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O presente documento é uma versão preliminar que tem como finalidade 

regulamentar, no município, a organização do Serviço de Proteção Social Especial 

para Pessoas com Deficiência, Idosos (as) e suas Famílias, ofertado em unidade 

referenciada, no âmbito da política de Assistência Social. Tem como propósitos 

fundamentais orientar e apoiar a implantação, a coordenação, o planejamento e a 

execução do Serviço. 

De acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais do 

SUAS, considera-se que este Serviço compõe a Proteção Social Especial de Média 

Complexidade, e destina-se às pessoas com deficiência e idosos (as), com algum 

grau de dependência, seus cuidadores e suas famílias. 

Estas Orientações Técnicas estão sendo apresentadas como contribuição 

para a construção coletiva de conhecimentos e saberes sobre o Serviço de 

Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos (as) e suas 

Famílias, ofertado em unidade referenciada, e com o intuito de orientar ações 

nesta área.  

Destina-se, portanto, aos serviços, programas e projetos do SUAS, 

executados na Proteção Social Especial de média complexidade, bem como a 

órgãos e entidades que ofertam serviços para as pessoas com deficiência, idosos 

(as) e suas famílias, além dos Conselhos de Direitos das Pessoas com Deficiência e 

Idosos, e entidades de promoção, garantia e defesa de direitos. 

Os conceitos e concepções aqui incluídos têm como referência a Política 

Nacional de Assistência Social – PNAS/2004; a Norma Operacional Básica do 

Sistema Único da Assistência Social – NOB/SUAS/2005; a NOB/RH/SUAS/2006; a 

Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais do SUAS/2009; e, as 

Orientações Técnicas: Centro de Referência Especializado da Assistência Social – 

CREAS/2011. 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 
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 A Assistência Social como política pública de direito e integrante do 

Sistema Público de Seguridade Social, juntamente com a Saúde e a Previdência 

Social, tem seus marcos normativos estabelecidos na: 

 Constituição Federal de 1988; 

 LOAS – Lei Orgânica de Assistência Social - Lei Nº 8.742/1993 e sua 

alteração por meio da Lei nº 12.435/2011; 

 Política Nacional de Assistência Social – PNAS - Resolução Conselho 

Nacional de Assistência Social - CNAS nº 145/2004; 

 Norma Operacional Básica – NOB e Sistema Único da Assistência Social – 

SUAS - Resolução CNAS nº 130/2005; 

 Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS – Resolução 

CNAS nº 269/2006; 

 Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais do SUAS – Resolução 

CNAS nº 109/2009. 

O Sistema Único de Assistência Social – SUAS é um sistema público não 

contributivo, descentralizado e participativo que tem por função a gestão e 

organização da oferta de serviços, programas, projetos e benefícios da política 

pública de assistência social. 

A Proteção Social Especial - PSE organiza, no âmbito do SUAS, a oferta de 

serviços, programas e projetos de caráter especializado, à famílias e indivíduos 

que se encontram em situação de risco pessoal e social por violação de direito a 

exemplo das situações de abandono, negligência e maus tratos físicos e/ou 

psicológicos, violência sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de 

medidas socioeducativas em meio aberto de Liberdade Assistida – LA e Prestação 

de Serviço à Comunidade – PSC por adolescentes, afastamento do convívio 

familiar, situação de rua, trabalho infantil, deficiência e situação de dependência, 

entre outras situações. 

1. SUAS E A PROTEÇÃO SOCIAL 

ESPECIAL     
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Levando em conta os níveis de agravamento, a natureza e a especificidade do 

atendimento ofertado, a atenção na PSE organiza-se em PSE de média 

complexidade e PSE de alta complexidade. 

A PSE de média complexidade é ofertada no Centro de Referência 

Especializada de Assistência Social - CREAS e em outras Unidades Especializadas 

Referenciadas à este. O CREAS é o órgão responsável pelo atendimento com foco 

na família, especialmente, no que tange, o acompanhamento destas, sendo as 

unidades referenciadas responsáveis pelo atendimento com vistas à centralidade 

na família, mas não responsável pelo acompanhamento familiar. 

A família é o núcleo social básico de acolhida, convívio, autonomia, 

sustentabilidade e protagonismo social. De acordo com a PNAS, é um núcleo 

afetivo, vinculado por laços consanguíneos, de aliança ou afinidade, que 

circunscrevem obrigações recíprocas e mútuas, organizadas em torno de relações 

de geração e de gênero. E deve ser apoiada e ter acesso a condições para responder 

ao seu papel nos cuidados, no sustento, na guarda e educação de suas crianças e 

adolescentes, bem como na proteção de seus idosos e pessoa com deficiência. Por 

esta razão, os serviços socioassistenciais do SUAS são organizados dentro do 

princípio da centralidade na família. 

