casa, ficar em observação e seguir as orientações das autoridades
sanitárias a esse respeito.

U�lizar álcool em gel a 70% com frequência ao longo do dia e sempre que não for possível lavar as
mãos.

Deve-se cobrir o nariz e boca com um lenço de papel quando espirrar ou tossir e, em seguida,
descartá-lo no lixo. Também é necessário evitar tocar olhos, nariz e boca se as mãos não es�verem
limpas.

Disseminar informações atualizadas em saúde de forma permanente aos acolhidos e profissionais
do serviço, u�lizando linguagem simples e de facil entendimento, evitando o pânico desnecessário.

Evitar cumprimentos pessoais com aproximação �sica na unidade (como beijos, abraços e apertos
de mão).

Sempre que houver sintomas de febre, mais sintomas respiratórios, como tosse, coriza, dor de
garganta, dificuldade para respirar, os profissionais não devem comparecer ao serviço de
acolhimento.

Durante o contato com o acolhido os profissionais deverão u�lizar máscara e outros equipamentos
de proteção individual – EPI, indicados pelas autoridades sanitárias, que devem ser re�radas e
descartadas logo após o uso. Recomenda-se, ainda, a higienização das mãos antes e
imediatamente após os cuidados com infectados.

É necessário minimizar o número de funcionários que têm interações face a face com usuários com
sintomas respiratórios. Usar barreiras �sicas para proteger a equipe que terá interações com
usuários com status de infecção desconhecido. Por exemplo, instalação de uma faixa, mesa
adicional ou proteção no balcão de atendimento inicial e atendimento técnico como forma de
aumentar a distância entre usuários e trabalhadores e garan�r uma proteção contra espirros e
fluidos corporais. 

Os gerentes do serviço devem se reunir com frequência, se possível diariamente, com a
equipe para discu�r os planos e para manter os usuários seguindo as medidas preven�vas implantadas,
além de registrar por meio de livro de registro de plantão, as ocorrências e procedimentos de cada turno
de trabalho. Sugere-se que, entre outras possibilidades, sejam confeccionados cartazes contendo tais
orientações e procedimentos, que devem ser colocados em locais visíveis dos alojamentos e espaços de
permanência da equipe. Os gerentes devem iden�ficar, reconhecer e dar suporte às necessidades
emocionais e psicológicas dos usuários e dos profissionais, com orientações seguras que possam
contribuir para o manejo da situação.

A gestão do serviço deve manter comunicação sistemá�ca com os serviços de saúde
definidos como referências para o acolhimento provisório, visando a definir fluxos a serem adotados para
o atendimento, e conhecer as recomendações adicionais das autoridades sanitárias locais aos serviços de
acolhimento, considerando os diferentes cenários de disseminação do vírus.

As máscaras faciais descartáveis devem ser man�das guardadas e usadas somente quando
alguém es�ver doente no local. Aqueles que estão doentes devem ser imediatamente isolados daqueles
que não estão doentes e receber uma máscara descartável, limpa, para usar enquanto permanecerem no
abrigo ou local de permanência.

6.8. Procedimentos de higienização



Deve-se garan�r a limpeza constante das super�cies de contato com álcool, água e sabão
ou água sanitária, inclusive as super�cies de contato dos banheiros.

A diluição da água sanitária em água deve ser 1 para 40, ou seja, 25 ml de água sanitária
em 1 litro de água. A Água sanitária deve ter a concentração de 2 a 2,5% de cloro a�vo.

Todas as doações recebidas também devem ser higienizadas antes de disponibilização para
os usuários.

Separar vestuário e roupas de cama com suspeita de infecção, para que sejam higienizados
à parte (caso não haja a possibilidade de fazer a lavagem das roupas imediatamente, armazenar em sacos
de lixo plás�co até que seja possível lavar). 

No caso de haver usuários com suspeita de contaminação, especial atenção deve ser dada
em relação ao acondicionamento e tratamento de resíduos, que devem ser isolados corretamente em um
saco plás�co, assim como na higienização pessoal do profissional após a realização da limpeza. Nesses
casos deve-se priorizar a u�lização de materiais de limpeza descartáveis e que sejam u�lizados
exclusivamente na limpeza dos espaços reservados para o uso das pessoas infectadas.

7. AÇÕES PARA GARANTIR A SEGURANÇA

Todos os usuários devem ser revistados todas as vezes que acessarem o espaço, devendo
ser proibida a entrada com armas, objetos pon�agudos que podem ser u�lizados como armas, álcool e
drogas ilícitas.

Equipes técnicas, visitantes e voluntários também devem ser iden�ficados com crachá.
Recomendamos a iden�ficação dos usuários com fitas de iden�ficação no pulso, que sejam re�radas
quando o usuário sair do espaço.

