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Esta primeira edição do ano de 2020 do Boletim Informativo da Vigilância 

Socioassistencial traz o foco do novo coronavírus - COVID-19. O objetivo é subsidiar 

o município na identificação das vulnerabilidades sociais e a importância do papel da 

Vigilância Socioassistencial no diagnóstico. 

Estamos vivendo um cenário muito delicado. A pandemia pelo novo coronavírus 

causador da doença COVID-19 exige de nós muito compromisso, conhecimento, 

perseverança, atenção e muita solidariedade. O COVID-19 assusta a todos e vem 

mudando drasticamente nossas rotinas – sociais, econômicas, profissionais, 

familiares. A pandemia de Coronavírus gera uma crise sistêmica com consequências 

incalculáveis na economia, na saúde, e o mais importante, na vida das pessoas. 

Reconhecendo toda demanda social e a necessidade de reconstrução de alguns 

fluxos no território, este Boletim da Vigilância Socioassistencial propõe evidenciar o 

tema do diagnóstico. Trata-se de um instrumento que exerce um papel norteador na 

identificação dos públicos mais vulneráveis para subsidiar as ações nas unidades de 

referência do SUAS de cada território. É importante destacar que a política de 

Assistência Social se caracteriza como serviços públicos de atividade essencial, 

sobretudo seu caráter essencial e imprescindível, para proteção social, defesa e 

garantia de direitos e vigilância social à população em situação de vulnerabilidade 

social. 

É nosso papel garantir àqueles(as) que necessitam, apoio desta política pública e 

de medidas e condições que garantam a segurança e saúde dos usuários e 

profissionais do SUAS. Aliado a isso a portaria n°54 de 1 de abril de 2020, a lei 

13.982de de 2 de abril de 2020 e a Medida Provisória Nº 936 de abril de 2020, faz o 

destaque ao papel da vigilância Socioassistencial no subsidio do planejamento das 

ações com base em conhecimentos mais aprofundados do território.  
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Nessa perspectiva, este boletim apresenta 3 tópicos com objetivo de contribuir no 

entendimento para as situações de desproteção social. 

 

1. Públicos mais vulneráveis 

Vulnerabilidade está associada à condição de incerteza, insegurança, ameaças 

provocadas no âmbito da situação de pobreza dos indivíduos e famílias. Apesar da 

diversidade dos perfis e diferenças na dinâmica que a vulnerabilidade afeta as 

pessoas, há em comum o fenômeno estruturante e desigual que é preexistente e posto 

pelo modelo econômico hegemônico. Isso faz com que os impactos econômicos e 

demográficos da propagação do novo coronavírus intensifique nas fendas de grupos 

em situação de vulnerabilidades. Sobretudo em grupos de pessoas idosas, pessoas 

com doenças crônicas e imunodeprimidas. 

São pessoas que estarão mais vulneráveis aos impactos de saúde e sociais. Elas 

se caracterizam com perfil de renda baixa que em sua maioria não possui acesso a 

condições para o confinamento, higiene adequada, estando, assim, mais exposta à 

proliferação e contaminação. Bem como, terão o seu acesso a renda interrompido. 

Essas famílias e indivíduos devem ser vistas a partir dos seguintes marcadores:  

 Perfis de renda (extrema pobreza, pobreza e trabalhador informal, com 

e sem bolsa família, catadores/as de lixo e cooperativados/as de 

reciclagem; empregadas/os domésticas/os; diaristas; artesãs/ãos e 

camelôs, trabalhadores/as do sexo, pessoas em situação de 

insegurança alimentar;  

 Pessoas em situação de rua (inclui também migrantes, dependentes 

químicos) e pessoas em situação de isolamento, abandono ou medida 

protetiva; 

mailto:bolsafamilia@lorena.sp.gov.br


 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL/CADASTRO ÚNICO 
 Av. Comendador Custódio Vieira, nº 421 - CEP 12.600 -030 LORENA – SP 

 Tel: (12) 3153-1311/3185-8566 – pmavilas@yahoo.com.br/ 
bolsafamilia@lorena.sp.gov.br 

Boletim Informativo n°001/2020- Cadastro Único/ Vigilância 
Socioassistencial 

 Famílias com presença de pessoas idosas, pessoas com deficiência 

sobretudo de baixa renda e com perfil para o Benefício de Prestação 

Continuada - BPC e sem acesso ao benefício; 

 População Rural. 

