Proteção Social Especial

O que é a Proteção Social Especial?
A Proteção Social Especial (PSE) organiza a oferta de serviços, programas e projetos de
caráter especializado, que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e
comunitários, o fortalecimento de potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos
para o enfrentamento das situações de risco pessoal e social, por violação de direitos. Na
organização das ações de PSE é preciso entender que o contexto socioeconômico, político, histórico
e cultural pode incidir sobre as relações familiares, comunitárias e sociais, gerando conflitos,
tensões e rupturas, demandando, assim, trabalho social especializado.
A PSE, por meio de programas, projetos e serviços especializados de caráter continuado,
promove a potencialização de recursos para a superação e prevenção do agravamento de situações
de risco pessoal e social, por violação de direitos, tais como: violência física, psicológica,
negligência, abandono, violência sexual (abuso e exploração), situação de rua, trabalho infantil,
práticas de ato infracional, fragilização ou rompimento de vínculos, afastamento do convívio
familiar, dentre outras. Alguns grupos são particularmente vulneráveis à vivência destas situações,
tais como crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, populações LGBT (lésbicas,
gays, bissexuais, travestis e transexuais), mulheres e suas famílias.
As ações desenvolvidas na PSE devem ter centralidade na família e como pressuposto o
fortalecimento e o resgate de vínculos familiares e comunitários, ou a construção de novas
referências, quando for o caso.
Para a PSE a definição e a organização dos serviços, programas e projetos devem considerar
a incidência dos riscos pessoas e sociais, por violação de direitos em cada território e suas
complexidades, assim como as especificidades do público atingido como, por exemplo, os ciclos de
vida das famílias e indivíduos que necessitem de sua atenção. Estes serviços, programas e projetos
requerem, portanto, organização técnica e operacional específica, por atenderem situações
heterogêneas e complexas que demandam atendimentos e acompanhamentos mais personalizados.
Considerando os níveis de agravamento, a natureza e a especificidade do trabalho social
ofertado, a atenção na PSE organiza-se sob dois níveis de complexidade: Proteção Social Especial
de Média Complexidade (PSE/MC) e Proteção Social Especial de Alta Complexidade.
Qual é o público alvo da Proteção Social Especial?
A Proteção Social Especial é destinada a todas as pessoas e famílias que vivenciem
situações de risco pessoal e social ou que tiverem seus direitos violados e/ou ameaçados por
vivências de violência física, psicológica, negligência, abandono, violência sexual (abuso e
exploração), situação de rua, trabalho infantil, práticas de ato infracional, fragilização ou
rompimento de vínculos, afastamento do convívio familiar, dentre outras.
Tendo em vista fatores de maior vulnerabilidade e aspectos históricos e culturais, alguns
grupos são particularmente vulneráveis à vivência destas situações, tais como crianças,
adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, populações LGBT (lésbicas, gays, bissexuais,
travestis e transexuais), mulheres e suas famílias.
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O que é a Proteção Social Especial de Média Complexidade?
A Proteção Social Especial (PSE) de Média Complexidade organiza a oferta de serviços,
programas e projetos de caráter especializado que requerem maior estruturação técnica e operativa,
com competências e atribuições definidas, destinados ao atendimento a famílias e indivíduos em
situação de risco pessoal e social, por violação de direitos. Devido à natureza e ao agravamento
destas situações, implica acompanhamento especializado, individualizado, continuado e articulado
com a rede.
No âmbito de atuação da PSE de Média Complexidade, constituem unidades de referência
para a oferta de serviços:


Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS): Unidade pública e estatal de
abrangência municipal ou regional. Oferta, obrigatoriamente, o Serviço de Proteção e Atendimento
Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI).



Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP):
Unidade pública e estatal de abrangência municipal. Oferta, obrigatoriamente, o Serviço
Especializado para Pessoas em Situação de Rua

De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, os serviços da Proteção
Social Especial de Média Complexidade são:






Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI;
Serviço Especializado em Abordagem Social;
Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Sócio-educativa de
Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC);
Serviço de Proteção Social Especial a Pessoas com Deficiência, Idosos (as) e suas Famílias;
Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua.

O que é a Proteção Social Especial de Alta Complexidade?
A Proteção Social Especial de Alta Complexidade, por sua vez, tem como o objetivo ofertar
serviços especializados, em diferentes modalidades e equipamentos, com vistas a afiançar
segurança de acolhida a indivíduos e/ou famílias afastados temporariamente do núcleo familiar e/ou
comunitários de origem. Para a sua oferta, deve-se assegurar proteção integral aos sujeitos
atendidos, garantindo atendimento personalizado e em pequenos grupos, com respeito às
diversidades (ciclos de vida, arranjos familiares, raça/etnia, religião, gênero e orientação sexual).
Tais serviços devem primar pela preservação, fortalecimento ou resgate da convivência familiar e
comunitária - ou construção de novas referências, quando for o caso - adotando, para tanto,
metodologias de atendimento e acompanhamento condizente com esta finalidade.
De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais a PSE de Alta
Complexidade inclui os seguintes serviços nominados abaixo:


Serviço de Acolhimento Institucional, nas seguintes modalidades:
– Abrigo institucional;
– Casa-Lar;
– Casa de Passagem;
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– Residência Inclusiva.
Serviço de Acolhimento em República;
Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora;
Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências.

Assim como os serviços de PSE de Média Complexidade, a oferta dos serviços de
acolhimento deve seguir os padrões técnicos estabelecidos em normativas do SUAS e observar
dispositivos das legislações relacionas.

Acesse
aqui
a
Tipificação
Nacional
de
Serviços
Socioassistenciais
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/secretaria-nacional-de-assistencia-social-snas/livros/tipificacaonacional-de-servicos-socioassistenciais/tipificacao-nacional-dos-servicos-socioassistenciais

Acesse aqui a Cartilha Perguntas e Respostas: CREAS
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/secretaria-nacional-de-assistencia-socialsnas/cartilhas/perguntas-e-respostas-centro-de-referencia-especializado-de-assistencia-social-creas/03livreto-perguntas-respostascreas-impressao-20-12.pdf
Acesse aqui o Caderno Orientações Técnicas: CREAS
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/secretaria-nacional-de-assistencia-socialsnas/cadernos/orientacoes-tecnicas-centro-de-referencia-especializado-de-assistencia-social-creas-1/04caderno-creas-final-dez..pdf

Acesse aqui a Cartilha Perguntas e Respostas: Centro POP
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/secretaria-nacional-de-assistencia-socialsnas/cartilhas/perguntas-e-respostas-centro-de-referencia-especializado-para-populacao-em-situacao-derua-centro-pop/02-livreto-perguntas-respostascentropoprua-impressao.dez.pdf

Acesse aqui o Caderno Orientações Técnicas: Centro POP
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/secretaria-nacional-de-assistencia-socialsnas/cadernos/orientacoes-tecnicas-centro-de-referencia-especializado-para-populacao-em-situacao-derua-centro-pop-e-servico-especializado-para-pessoas-em-situacao-de-rua-1/05-caderno-centro-popfinaldez.pdf
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