Assim que o usuários entrarem no local, ele deve fazer as medidas de higiene e ser
orientado para tomar banho imediatamente. Sua roupas devem ser colocadas para lavagem
imediatamente.

8. PAPEL DA EQUIPE TÉCNICA

É papel da equipe técnica do alojamento provisório: 

acolhida das famílias e indivíduos; 

escuta qualificada; cadastro e levantamento de necessidades; 

orientações sociofamiliar e encaminhamentos de acordo com a demanda levantada; ar�culação
com a rede de polí�cas públicas e rede socioassistencial de apoio para prover as necessidades
detectadas; 

inserção na rede socioassistencial e promoção do acesso a bene�cios eventuais;

promoção de acesso à documentação; 

ar�culação com a rede de serviços socioassistencial e outras polí�cas, visando a garan�a e defesa
do direito; 

mobilizações que proporcionem o exercício da cidadania; 

gestão do convívio e de organização da vida co�diana; 

contribuição na construção da gestão de convivência dos acolhidos; 

es�mulo à par�cipação dos acolhidos em a�vidades úteis dentro do abrigo, respeitando as
condições �sicas e psíquicas de cada um (manutenção dos espaços); 

registro e atualização de dados pessoais e de atendimento em prontuário ou prontuário
disponibilizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.

Cabe destacar que o alojamento tem caráter provisório e emergencial, portanto a equipe
deve iden�ficar se usuários possuem outras possibilidades de acolhimento, como retorno para uma casa



de familiar ou encaminhamento para um serviço de acolhimento mais adequado e com capacidade
menor de atendimento (especialmente pessoas idosas).

9. REDE DE ATENDIMENTO E CONTATOS

9.1. Assistência Social

Central de Acolhimento: 3561.5861 / 3563.4360 - centralderegulacao@sedes.df.gov.br

Centro Pop BSB: 3223.5286 - centropopbsb@sedes.df.gov.br

Centro Pop Tagua�nga: 3563.1046 / 3352.5098 - centropoptagua�nga@sedes.df.gov.br

Serviço Especializado em Abordagem Social: 3322-1441 / 3327-5991

9.2. Saúde

Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs):  (61) 99221-9439 (em caso de
pessoas com sintomas, esse telefone pode ser acionado para ser orientado no que fazer)

SAMU: 192

Unidade Básica de Saúde da Asa Norte (905 Norte): 2017.1145 Ramal 7608

Consultório na Rua:   99421-4596

Unidade Básica de Saúde da Asa Sul (612 Sul): 2017.1145 - ramal 7748

CAPS AD: 2017-1900 ramal 7775

CAPS II: 2017.1145 ramal 7000

9.3. Segurança Pública

Polícia Militar/3° Batalhão de Polícia Militar (Asa Norte): 3910.1605 / 3910.1606.

Bombeiros: 193

10. DEFESA DE DIREITOS

Defensoria Pública: h�p://www.defensoria.df.gov.br/telefones-para-contato-2/

11. MATERIAIS EDUCATIVOS E INFORMATIVOS

Materiais para impressão e disponibilização no local de alojamento para lavagem
correta das mãos e redução de contágios: h�ps://portal.fiocruz.br/coronavirus-covid-19-material-
para-download

Nota técnica: Prestadores de Serviços a Pessoas em Situação de Rua
(PSR): h�p://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/02/NOTA-T%C3%89CNICA-PARA-
PRESTADORES-DE-SERVI%C3%87OS-PARA-PSR-COVID-19-GASPVP.pdf

Documento assinado eletronicamente por FELIPE AREDA FERREIRA DE BRITO, Diretor(a) de
Serviços Especializados a Famílias e Indivíduos, em 13/04/2020, às 16:17, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por DAURA CAROLINA DE CAMPOS MENESES -
Matr.0172996-9, Diretor(a) de Serviços de Acolhimento, em 13/04/2020, às 17:59, conforme
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ÂNGELA CRISTINA RAMIREZ DE ANDRADE -

http://www.defensoria.df.gov.br/telefones-para-contato-2/
https://portal.fiocruz.br/coronavirus-covid-19-material-para-download
http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/02/NOTA-T%C3%89CNICA-PARA-PRESTADORES-DE-SERVI%C3%87OS-PARA-PSR-COVID-19-GASPVP.pdf


Matr.0177018-7, Coordenador(a) de Proteção Social Especial, em 14/04/2020, às 17:31,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 38549009 código CRC= 624871F1.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SEPN 515 Bloco A Ed. Banco do Brasil - Asa Norte - Bairro Asa Norte - CEP 70200-740 - DF

33483629

00431-00005187/2020-74 Doc. SEI/GDF 38549009