 

 

 

 

A partir da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, aprovada pelo 

Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, por meio da Resolução nº 109, 

de 11 de novembro de 2009, a Política Nacional de Assistência Social passou a 

reconhecer no rol das ofertas afiançadas pelo Sistema Único de Assistência Social 

– SUAS, o Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, 

Idosos (as) e suas Famílias, ofertado em unidade referenciada, compondo as 

ofertas de serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade.  

Atualmente, o conceito de Pessoa com Deficiência tem como base a sequência 

definida pela Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 

2. SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, 

IDOSOS (AS) E SUAS FAMÍLIAS, OFERTADO EM UNIDADE 

REFERENCIADA 
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Saúde (CIF/OMS/2001), que pressupõe a existência de uma condição de saúde 

(doença, transtorno ou lesão) que gera deficiência, implicando em limitação na 

realização das atividades e na restrição da participação social. Este conceito 

considera os fatores pessoais, ambientais e sociais relevantes. Se estes fatores são 

favoráveis eles são considerados facilitadores da inclusão social, mas se 

constituírem barreiras são considerados dificultadores ou impeditivos da inclusão 

social. Inova, portanto ao propor um conceito relacional onde a interação da 

Pessoa com Deficiência e as barreiras existentes é geradora de situação de 

dependência. 

O conceito proposto pela CIF adota uma abordagem “biopsicossocial” no 

qual o termo incapacidade denota um fenômeno multidimensional que resulta da 

interação entre a Pessoa com Deficiência e seu ambiente físico e social. Este 

modelo destaca-se do biomédico, baseado no diagnóstico etiológico da disfunção, 

evoluindo para um modelo que incorpora as três dimensões: a biomédica, a 

psicológica (compreendida como uma dimensão individual) e a social. Este 

avanço conceitual significa o reconhecimento da pessoa com deficiência como 

um sujeito de direitos e a existência de barreiras ambientais e sociais que 

impedem a sua participação social. Nesta perspectiva, as políticas públicas sociais 

têm papéis importantes na oferta de ações para superação destas barreiras e na 

ampliação da participação social dessas pessoas. 

De acordo com o artigo 1º da Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência (CDPD), ratificada pelo Brasil como emenda à 

Constituição Federal, por meio do Decreto Legislativo nº 186/2008, Pessoas com 

Deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, 

obstruem sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições 

com as demais pessoas. 

As deficiências, portanto, estão categorizadas como: deficiência física, 

auditiva, visual, intelectual e múltiplas deficiências. Podem estar associadas à 

Síndromes como a Síndrome de Down, Síndrome de Rett, Transtorno do 

Espectro do Autismo e outros; à lesões, como à lesão cerebral ou a outras 

condições de saúde. 



9 
 

Os estudos referentes ao envelhecimento apontam novas demandas para 

as famílias, pois o envelhecer é acompanhado, muitas vezes, de uma maior 

situação de dependência, que exige novos cuidados para a família. Atualmente, as 

famílias tendem a ser menores e com todos os membros envolvidos em atividades 

externas, seja de trabalho ou de estudo, dificultando o suporte prestado 

tradicionalmente para os membros com maior dependência, como as pessoas 

idosas. 

A situação de dependência é uma das resultantes da integração das 

pessoas com deficiência e idosos, o meio onde vive e as barreiras existentes 

(barreiras naturais ou impostas pelo homem, arquitetônicas, atitudinais, de 

comunicação, transporte, dentre outras). A situação de dependência é, portanto 

um conceito relacional e considerado um fenômeno multidimensional que varia 

de acordo com a deficiência (física, intelectual, auditiva, visual e múltipla); a 

associação desta a outros quadros, como Síndromes, lesões ou doenças; a idade e 

sexo; as condições sociais e o entorno onde vive a pessoa, dentre outros fatores. 

Viver na extrema pobreza, em isolamento social, vítima de negligência, abandono 

e maus-tratos, dentre outras situações precárias, são consideradas impeditivas da 

autonomia da pessoa com deficiência e do idoso e, portanto agravantes da 

situação de dependência. 