 

1.1 Perfis de Renda 

O impacto econômico dessa pandemia chega rápido às classes mais baixas, 

sobretudo para a população beneficiária de programas sociais ou dependem de 

empregos informais ou temporários. Além de estarem sujeitos a uma diminuição da 

renda pois não podem trabalhar, também não têm garantias trabalhistas que cubram 

casos de doença. Assim, é fundamental perceber essa categoria de trabalhadores/as 

que vão ter sua renda prejudicada. A pobreza afeta as famílias em diferentes alcances, 

profundidade e dinâmica, os extratos de renda per capita abaixo mostram que grande 

parte (cerca de 48%) da nossa população inserida no Cadastro único tem renda per 

capita abaixo de R$178,00. 

Tabela 1- Distribuição de famílias por faixa de renda per capita. 

Faixa de Renda Per Capita Famílias 

Extrema Pobreza  

(de R$0,00 à R$89,00) 
1.215 

Pobreza 

(de R$89,01 à R$178,00) 
2.472 

Baixa Renda de 

(de R$178,01 à ½ salário mínimo) 
2.202 

Acima de ½ Salário Mínimo 1.755 

Fonte: CECAD- junho/2020- elaborado pela Vigilância Socioassistencial de Lorena/SP 
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As taxas da população em situação de extrema pobreza aumentou ao longo dos 

últimos anos, isto é decorrente da redução de famílias beneficiárias do Programa 

Bolsa Família, da redução histórica das concessões do BPC, bem como as altas taxas 

de desemprego que assola nosso país. Abaixo segue o monitoramento dessa taxa a 

partir do Cadastro Único. 

Gráfico 1- Evolução da taxa de famílias na extrema pobreza no 

município de Lorena/SP 

 

Fonte: CECAD- junho/2020- elaborado pela Vigilância Socioassistencial de Lorena/SP 

Esse dado é de junho de 2020, fato que pode ser aprofundado devido às medidas 

necessárias de fechamento de comércio e serviços. 
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Fonte para colher informações: 

 

Com o CECAD é possível identificar essas famílias, 

obtendo seus nomes, endereços e contatos telefônicos. 
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1.2 Pessoas em situação de rua 

De acordo com o cadastro único para programas sociais, em Lorena existem 31 

pessoas em situação de rua. Trata-se de um público que vem crescendo, sobretudo 

pela demanda de empobrecimento da população tratada no tópico acima. Esta 

população está nos locais insalubres, com acesso a higiene precária, alimentação 

insuficiente e não saudável. Para essas pessoas, não há condições básicas de 

moradia para se resguardarem em isolamento e distanciamento social, como orientam 

o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde. É um público heterogêneo, 

de diferentes ciclos de vida, pessoas idosas, com deficiência, transtorno mental e 

dependência química, em sua maioria.  

1.3 Famílias com presença de pessoas idosas e/ou pessoas 

com deficiência 

A vulnerabilidade das pessoas idosas à COVID-19 tem sido evidenciada pelas 

pesquisas e pelas mídias. É uma população que está duplamente vulnerável, seja 

pela condição do ciclo de vida, como pela condição social de acesso a renda. 

Acompanhado desse público, pessoas com deficiência também estão expostas as 

situações sociais que podem ser agravadas a partir dos impactos econômicos 

ocasionados pela COVID-19. Nesse sentido, é importante que os setores de vigilância 

social sistematizem informações quanto a presença desse público em situação de 

baixa renda, bem como a população que é perfil BPC, requereram e ainda aguardam 

o deferimento. 

Um levantamento pela base de dados do Cadastro Único, através do CECAD que 

possibilita identificar famílias e os componentes familiares. A partir deste filtro é 

possível ter informações sobre pessoas que tem perfil para o BPC, sendo 1.018 idosos 

e 812 pessoas com deficiência, cadastradas no Cadastro Único do município. 

