


PROTEÇÃO SOCIAL E 

CUIDADO ÀS PESSOAS 

IDOSAS EM SITUAÇÃO DE 

RISCO POR VIOLAÇÃO DE 

DIREITOS 



VISÃO SOCIAL DA SITUAÇÃO DE 

DEPENDÊNCIA:

CUIDADOS COMO ESTRATÉGIA 

DE ACESSIBILIDADE



PRINCIPAIS BARREIRAS:

 Arquitetônicas - (prédios inacessíveis, presença de escadas, buracos nas 

calçadas, pouco iluminação na rua, sinalização precária)

 Moradia – (inacessível, distante, inexistente, vivendo em situação de rua)

 Transporte/locomoção/deslocamento - (inexistência de transporte 

público, não atende ao sinal de parada, não aceita gratuidade, não é 

acessível)

 Comunicação - (dificuldades da audição, visão, fala, comunicação, 

comportamento, interação social)

 Atitudinal - (vivências com estigma, preconceitos, isolamento, invisibilidade 

social e outras violências)

 Ausência de serviços essenciais no território/não acesso 

 AUSÊNCIA DE CUIDADOS.

SER UMA PESSOA IDOSA EM CONSTANTE INTERAÇÃO COM AS 

BARREIRAS, CARACTERIZA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO 

POR VIOLAÇÃO DE DIREITOS



 Convivência com a extrema pobreza 

 Pessoas com 60 anos ou mais + de 80 anos 

 Situação de dependência de cuidados de outra pessoa

 Presença de doenças crônicas ou incapacitantes

 Fragilidade das condições de cuidar da família (famílias pequenas, idosos 

cuidando de idosos, adoecidos, outras pessoas para cuidar)

 Convivência com situações de violências – (psicológica, física, patrimonial, 

maus tratos, negligência e abandono)

 Pessoa Idosa em situação de rua

 Pessoas Idosas vivendo em Instituições com Serviços precarizados -

(estrutura física inadequada, falta de alimentação e de cuidados com higiene 

pessoal, trabalhadores insuficientes e sem capacitação, não utilização de 

Plano de Atendimento, não incentiva a convivência familiar, predomínio 

do isolamento social, não acesso a serviços essenciais no território)

PRINCIPAIS AGRAVOS DE BARREIRAS/RISCO POR DIREITOS VIOLADOS



 ESTATUTO DO IDOSO – Lei no. 10.741/2003

 LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO – Lei no. 13.146/2015 - Pessoa com 

Deficiência (idosa ou não) - Ajudas técnicas e apoios, inclusive de pessoas 

- CUIDADOS/ACESSIBILIDADE

 ATENDENTE PESSOAL: pessoa, membro ou não da família, que, com ou sem 

remuneração, assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência 

no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou os procedimentos 

identificados com profissões legalmente estabelecidas;

 ACOMPANHANTE: aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou 

não desempenhar as funções de atendente pessoal;

 CUIDADORES SOCIAIS - Os serviços socioassistenciais (SUAS) destinados à 

pessoa com deficiência em situação de dependência deverão contar com Cuidadores 

Sociais para prestar-lhe cuidados básicos e instrumentais (ver Resolução CNAS 

09/2014 – profissionais ensino médio e fundamental do SUAS);

 PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR - pessoa que exerce atividades de 

alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as 

atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de 

ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os 

procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas;

DIREITOS DA PESSOA IDOSA Á CUIDADOS



ESTARTÉGIAS DO SUAS PARA GARANTIR CUIDADOS 

SEGURANÇAS 

AFIANÇADAS PELA 

POLÍTICA NACIONAL 

DE ASSISTENCIA 

SOCIAL - PNAS/SUAS

 Segurança de Renda  - BPC LOAS, Programa 

Bolsa Família e Benefícios eventuais;

 Segurança de Convivência Familiar 

Comunitária e Social, por meio de distintos 

Serviços;

 Segurança de Acolhida – por meio dos 

Serviços de Acolhimento, em distintas 

Unidades.