As necessidades e, consequentemente os apoios nas situações de 

dependência devem considerar duas dimensões: 

 Básica - diz respeito a apoios nas tarefas dos autocuidados, como arrumar-

se, vestir-se, comer, fazer higiene pessoal, locomover-se e outros; e  

 Instrumental - diz respeito aos apoios para atividades importantes para o 

desenvolvimento pessoal e social da pessoa com deficiência e idoso, como 

levar a vida da forma mais independente possível, favorecendo a 

integração e a participação do indivíduo no seu entorno, em grupos 

sociais, incentivo ao associativismo, dentre outros apoios. Relacionam-se 

com tarefas como fazer refeições, limpar a residência, fazer compras, pagar 

contas, manter compromissos sociais, usar meio de transporte, comunicar-

se, cuidar da própria saúde e manter a sua integridade e segurança. 
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Neste contexto, a pessoa com deficiência e o idoso (a) com algum grau de 

dependência vive também maior situação de vulnerabilidade, cujo risco social por 

violação de direitos, a exemplo da inexistência de cuidadores familiares; de viver 

isolado socialmente, de ser vítima de negligência, abandono, maus tratos, dentre 

outros riscos, é considerado muito alto, requerendo da política pública de 

assistência social um conjunto de proteções próprias do Sistema Único da 

Assistência Social - SUAS com o objetivo de promover o fortalecimento de 

vínculos, ampliar redes de cooperação e convivência social e promoção da 

autonomia.  

 
 
 
 
 

A acessibilidade prevista na lei 10.098/2000, no Decreto nº 5.296/2004 e na 

ABNT/NBR 9050, na perspectiva de tornar os serviços acessíveis às pessoas com 

deficiência, idosos, como aos demais cidadãos, a fim de possibilitar a estas 

pessoas viver de modo independente e participar plenamente de todos os 

aspectos da vida, inclui a igualdade e a não discriminação, proibindo qualquer 

discriminação baseada na deficiência e garantindo adaptações razoáveis.  

Estas normativas são fundamentais no âmbito da acessibilidade, pois 

estabelecem padrões técnicos para equipamentos, mobiliário e prioridade de 

atendimento. 

Consideram o desenho universal significando a concepção de produtos, 

ambientes, programas e serviços a serem usados, na medida possível, por todas as 

pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto específico (contudo, o 

"desenho universal" não excluirá as ajudas técnicas para grupos específicos de 

pessoas com deficiência, quando necessárias). Considera ainda, a comunicação, 

abrangendo a possibilidade de se expressar e de compreender e ser 

compreendido, respeitando a limitação frente à deficiência, com uso e suporte de 

tecnologias e a língua, incluindo a língua falada e de sinais e outras formas de 

comunicação não falada. 

 

 

3. ACESSIBILIDADE  
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O Serviço destina-se às pessoas com deficiência e idosos (as) com algum grau 

de dependência, seus cuidadores e suas famílias, prioritariamente beneficiários 

do Benefício de Prestação Continuada – BPC/LOAS e em situação de pobreza 

incluídas no Cadastro Único para Programas Sociais – CadÚnico.  

Considerando que algumas situações vivenciadas pelas pessoas com 

deficiência, idosos (as) e suas famílias aumentam o risco por violação dos direitos 

sociais, tanto da pessoa com deficiência e do idoso quanto dos cuidadores e 

familiares, são indicativos de prioridade de atendimento no Serviço, ofertado em 

unidade referenciada, as situações de dependência associadas à: 

 Extrema pobreza da família; 

 Desassistência da pessoa com deficiência e do idoso; 

 Não participação da pessoa com deficiência e idoso em atividades e 

serviços no território; 

 Isolamento social das pessoas cuidadas e dos cuidadores; 

 Situações de abandono, negligência e/ou maus tratos, violência física e/ou 

psicológica; 

 Ausência de cuidadores familiares ou a precariedade dos cuidados 

familiares em virtude do envelhecimento, doença ou ausência dos pais ou 

responsáveis; 

 Situação de estresse do cuidador familiar, em virtude da oferta de cuidados 

de longa permanência; 

 Impedimento de acesso a inclusão produtiva dos cuidadores familiares em 

virtude da necessidade de ofertar cuidados na família. 

 

 

 

 

 

 

4. PÚBLICO À QUE SE DESTINA  
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O Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos 

(as) e suas famílias, ofertado em unidade referenciada, tem por objetivos: 

 Apoiar e fortalecer as famílias no seu papel protetivo; 

 Prestar apoio e orientação aos cuidadores familiares alertando para a 

importância dos autocuidados; 

 Promover a capacitação e a descoberta de novos saberes sobre cuidados 

pessoais; 

 Identificar novas tecnologias de ajuda e promover a autonomia e a 

melhoria da qualidade de vida no cotidiano das pessoas com deficiência, 

idosos (as) e suas famílias; 

 Identificar novas redes de apoio aos cuidadores familiares; 

 Promover acessos à benefícios, programas de transferência de renda e 

outros serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e 

do Sistema de Garantia de Direitos (CT, DP, MP, Defensoria Pública e 

Fórum); 

 Mobilizar a família de origem, a família ampliada, a família estendida, 

conforme o caso, os amigos, os vizinhos e a comunidade para a facilitação 

de processos de convivência e cooperação para a superação das situações 

de isolamento social e das barreiras de inclusão social de cuidados e 

cuidadores. 