Identificamos que daqueles, 733 idosos e 629 pessoas com deficiência têm o 

Benefício da Prestação Continuada (BPC). 
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Gráfico 2: idosos cadastrados no CadÚnico com perfil para BPC- 

Lorena/sp 

Fonte: CECAD/Vis Data 3 Beta-abril/2020- elaborado pela Vigilância Socioassistencial de Lorena/SP 
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Total de idosos com 

perfil para BPC: 1018 
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Gráfico 3: Pessoas com deficiência cadastradas no CadÚnico com 

perfil para BPC- Lorena/sp 

Fonte: CECAD/Vis Data 3 Beta-abril/2020- elaborado pela Vigilância Socioassistencial de Lorena/SP 

De acordo com o IBGE temos um total de população 88.706, sendo 3% rural e 97% 

urbana, são públicos que nem sempre estão nas proximidades dos perímetros 

urbanos e que emerge um desafio de busca ativa e de meios de comunicação para 

informação sobre as medidas emergenciais de enfretamento ao coronavirus – COVID-

19. 
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Gráfico 4: Taxa de população rural 

 

Fonte: RI V3- elaborado pela Vigilância Socioassistencial de Lorena/SP 

2. Cobertura dos benefícios socioassistenciais 

2.1 Programa Bolsa Família 

Eis um tema que deve ser alvo de profunda vigilância nos territórios. O bolsa 

família é um programa que atinge 11,04% da população lorenense, tem impactos 

diretos e indiretos nos efeitos perversos provocados pela situação de extrema 

pobreza, insegurança alimentar, fatores educacionais e vulnerabilidades das famílias. 

Por fim, para abril de 2020, foram anunciadas novas concessões e a portaria Nº 

335 de 20 de março suspende ações de bloqueio, suspensão e cancelamento. 

Entretanto é fundamental ficar atento e vigilante a estas famílias que são 

trabalhadores (as) e também terão sua renda prejudicada. 
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Gráfico 4: Famílias Beneficiárias do Programa Bolsa Família- 

Lorena/SP 

 

Fonte: CECAD-jun/2020- elaborado pela Vigilância Socioassistencial de Lorena/SP 

2.2 Benefício da Prestação Continua (BPC) 

O BPC é um benefício constitucional e de extrema importância para garantir o 

direito de pessoas que, diante do COVID-19 são grupo de risco bem como em situação 

de vulnerabilidade social. São públicos de pessoas idosas e com deficiência que no 

tópico 1.4 já foi destacado a importância de identificar onde estão estas pessoas e 

suas famílias, quem tem perfil e não tem acesso a este benefício para melhor propor 

metodologias de acesso, proteção e garantia de direitos a esses públicos, sobretudo 

em tempos de pandemia. 
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Gráfico 5: Monitoramento dos beneficiários do BPC- Lorena/SP 

Fonte: Vis Data 3 Beta- elaborado pela Vigilância Socioassistencial de Lorena/SP 

A taxa populacional tem aumentado, bem como expectativa de vida. Então, a 

cobertura desse benefício deve aumentar ao longo dos anos e não reduzir. 

Ao que estabelece a portaria nº 631, de 09 de abril de 2019. Esse procedimento 

foi adiado por 120 dias, conforme prevê a Portaria Nº 330 de 18 de março de 2020, 

em Lorena há 468 pessoas cadastradas no CadÚnico que têm perfil para BPC, mas 

não recebem o benefício. 

2.3 Benefícios Eventuais 

A crescente demanda por Benefícios Eventuais nos equipamentos sociais, 

sobretudo nos CRAS tem aumentado nos últimos dias. No SUAS, as previsões para 

a oferta de Benefícios Eventuais são por meio de Nascimento, Morte, Vulnerabilidade 

Temporária e Calamidade Pública. Sobre estas duas últimas modalidades, é 
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importante destacar que a situação de vulnerabilidade temporária se refere a 

ocorrência de episódios atípicos na vida do cidadão, um momento de instabilidade. 