FUNCIONALIDADES DO SUAS:

 SISTEMA ÚNICO, DESCENTRALIZADO E PARTICIPATIVO;

 COFINANCIADO PELOS TRÊS ENTES FEDERADOS (UNIÃO, ESTADO 

MUNICÍPIO DF);

 ORGANIZADO POR NIVEIS DE PROTEÇÃO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA; 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD.



FUNCIONALIDADES DO SUAS PARA GARANTIR CUIDADOS 

 Articulação do SUAS com as demais políticas públicas no 

território - ampliando redes de serviços especializados, de atenção, 

prevenção, proteção e cuidados à pessoa idosa; ampliando o acesso à 

tecnologia assistiva, métodos e técnicas de apoio ao desenvolvimento 

pessoal, órteses e próteses, reabilitação, proteção à saúde sexual, 

mental e à saúde em geral; inclusão na educação; acesso ao mundo 

do trabalho, renda e benefícios, moradia, transporte e outros acessos;

 Articulação Benefícios e Serviços SUAS;

 Defesa e Garantia dos Direitos dos Usuários do SUAS;

 Promoção de ações de melhoria das condições da Pessoa Idosa e sua 

família, de enfrentamento das Barreiras de Acesso e de 

Participação Social;

 Ampliação das condições de cuidar e do auto-cuidado da pessoa 

idosa; fortalecimento dos vínculos familiares, comunitários e sociais; 

ampliação da função protetiva da família.



FUNCIONALIDADES DO SUAS PARA GARANTIR CUIDADOS 

 Serviços de Proteção Social Básica e Especial que incluem visitas 

domiciliares, busca ativa, identificação de vulnerabilidades que fragilizam 

cuidados familiares, inclusão em serviços; Cadastro Único- visibilidade social 

e acesso ao BPC/LOAS/BPF/Benefícios Eventuais;

 Serviços de compartilhamento de cuidados com as famílias, Cuidados 

básicos de vida diária e Cuidados instrumentais de participação social –

Centros Dia e similares;

 Serviços que protegem idosos das situações de violência (física, psicológica, 

sexual, exploração comercial, patrimonial), negligência, maus tratos, 

abandono e outras violações – CREAS/PAEFI;

 Serviços de Acolhimento para a proteção integral, em distintas Unidades, 

perfil de moradias e de cuidados;

 Fomento a capacidade dos territórios de ampliar as condições de 

enfrentamento à exclusão social, desinformação, preconceito e estigma 

contra a pessoa idosa;

 Mobilização dos idosos para o Associativismos, participação em Conselhos 

de Direito, espaços sociais de políticas públicas, empoderamento e 

pertencimento.
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PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

- Serviços de Convivência

- Serviço de Proteção Social 
Básica no Domicilio 

- Acesso ao Cadastro Único

- BPC LOAS

- BOLSA FAMILIA

- Benefícios Eventuais

PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL

CREAS (PAEFI) -

Violência e violações 
de direitos

PSE

Serviço Especializado 
para  População em 

Situação de Rua

(Centro POP) 

PSE 

(Serviço de Proteção Social 
Especial para Pessoas com 

Deficiência, Pessoa Idosa e suas 
famílias: 

– CREAS, Domicilio e Unidades 
Referenciadas, CENTRO-DIA DE 

PROTEÇÃO E CUIDADOS

PSE

Serviços de 
Acolhimento –

Distintas 
Unidades –

RESIDÊNCIAS 
INCLUSIVAS

PSE

- Serviço de 
Abordagem Social 

CRAS (PAIF)