Constitui como diretriz do Serviço o princípio da não discriminação e da 

igualdade de oportunidade. As pessoas com deficiência e idosos em situação de 

dependência têm os mesmos direitos de acesso a bens e serviços, em comum com 

os demais cidadãos, e ofertados pelas distintas áreas, como saúde, educação, 

trabalho, previdência, assistência social e outras, de acordo com suas 

necessidades, como direito de cidadania. 

Neste sentido, a Resolução nº 34, de 28/11/2011 do CNAS, que define a 

habilitação e reabilitação da Pessoa com Deficiência e a promoção de sua inclusão 

à vida comunitária no campo da assistência social (SUAS), reafirma que a 

5. OBJETIVOS 
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assistência social é a política para tratar da questão da proteção social da pessoa 

com deficiência, respeitando-se a transversalidade e intersetorialidade 

necessárias. A Resolução citada considera a habilitação e reabilitação como sendo 

“um processo que envolve um conjunto articulado de ações de diversas políticas 

no enfrentamento das barreiras implicadas pela deficiência e pelo meio, cabendo 

a assistência social ofertas próprias para promover o fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários, assim como a autonomia, a independência, a 

segurança, o acesso aos direitos e à participação plena e efetiva na sociedade”. 

 
 

 

 

 

As atividades do serviço ofertado na unidade referenciada devem ser 

realizadas pela equipe de profissionais do serviço, por meio da atuação 

multidisciplinar e valendo-se de distintos métodos e técnicas acessíveis 

considerando os tipos de deficiências, as dimensões individuais e coletivas, 

dentre outros aspectos. Deverão ser ofertadas atividades individualizadas e em 

grupos, oficinas, palestras, atividades internas e externas a unidade referenciada, 

convites a profissionais de outros serviços a fins, por exemplo, das áreas da saúde, 

educação, cultura, dentre outras, para orientação sobre temas de interesse do 

serviço, dos usuários e suas famílias.  

A oferta do serviço deve valer-se de estratégias dentro do princípio da 

criatividade, motivação e da participação social, de maneira a tornar as atividades 

interessantes e acessíveis às pessoas com deficiência, idosos, jovens e adultos, 

considerando a participação da família e da comunidade, quando possível.  

O serviço essencial na unidade referenciada será constituído por um conjunto 

de atividades, dentre elas: 

 Mobilização dos usuários para acesso ao serviço; 

 Acolhida e escuta qualificada; 

 Construção do plano individual e/ou familiar de atendimento; 

 Iniciativas de promoção de convívio e de organização da vida cotidiana; 

6. TRABALHO SOCIAL ESSENCIAL AO SERVIÇO  
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 Desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social; 

 Promoção e apoio nos cuidados pessoais; 

 Acesso a informação, comunicação e defesa de direitos; 

 Orientação e encaminhamento para outros serviços da rede no território; 

 Orientação sociofamiliar; 

 Referência e contrarreferência; 

 Apoio e orientação à família na sua função protetiva; 

 Apoio e orientação aos cuidadores familiares para a autonomia no 

cotidiano do domicílio e na comunidade; 

 Apoio na identificação de tecnologias assistivas de autonomia no serviço, 

no domicílio e na comunidade; 

 Mobilização de família extensa ou ampliada; 

 Mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio; 

 Mobilização para o exercício da cidadania e participação associativa; 

 Acesso à documentação pessoal; 

 Orientação sobre acesso ao Benefício de Prestação Continuada – 

BPC/LOAS, ao Cadastro Único e aos benefícios eventuais ofertados no 

município; 

 Apoio e orientação nas situações de negligência, abandono e maus-tratos; 

 Articulação com os serviços da área da saúde para garantia dos cuidados 

das questões de saúde do usuário; 

 Articulação com os serviços da área de educação, inclusive educação 

especial, para garantia do atendimento educacional do usuário; 

 Articulação da rede de serviços socioassistenciais e das demais políticas 

públicas setoriais ou ofertados por entidades privadas; 

 Articulação interinstitucional com os demais serviços do Sistema de 

Defesa e de Garantia de Direitos; 

 Elaboração de relatórios e/ou prontuários.  