 No município de Lorena, no período de março a junho de 2020, foram 

entregues 5.900 cestas básicas de acordo com os critérios de renda per 

capita, sendo famílias na extrema pobreza cadastradas no Cadastro Único.  

 O Programa Renda Emergencial Temporária foi criado com o intuito de 

auxiliar os cidadãos lorenenses que se encontram em situação de 

vulnerabilidade social, como promoção da dignidade humana no contexto 

da crise econômica e social decorrente da pandemia. Trata-se de um 

programa de transferência de renda temporária para aqueles que dele 

necessitar, haja vista os números apresentados de famílias em situação de 

extrema pobreza e pobreza, cujos recursos ofertados pelo governo federal 

não suprirão as necessidades que estão postas. O benefício é destinado às 

5.851 famílias que foram cadastradas no CadÚnico da Assistência Social 

até 20 de março de 2020, consideradas em vulnerabilidade social. O 

Programa de Renda Emergencial Temporária, que destina um total de 

R$1.432.558,84, às famílias beneficiadas. O Programa disponibilizou duas 

parcelas de R$122,42, por meio de um cartão magnético multirede. 

 A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social em parceria com a 

Secretaria Municipal de Saúde entregaram 5.127 cartões diretamente aos 

beneficiários e 711 não entregues em decorrência de óbitos, reclusos, 

devoluções e inconsistência na documentação.  

Vale ressaltar que a secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social 

atendeu cerca de 11.027 pessoas, com visitas domiciliares, na situação de 

extrema pobreza, pobreza e baixa renda, de acordo com o Cadastro Único, 

neste período de pandemia.  
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Para casos em que a população seja atingida por situações de emergência e 

calamidade pública as provisões de benefícios eventuais devem observar as 

emergências a partir da leitura da realidade local. Essas provisões não esgotam as 

possibilidades de concessão do benefício, reforçamos a importância de um 

diagnóstico local para identificação das demandas. 

Considerações 

As respostas e formas que vamos construir para enfrentar os dilemas sociais 

aprofundados, pelo coronavirus COVID-19 ainda são imprevisíveis e só poderão ser 

medidas futuramente. Entretanto, algumas certezas já foram tiradas, sem o SUS e o 

SUAS os direitos coletivos não poderão ser exercidos, defendidos e protegidos. O 

trabalho exercido pelos trabalhadores(as) do SUAS tem um papel histórico, com 

dilemas que também se confundem com o dos próprios trabalhadores(a)s. Mais do 

que nunca precisamos estar atento(a)s as normativas sobre esse tema, bem como as 

orientações com base cientificas. A informação a população, bem como planejamento 

das ações a serem desenvolvidas é indispensável para garantir a eficiência das 

intervenções. Assim, reforçamos o objetivo manifesto deste Boletim, a realização do 

diagnóstico social. Ele é ao mesmo tempo um produto, processo e resultado que vai 

identificar as condições de vida da população que deve ser protegida e dimensionar 

as metodologias de intervenções. É nesta perspectiva que esperamos contribuir, 

estamos à disposição para trocas de experiências, esclarecimentos. 

 Na licença poética trazemos um trecho da poesia de Erik Feitosa que diz “A 

caminhada será coletiva, as dores divididas e as alegrias multiplicadas” 

  

mailto:bolsafamilia@lorena.sp.gov.br


 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL/CADASTRO ÚNICO 
 Av. Comendador Custódio Vieira, nº 421 - CEP 12.600 -030 LORENA – SP 

 Tel: (12) 3153-1311/3185-8566 – pmavilas@yahoo.com.br/ 
bolsafamilia@lorena.sp.gov.br 

Boletim Informativo n°001/2020- Cadastro Único/ Vigilância 
Socioassistencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediente: 

Boletim elaborado pela coordenação do Cadastro Único e Vigilância 

Socioassistencial 

 

Zeila Pozzatti 

Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social 

 

Equipe técnica da Vigilância Socioassistencial 

Patrícia Marques Faria de Avila 

Aline da Silva Alencar 

mailto:bolsafamilia@lorena.sp.gov.br