ATENÇÃO ÀS PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS, NO CONJUNTO 

DAS OFERTAS DO SUAS



BÁSICA ESPECIAL 

Média Complexidade
ESPECIAL 

Alta Complexidade

CRAS CREAS CENTRO DIA Serviço Acolhimento 

para Idosos

PROTEÇÃO  SOCIAL DO SUAS 

REDE SUAS

7.457 2.462 227
1.558 unidades
66.257 vagas 

Equipes Volantes: 1.227 
Lanchas: 123

Fonte: MDSA/2017

Serviço de 

convivência e 

Fort. de 

Vínculos 

317.830
idosos

Prevenção Proteção integral

23 mil casos 
atend. violência



ABORDAGEM SOCIAL

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIMENTO (RMA) - CREAS 2017

SEAS – SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL

Quantidade e perfil 

de pessoas 

abordadas pela 

equipe do Serviço 

de Abordagem

Total Sexo 0 a12 13 a17 18 a 59 60 +

152.123

Masculino 1.502 1.815 115.278 7.907

Feminino 1.021 585 22.544 1.471

I D A D E



Perfil  da população atendida Médio de casos

Pessoas com Deficiência 
atendidas - 18 a 59 anos 

média de 51% dos casos

Pessoas com Deficiência 
atendidas - 0 a 6 anos 

média de 20% dos casos

Pessoas com Deficiência com 60 
anos ou mais 

média de 6% dos casos

Pessoas Idosas sem deficiência - em 
situação de dependência 60 anos ou 
mais 

média de 3% dos casos

SERVIÇO CENTRO DIA

CENSO SUAS 2015

POPULAÇÃO ATENDIDA

1.340 Serviços identificaram suas ofertas como

Unidade CENTRO DIA: 



1.340 Serviços identificaram suas ofertas como Unidade 

CENTRO DIA:

60%   localizados na Região Sudeste

26%   localizados na Região Sul 

26%   localizados em Municípios de Grande Porte

92%  ofertados por Entidades Sociais

7%   ofertados diretamente por órgão governamental

93 % - disseram receber recursos ou outras formas de  

apoios da União, Estado, Município ou DF. 

SERVIÇO CENTRO DIA

CENSO SUAS 2015



http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/unidades-de-atendimento/unidades-de-acolhimento/apresentacoes-do-encontro-
nacional-de-reordenamento-do-servico-de-acolhimento-de-criancas-e-adolescentes-1

CAPACITAÇÃO CONTINUADA E PUBLICAÇÕES DO SUAS
PUBLICAÇÕES ACESSÍVEIS NO WWW.MDS.GOV.BR – ASSISTÊNCIA SOCIAL

Disponível na internet pelo título

http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/unidades-de-atendimento/unidades-de-acolhimento/apresentacoes-do-encontro-nacional-de-reordenamento-do-servico-de-acolhimento-de-criancas-e-adolescentes-1
http://www.mds.gov.br/


• Melhorar as condições dos Serviços SUAS para o enfrentamento das condições 

sociais da pessoa idosa; 

• Ampliar a articulação das ações do SUAS com as outras áreas, para ofertas 

complementares e suplementares; evitando a sobreposição e a substituição das 

atenções; superando os vazios de ofertas e a subtração de direitos;

• Compartilhar com as famílias os altos custos dos cuidados das Pessoas Idosas em 

situação de dependência de cuidados; 

• Construir estratégias para diminuir o empobrecimento das famílias, ampliar o 

acesso a serviços, emprego, renda e benefícios e às condições de cuidar, considerando 

os novos arranjos/tamanho/dinâmicas familiares (todos trabalhando, envelhecendo, 

adoecendo); 

• Desenvolver ações que diminuam riscos de violência e outras violações, prevenir 

situações de rua dessa população;

• Prevenir a institucionalização e abrigamento de Pessoas Idosas

• Qualificar os Serviços de Acolhimento na perspectiva de alternativas de moradia 

(enquanto necessário) e de cuidado integral, favorecendo o acesso a serviços no 

território, ampliando vínculos familiares, comunitários e sociais.

DESAFIOS PARA OS CUIDADOS E PROTEÇÃO SOCIAL DA PESSOA 

IDOSA NO SUAS



Ministério do Desenvolvimento Social - MDS

Secretaria Nacional de Assistência Social- SNAS

Departamento de Proteção Social Especial- DPSE

CENTRAL DE RELACIONAMENTO DO MDS: 

0800 707 2003

(61) 2030-2904

www.mds.gov.br

mediacomplexidade@mds.gov.br

deusina.cruz@mds.gov.br – (61) 2030 3199/3187

http://www.mds.gov.br/