A organização do Serviço ofertado em unidade referenciada deverá considerar 

o suporte e apoio dos demais serviços do SUAS, Proteção Social Básica e Especial 

de média e alta complexidade e ao mesmo tempo, servir de referência para 



15 
 

produção e difusão de conhecimentos para a qualificação do SUAS, com vistas a 

assegurar a inclusão das pessoas com deficiência, idosos e suas famílias nos 

serviços tipificados, na perspectiva da autonomia, do fortalecimento da 

convivência familiar e convivência comunitária. 

Neste contexto, promover a estreita articulação entre os serviços do SUAS 

potencializa os efeitos do serviço especializado ofertado na unidade referenciada 

e contribui para a inclusão social dos seus usuários. 

 

 

 

 

De acordo com a Tipificação, o Serviço de Proteção Social Especial para 

Pessoas com Deficiência, Idosos (as) e suas famílias, quer seja um serviço ofertado 

diretamente pelo Município quer seja ofertado em alguma unidade referenciada, 

em ambos os casos, o Serviço deve ser referenciado ao Centro de Referência 

Especializada de Assistência Social - CREAS.  

O CREAS, de acordo com a Política Nacional de Assistência Social e definição 

expressa na Lei nº 12.435/2001, é a unidade público estatal de abrangência 

municipal, do Distrito Federal ou regional, que tem como papel constituir-se em 

lócus de referência, nos territórios, da oferta de trabalho social especializado no 

SUAS à famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, por violação 

de direitos. Nesta perspectiva, o CREAS oferta e referencia serviços especializados 

conforme definição do órgão gestor da assistência social. 

O reconhecimento do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com 

Deficiência, Idosos (as) e suas famílias, ofertado em unidade referenciada, deve 

ser referenciado ao CREAS, o que implica, necessariamente em: 

 Alinhamento às normativas e aos parâmetros do SUAS;  

 Reconhecimento da centralidade na família, no trabalho social 

especializado;  

 Definição do papel, delimitação e distinção de competências da Unidade, 

seu serviço e suas atividades;  

7. OFERTA ARTICULADA AO SERVIÇO 
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 Estabelecimento de compromissos, relações e procedimentos comuns, 

específicos e/ou complementares;  

 Definição de fluxos de encaminhamentos e troca de informações;  

 Apontamento de trabalhos e atividades que possam ser desenvolvidos em 

parceria;  

 Definição de mecanismos e instrumentos para registros de atendimento e 

acompanhamento às famílias e indivíduos;  

 Compartilhamento de concepções que devem nortear a oferta da atenção.  

No que diz respeito à competência do CREAS de referenciar ao Serviço de 

Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos (as) e suas famílias, 

cabe a este o relacionamento cotidiano e articulado, tendo como base definições 

de fluxos por parte do órgão gestor. Dessa forma, a Unidade CREAS torna-se o 

ponto de referência para conectar suas ações àquelas desenvolvidas na unidade 

referenciada e aos demais Serviços da Proteção Social Especial. Esta relação visa 

garantir a integração e a complementaridade entre as Unidades Especializadas e 

os Serviços da Proteção Social Especial e ao SUAS, como um todo, visando à 

atenção especializada e integralizada aos usuários, nos termos da Tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistenciais. 

 

 

 

 

 

O atendimento ao usuário no Serviço ofertado em unidade referenciada tem 

início com a acolhida e a escuta qualificada das demandas reais do usuário e sua 

família e a construção conjunta de um Plano Individual e, ou Familiar de 

Atendimento, no qual serão definidas: 

 As prioridades a serem consideradas no atendimento; 

 As atividades a serem desenvolvidas conjuntamente no serviço; 

 As condições de acesso ao serviço; 

8. PLANO DE ATENDIMENTO 
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 Os dias da semana e a quantidade em horas de permanência do usuário no 

serviço; 

 Os compromissos das partes envolvidas; 

 As capacidades e ofertas disponibilizadas pelas partes; 

 Os serviços do SUAS a serem acionados; 

 As dificuldades para oferta do serviço a serem superadas conjuntamente; 

 Os objetivos do serviço com o usuário; 

 Os resultados esperados; e, 

 A forma de acompanhamento dos resultados. 

