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ASSISTÊNCIA SOCIAL.



A assistência social tem por objetivos (Art. 2º da Lei 12.435, 2011):

“Art. 2o I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da 
incidência de riscos, especialmente:

a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes;

c) a promoção da integração ao mercado de trabalho;

d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à 
vida comunitária; e

e) a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao 
idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida 
por sua família;

II - a vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva 
das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos;

III - a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das 
provisões socioassistenciais.

Parágrafo único. Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza-se de forma 
integrada às políticas setoriais, garantindo mínimos sociais e provimento de condições para 
atender contingências sociais e promovendo a universalização dos direitos sociais.”

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742.htm#art2


...uma articulação intersetorial que corresponda à 
necessidade de produzir um caráter de integralidade 
às ações socioassistenciais e de saúde que deve 
prescindir do entendimento e da apropriação do 
conceito de intersetorialidade, mas, principalmente, 
no planejamento de intervenções conjuntas.

De que integração estamos 
falando...



Intersetorialidade compreendida aqui, uma 
nova lógica de construção e operação das políticas 
públicas que potencializa recursos humanos, 
financeiros e materiais, por meio do 
desenvolvimento de estratégias de gestão.

intencionalidade dos profissionais; 
movimento de sensibilização permanente  
envolvendo conjunturas políticas; 
abordagens intersetoriais, como um caminho 
possível no enfrentamento de situações que 
apresentem multicausalidade.



É possível pensar na integração dos serviços 

socioassistenciais e de saúde por meio do 

estabelecimento de fluxos de trabalho 

integrados nos territórios na perspectiva da 

complementaridade do atendimento às 

crianças e adolescentes com câncer e suas 

famílias?



REDE SOCIOASSISTENCIAL

A rede socioassistencial é um conjunto 
integrado de iniciativas públicas e da 

sociedade, que ofertam e operam 
benefícios, serviços, programas e 

projetos, o que supõe a articulação entre 
todas as unidades de provisão de 

proteção social no território.



SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

1. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF);

2. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;

3. Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas 
com Deficiência e Idosas.

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA



1. Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias Indivíduos 
(PAEFI);

2. Serviço Especializado em Abordagem Social;

3. Serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida 
socioeducativa de Liberdade

Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC);

4. Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e 
suas Famílias;

5. Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua. 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Média Complexidade

6. Serviço de Acolhimento Institucional;
7. Serviço de Acolhimento em República;
8. Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora;
9. Serviço de proteção em situações de calamidades públicas e de 
emergências.

Alta Complexidade

CENTRO DIA

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO



Planejamento da rede pública baseado no 
monitoramento e  avaliação (Vigilância Socioassistencial)

Cobertura de

Serviços

Território

Demanda



Território

Benefícios

Serviços

do SUAS

A garantia de proteção integral às famílias e indivíduos, deve estar atrelada às demandas e necessidades
identificadas no território a fim de dar base para o planejamento das ofertas e atenção em todos os níveis
de proteção do SUAS e do SUS.



TERRITORIALIZAÇÃO

A dimensão territorial nas
políticas sociais reconhece que
a presença de múltiplos fatores
sociais, econômicos, culturais,
demográficos expõem as
famílias e indivíduos a agravos,
danos e vulnerabilidades e
riscos sociais e pessoais de
diferentes naturezas e
magnitudes, e portanto essa
diretriz deve orientar a
localização dos serviços, a
partir da lógica de proximidade
do cidadão, nos territórios com
incidência de vulnerabilidades
e riscos sociais

Diagnóstico

Socioterritorial

Demanda

X 

Oferta de 
Serviços

Território

X

Espaço

Geográfico



Algumas reflexões, alguns 
desafios...



SUAS X SUS

• A política de assistência social e sua 
interface com a saúde e a importante 
referência do sistema que operacionaliza 
a política de saúde (Sistema Único de 
Saúde - SUS) para a consolidação do 
sistema organizativo da assistência social 
(Sistema Único de Assistência Social –
SUAS).



SISTEMAS INTEGRADOS

• Produção de informações 
territorializadas sobre as 
situações de vulnerabilidade e 
risco que incidem sobre a 
população.



GESTÃO INTEGRADA

Compreensão das implicações e dos 
condicionantes na relação entre as 
políticas de saúde e de assistência 
social, expressos nas demandas 
apresentadas pela população usuária 
dos serviços: proposta de protocolos 
de gestão entre as políticas, a 
exemplo do atendimento dos casos 
de Microcefalia por Zica Vírus.



COMPLEMENTARIDADE DAS AÇÕES

Integração dos programas, serviços e 
benefícios socioassistenciais de 
assistência social e benefícios garantidos à 
população pelas demais políticas sociais, 
de caráter eventual e continuados. 



ATUAÇÃO CONJUNTA...

• Diagnóstico

• Contextualização

• Planejamento

• Criatividade

• Comprometimento



Os rebatimentos para as políticas 

sociais, mais especificamente voltadas 

para a promoção da saúde tem nos 

colocado, no cotidiano dos profissionais 

e gestores, o desafio de integrar ações 

no intento de tornar complementares, 

eficientes e eficazes as intervenções.

A COMPLEXIDADE DAS DEMANDAS 
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