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SUAS 

UNIÃO 

ESTADOS 

MUNICÍPIOS 

A Assistência Social organiza-se sob a forma de sistema público não contributivo, 
descentralizado e participativo, em níveis de proteção denominado 

SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 

Proteção  Social 

Básica 

Proteção Proativa 

(Prevenção)    

Fortalecimento de 

vínculos 

Proteção Social 

de  Média 

Complexidade 

Acompanhamento  

Especializado 

a situações de violência 

e violação de direitos 

Proteção Social 

de Alta  

Complexidade 

Acolhimento 

Personalizado 

Resgate do convívio 

A proteção social especial é a modalidade de atendimento assistencial destinada a 

famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por 

ocorrência de violações de direitos. 



       

        Serviços e Programa da Proteção Social Especial 
 

Média Complexidade: 

 

PAEFI: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos; 

SEAS: Serviço  Especializado de Abordagem Social; 

Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida (L.A) e Prestação de Serviços à Comunidade 

(P.S.C); 

Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas 

Famílias; 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI  

 

 

Alta Complexidade: 

Serviço de Acolhimento Institucional; 

Serviço de Acolhimento em República; 

Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora; 

Serviço de Proteção em situações de calamidades públicas e de emergências 



               SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE 

Brasil 

Fonte: Unidades: Censo SUAS 2016 / Pessoas atendidas: RMA 2016 

¹ Censo SUAS 2015 / ² Folha de pagamento Abril /2017 –  valor 

potencial 

CREAS CENTRO DIA 

2.521   1.340¹ 
218,5 mil 

pessoas/mês 

(PAEFI) 

CENTRO POP SEAS 

230 

28,6 mil 

pessoas/mês 

503²  

MSE 

1.009 
municípios 

cofinanciados 



SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO) 

Brasil 

5,8 mil vagas  

679 
33 mi vagas  

92  

PESSOAS 

IDOSAS 

1,8 mil vagas  

CRIANÇAS, 

ADOLESCENTES 

E JOVENS 

PESSOA ADULTA  

COM DEFICIÊNCIA 

2.984   241 
55,5 mil 

vagas 

ADULTOS E 

FAMÍLIAS 

MULHERES EM 

SITUAÇÃO DE 

VIOLÊNCIA 

1.558 
66,2 mil vagas  

Fonte: Censo SUAS 2015 



       

Relação Socioaprendizagem e Proteção Social Especial 
 

Públicos prioritários: 

 

Adolescentes, Jovens ou pessoas adultas, e suas famílias: 

a) Com deficiência e em situação de dependência de cuidados; 

b) Com direitos violados ou sem situação de violência, como abandono, negligência, violência 

física e psicológica, exploração sexual 

c) Trabalho Infantil; 

d) Em cumprimento de medida socioeducativa; 

e) Em situação de rua; 

f) Em serviço de acolhimento institucional (egressos ou familiares) 

 

Em geral, situações específicas que possuem em comum a pobreza ou extrema pobreza. 

 

Razão da priorização: 

 

Decorre do entendimento de que a situação de desigualdade/iniquidade em que se encontra 

o público prioritário está agravada pelos direitos violados, discriminação ou qualquer outra 

forma de exploração. 

 

Tais situações ampliam as barreiras de ingresso no mundo do trabalho, sobretudo para o 

desenvolvimento de aptidões físicas e psicológicas 



       

Relação Socioaprendizagem e Proteção Social Especial 
 

Potencialidades da socioaprendizagem para a Proteção Especial:  

 

Capacitar e prover insumos objetivos e culturais para a inserção dos 

sujeitos no mercado de trabalho de forma qualificada, promovendo o 

protagonismo e a autonomia  dos sujeitos diante das diversas 

vulnerabilidades e situações de risco pessoal/social presentes no 

território, promovendo a acolhida, o convívio familiar e comunitário, e 

assegurando renda e condições de sobrevivência do grupo familiar 

 

Resultados esperados: 

Superação das diversas situações de violação de direitos e ciclos de 

violências por meio de inúmeras estratégias, incluindo a 

socioaprendizagem: Fortalecimento das capacidades de auto-sustento 

das famílias  e de (re)construção de projetos de vida.  
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