O Plano de Atendimento considerará, dentre outros aspectos importantes 

para a definição da prestação do serviço ao usuário: 

 As demandas apresentadas pelo usuário e sua família; 

 As situações de dependência informadas pelo mesmo; 

 As características do usuário como: idade, sexo, tipo(s) de deficiência(s) 

que apresenta, questões de saúde associadas, habilidades e capacidades 

para cuidar e ser cuidado; 

 O perfil do cuidador familiar, como: idade, habilidades, capacidades e 

restrições para prestar cuidados e ser cuidado; 

 O perfil dos serviços frequentados no território pelo usuário e sua família; 

 O conhecimento do território e suas potencialidades para contribuição na 

oferta de serviço em unidade referenciada; 

 A possibilidade de flexibilização do horário de participação do usuário no 

serviço ofertado em unidade referenciada e o incentivo à participação em 

outros serviços no território, importantes para o processo de habilitação, 

reabilitação e inclusão social do usuário; 

 Possibilidade de realização de visitas da equipe do serviço ao domicílio do 

usuário e de convite à família para visitas a unidade referenciada como 

oportunidades favoráveis à convivências, troca de informações e 

orientações sobre estratégias de autonomia do usuário e do seu cuidador 

familiar. 
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Nesse instrumento, faz-se necessário o apontamento de objetivos, estratégias 

e recursos que possam contribuir para o trabalho social, considerando as 

particularidades e o protagonismo de cada indivíduo e sua família. Construído 

gradualmente e de forma participativa ao longo da vinculação e 

acompanhamento, deve ser continuamente revisto pela equipe, usuário e família. 

O Plano tem a função de, instrumentalmente, organizar a atuação 

interdisciplinar na unidade referenciada, delineando, operacional e 

metodologicamente, o caminho a ser seguido por todos os profissionais, 

possibilitando o monitoramento e a avaliação dos resultados alcançados com os 

usuários. Portanto, é fundamental promover a sua dinamicidade, reformulações e 

aprimoramento, baseados nas intervenções realizadas, nos resultados alcançados 

e no processo vivenciado por cada indivíduo e família. 

 

 

 

 

 

No âmbito da média complexidade, as seguranças afiançadas do SUAS são: 

a) Segurança de Acolhida: 

- Ter acolhida suas demandas, interesses, necessidades e possibilidades; 

- Promover formas de acesso aos direitos sociais. 

b) Segurança de Convívio ou Vivência Familiar, Comunitária e Social: 

- Ter acesso a serviços socioassistenciais e das políticas públicas setoriais, 

conforme necessidades; 

- Vivenciar experiências que contribuam para o fortalecimento de vínculos 

familiares; 

- Vivenciar experiências de ampliação da capacidade protetiva e de superação de 

fragilidades e riscos na tarefa do cuidar. 

c) Segurança de Desenvolvimento da Autonomia: 

- Vivenciar experiências que contribuam para a construção de projetos 

individuais e coletivos, desenvolvimento da autoestima, autonomia, inserção e 

sustentabilidade; 

9. SEGURANÇAS AFIANÇADAS  
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- Vivenciar experiências que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades e 

ampliação do universo informacional e cultural; 

- Vivenciar experiências que utilizem de recursos disponíveis pela comunidade, 

família e recursos lúdicos para potencializar a autonomia e a criação de 

estratégias que diminuam os agravos decorrentes da dependência e promovam a 

inserção familiar e social. 

 

 

 

 

 

De acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, o 

Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos (as) e 

suas famílias, ofertado em unidade referenciada, é de abrangência municipal (não 

se constitui, portanto, serviço de abrangência regional) e deverá atender à diretriz 

do SUAS da atuação em articulação em rede envolvendo: 

 Os serviços socioassistenciais de proteção social básica e proteção social 

especial de média e alta complexidade; 

 Os serviços de políticas públicas setoriais; 

 Os Conselhos de Direito da Pessoa com Deficiência e do Idoso; 

 Os órgãos do Sistema de Garantia de Direitos (CT, DP, MP, Defensoria 

Pública e Fórum); 

 Os serviços, programas e projetos de instituições governamentais, não 

governamentais e comunitárias. 

De acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais do 

SUAS, a forma de acesso ao serviço se dará por meio de: 

 Demanda espontânea de membros da família e/ou da comunidade; 

 Busca ativa; 

 Por encaminhamento dos demais serviços socioassistenciais e das demais 

políticas públicas setoriais; 

 Por encaminhamento dos órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. 

10. FORMA DE ACESSO DOS USUÁRIOS NO 

SERVIÇO  
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Ao ofertar o Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, 

Idosos (as) e suas famílias espera-se obter como resultado a diminuição das 

situações de vulnerabilidade e risco social por violação de direito e contribuir 

para a construção da autonomia e ampliação da participação social dos usuários, 

considerando o apoio prestado pelo serviço aos usuários com vista: 

 Ao acesso à direitos socioassistenciais de oferta pública de cuidados 

pessoais nas situações de dependência voltados ao desenvolvimento de 

autonomias; 

 À proteção nas situações de negligência, abandono, maus-tratos, violação 

dos direitos, outros riscos sociais, seu agravamento ou reincidência; 

 À diminuição do isolamento e da exclusão social tanto das pessoas em 

situação de dependência quanto do seu cuidador; 

 À prevenção da institucionalização e apoio à convivência familiar e 

comunitária com qualidade; 

 Fortalecimento da convivência familiar e comunitária; 

 Diminuição da sobrecarga dos cuidadores advinda da prestação 

continuada de cuidados a pessoas com dependência; 

 À prestação do apoio aos cuidadores familiares por meio da orientação 

sobre as atividades de cuidar e da importância de autocuidar-se; 

 Ao fomento do conhecimento sobre deficiências e situações de 

dependência e sobre as tecnologias assistivas de autonomia no serviço, no 

domicílio e na participação social, tornando o serviço uma referência no 

assunto e na qualificação dos demais serviços no âmbito do SUAS.  

 

 

 

 

 

11. IMPACTO SOCIAL ESPERADO 
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Para a efetividade do trabalho pressupõe-se que o Serviço atenda até 30 

usuários por turno e disponha de: 

01 coordenador – 40 hrs/semanais 

01 assistente social – mínimo 20 hrs/semanais 

01 psicólogo – mínimo 20 hrs/semanais 

01 terapeuta ocupacional – mínimo 20 hrs/semanais 

01 profissional de nível superior ou médio – 40 hrs/semanais 

01 auxiliar administrativo – 40 hrs/semanais 

O quadro de recursos humanos poderá ser acrescido de outros profissionais se 

a demanda fizer necessária, considerando a caracterização das deficiências e o 

grau de dependência de cada usuário. 

O Coordenador do serviço terá a função precípua de coordenar o serviço a 

partir da elaboração do Plano de Trabalho da Unidade. As atividades do 

Coordenador incluem, dentre outras: o planejamento da implantação e do 

desenvolvimento do serviço; referenciamento do serviço ao CREAS; identificação 

dos trabalhadores da unidade e suas competências na equipe multiprofissional; 

organização da equipe e dos processos de trabalho; mobilização dos usuários e de 

suas famílias para participação no serviço; identificação das necessidades 

especiais de acessibilidade dos usuários; identificação de metodologias e técnicas 

de trabalho interdisciplinar; levantamento da necessidade de capacitação e de 

parcerias; desenvolvimento de articulações com os órgãos gestores da assistência 

social, educação e saúde para propiciar atenção integral aos usuários na unidade; 

articulações com a rede de serviços no território para favorecer o acesso dos 

usuários; promoção de intercâmbios de informações com outros serviços e 

benefícios que potencializem a participação dos usuários; proposição de 

protocolos de atendimentos e de instrumentos de avaliação do serviço; 

elaboração de relatórios; fornecimento de informações para o sistema de 

monitoramento da unidade referenciada, dentre outras atividades. 

12. CAPACIDADE DE ATENDIMENTO / COMPOSIÇÃO DA EQUIPE 

PROFISSIONAL 
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A Equipe Multiprofissional atuando na unidade referenciada tem a função de 

elaborar o Plano Individual ou Familiar de Atendimento, identificando 

habilidades, capacidades e necessidades de suportes e apoios para autonomia e 

inclusão social do usuário; orientar e apoiar os trabalhadores da unidade; apoiar e 

orientar os cuidadores familiares, inclusive realizando visitas e orientação no 

domicílio; estabelecer prioridades de atuação, a definição de metodologias e 

técnicas de trabalho interprofissional, os instrumentos e protocolos de trabalho; 

realizar atividades individuais ou coletivas para consecução dos objetivos do 

serviço com o usuário; estabelecer processos de acompanhamento e avaliação dos 

resultados, elaborando relatórios, propondo melhorias do processo e interagindo 

com a coordenação e subsidiariamente com os demais serviços do SUAS e da rede 

local para fomento de informações.  

Para a seleção dos técnicos de nível médio, é desejável a experiência em 

atuação com pessoas com deficiência, idosos e/ou com pessoas em situação de 

dependência. Estes trabalhadores integram a equipe de profissionais da unidade 

referenciada devendo atuar em consonância com as diretrizes e orientações 

técnicas do serviço, sob a orientação da coordenação e da equipe 

multiprofissional e realizando atividades com os usuários considerando a 

deficiência e a situação de dependência dos mesmos. 

Ressalta-se que as atividades no cotidiano da unidade referenciada incluem 

acompanhamento e assessoramento do usuário nas atividades da vida diária; apoio 

na locomoção e deslocamento, apoio na administração de medicamentos indicados 

por via oral e de uso externo, prescrito por profissionais; ingestão assistida de 

alimentos, se for o caso; higiene e cuidados pessoais; ações preventivas de 

acidentes; atividades recreativas e ocupacionais de acordo com o programado pela 

equipe; colaboração nas práticas indicadas por profissionais dos usuários 

(fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeutas ocupacionais, dentre outros); realização 

de atividades com o usuário e o cuidador familiar, sob a orientação da equipe, 

podendo ser no domicílio e na comunidade com o objetivo de vivenciar situações 

que resultem orientações sobre cuidados e autocuidados; realização de ações e 

difusão de informações em atividades definidas pela equipe e consideradas 

importantes para o alcance dos objetivos do serviço com o usuário. 
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O espaço físico deve promover um ambiente acolhedor, com estrutura física 

adequada e infraestrutura necessária, de forma a atender as diversidades e 

especificidades existentes e minimizando barreiras que impedem a utilização do 

espaço e o bem estar dos usuários. 

A unidade referenciada deve funcionar em imóvel localizado em uma área de 

fácil acesso da população; ser perfeitamente identificável com placa e nome do 

serviço visível à população; de aspecto geral bom; tamanho adequado ao serviço; 

amplo o suficiente para propiciar conforto e comodidade aos usuários, suas 

famílias e aos trabalhadores; o imóvel deve ser acessível e devidamente adaptado 

para acesso dos idosos e pessoas com deficiência física, auditiva, visual, 

intelectual e múltipla, devendo-se primar por uma infraestrutura que garanta 

espaços e rotas acessíveis para locomoção em cadeiras de rodas, com bengalas 

outros equipamentos de apoio à locomoção. Os parâmetros para a implantação 

do serviço devem considerar a realidade local, sem, todavia, perder a qualidade 

do Serviço prestado e do ambiente. 

O espaço físico para funcionamento do Serviço deverá ser integrado por:  

 Ambientes acessíveis para recepção;  

 Ambientes para o desenvolvimento de atividades individuais, em grupos e 

comunitárias, atividades de leitura e estudos, lúdicas, recreativas de 

esporte e lazer;  

 Banheiros acessíveis. 

Recomenda-se que os espaços essenciais sejam previamente pensados ao 

definir o imóvel e o mobiliário adequado, para que não haja improvisações no 

local. Devem-se avaliar as necessidades dos usuários, visando ampliação de sua 

capacidade funcional e independência nas atividades de vida diária e prática. 

Os ambientes do Serviço devem ser providos de iluminação adequada, 

ventilação e devem ofertar condições de segurança, salubridade, higiene e 

limpeza. 

13. ESPAÇO FÍSICO 
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O serviço na unidade referenciada deverá ser acessível pelo uso da 

comunicação alternativa em LIBRAS e Braille ou outras formas de comunicação e 

interação com os usuários para garantir a acessibilidade das pessoas com 

deficiência considerando as necessidades especiais de todas as deficiências 

atendidas. 

O planejamento dos ambientes incluindo sua metragem, desenho e disposição 

do mobiliário devem respeitar às especificações da ABNT/NBR 9050. Deve-se ter 

especial atenção às dimensões dos ambientes para usuários de cadeira de rodas, 

ou que utilizem outros equipamentos assistivos, que podem potencializar as 

habilidades funcionais dos indivíduos que tenham limitações. 

 

 

 

 

 

 

A unidade referenciada deverá ofertar o Serviço de segunda à sexta-feira, por 

período de 8 (oito) horas diárias. 

Conforme já referenciado anteriormente, cada usuário terá seu horário de 

atendimento estabelecido no seu Plano Individual e/ou Familiar de Atendimento 

podendo variar de acordo com a necessidade do mesmo e de sua família e os 

objetivos do serviço com o usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. PERÍODO DE FUNCIONAMENTO 
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ABNT/NBR – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS/NORMA 
BRASILEIRA 
BPC – BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 
CadÚnico – CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS 
CDPD – CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
CIF – CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADE, 
INCAPACIDADE E SAÚDE 
CMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
CNAS – CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
CREAS – CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 
CT – CONSELHO TUTELAR 
DP – DELEGACIA DE POLÍCIA 
LA – LIBERDADE ASSISTIDA 
LOAS – LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
MP – MINISTÉRIO PÚBLICO 
NOB RH – NORMA OPERACIONAL BÁSICA DE RECURSOS HUMANOS DA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 
NOB SUAS – NORMA OPERACIONAL BÁSICA DO SISTEMA ÚNICO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 
PNAS – POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
PSC – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE 
PSE – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  
SUAS – SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
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