


PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – PSE 
MÉDIA COMPLEXIDADE

EXECUTOR: SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO 
ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI)



DESCRIÇÃO:

Serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de
seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. Compreende
atenções e orientações direcionadas para:

- a promoção e acesso de direitos;

- a preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais;

- e para o fortalecimento da função protetiva das famílias diante do conjunto de
condições que as vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de risco pessoal e
social;



Famílias e indivíduos que vivenciam violações de direitos por ocorrência de:

- Violência física, psicológica e negligência;

- Violência sexual: abuso e/ou exploração sexual;

- Tráfico de pessoas;

- Situação de rua e mendicância;

- Abandono;

- Discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia;

- Outras formas de violação de direitos decorrentes de discriminações/submissões a 
situações que provocam danos e agravos a sua condição de vida e os impedem de 
usufruir autonomia e bem estar;

- Descumprimento de condicionalidades do PBF e do PETI em decorrência de violação de 
direitos.

USUÁRIOS:



OBJETIVOS:

- Contribuir para o fortalecimento da família no desempenho de sua função protetiva;

- Processar a inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos serviços 
públicos, conforme necessidades;

- Contribuir para restaurar e preservar a integridade e as condições de autonomia dos 
usuários;

- Contribuir para romper com padrões violadores de direitos no interior da família;

- Contribuir para a reparação de danos e da incidência de violação de direitos;

- Prevenir a reincidência de violações de direitos.



PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – PSE /MÉDIA COMPLEXIDADE

NOME DO SERVIÇO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS. (PSE/PCDIF)



DESCRIÇÃO: 

Serviço para a oferta de atendimento especializado a famílias com pessoas com deficiência e 
idosos com algum grau de dependência, que tiveram suas limitações agravadas por violações 
de direitos, tais como:

- exploração da imagem,

- isolamento; 

- confinamento;

- atitudes discriminatórias e preconceituosas no seio da família;

- falta de cuidados adequados por parte do cuidador;

- alto grau de estresse do cuidador; 

- desvalorização da potencialidade/capacidade da pessoa; 

- dentre outras que agravam a dependência e comprometem o desenvolvimento da 

autonomia;



OBJETIVO:

- Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência e
idosas com dependência, seus cuidadores e suas famílias;

- Desenvolver ações especializadas para a superação das situações violadoras de direitos
que contribuem para a intensificação da dependência;

- Prevenir o abrigamento e a segregação dos usuários do serviço, assegurando o direito à
convivência familiar e comunitária;

- Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços
socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e do Sistema de Garantia de Direitos;



- Promover apoio às famílias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de trabalho e
utilizando meios de comunicar e cuidar que visem à autonomia dos envolvidos e não
somente cuidados de manutenção;

- Prevenir situações de sobrecarga e desgaste de vínculos provenientes da relação de
prestação/ demanda de cuidados permanentes/prolongados.

- Acompanhar o deslocamento, viabilizar o desenvolvimento do usuário e o acesso a
serviços básicos, tais como: bancos, mercados, farmácias, etc., conforme necessidades.

Observação: Somente é feito o deslocamento de pessoas atendidas pelo PCDIF, ou seja,
pessoas com dependência, após avaliação técnica, onde se verifica a necessidade.



CREAS III funciona desde o ano de 2008

Equipe que trabalha no CREAS III:

- Coordenação

- Técnicos de nível superior ( 3 assistente social, 3 psicólogo e 1 advogado).

- Técnicos de nível médio ( 1 educador social, 1 agente administrativo).

- 2 Estagiários de nível superior.

- Equipe de apoio (1 zelador, 2 motoristas).

- Território de abrangência  do CREAS III:  município de Cascavel e os 07 Distritos.



FORMAS DE ACESSO

CONDIÇÕES: famílias e indivíduos que vivenciam violação de direitos.

- Por identificação e encaminhamento dos serviços de proteção e vigilância social;

- Por encaminhamento de outros serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas
setoriais, dos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e do Sistema de
Segurança Pública;(Disque denúncias)

- Demanda espontânea.

Disque 100; 

Disque 181; 

CMDI 3321 2273; 

Disque Idoso Paraná 0800 410001;

Via e-mail pela rede de serviços creas3@hotmail.com ou creas3@cascavel.pr.gov.br, ou por 

encaminhamentos entregues no CREAS.



TRABALHO SOCIAL ESSENCIAL AO SERVIÇO

Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais – Resolução 109/2009

- Visita domiciliar.

- Acolhida. 

- Atendimento psicossocial.

- Escuta qualificada. 

- Apoio à família na sua função protetiva. 

- Acompanhamento e monitoramento dos encaminhamentos realizados

- Orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais.



- Orientação jurídico-social.

- Orientação sociofamiliar.

- Acesso à documentação civil.

- Referência e contrarreferência com os serviços de outras políticas públicas
setoriais. (CASM, CEDIP, Ubs, Educação, etc)

- Referência e contrarreferência da rede de serviços socioassistenciais e
intersetoriais. (CRAS, Abrigo de Mulheres, etc).

- Referência e contrarreferência interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de
Garantia de direitos. ( Conselho Tutelar, Poder Judiciário etc)

- Trabalho interdisciplinar e intersetorial.

- Construção e preenchimento do Plano Individual e/ou familiar de Atendimento. 



- Estímulo ao convívio familiar, grupal e social. 

- Mobilização, identificação da família extensa ou ampliada.

- Mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio.

- Mobilização para o exercício da cidadania a partir da realização de campanhas
educativas, de sensibilização e orientação à comunidade. ( Palestras na rede, grupo
de apoio)

- Elaboração de relatórios e/ou prontuários. 

- Informação, comunicação e defesa de direitos.

- Estudo Social (quando elaborado permanece arquivado junto ao material do 
profissional).

- Desenvolvimento de capacitações e orientações a comunidades e rede de serviços
para identificação de situações de violência e procedimentos.



- Mapeamento das situações de violência por território.

- Mapeamento do nível de vulnerabilidade das famílias (baixa, média e alta), de
acordo com os indicadores de vulnerabilidade disposto neste documento e
expressos no Sistema de Informação da SEASO.

- Monitoramento e avaliação do serviço.

- Diagnóstico socioeconômico.



ARTICULAÇÃO EM REDE É FUNDAMENTAL NO CREAS PARA O 
ATENDIMENTO Á VIOLAÇÃO DE DIRTEITOS:

- Serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial;

- Serviços das políticas públicas setoriais;

- Sociedade civil organizada;

- Demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos;

- Sistema de Segurança Pública;

- Instituições de Ensino e Pesquisa;



PRINCIPAIS DIFICULDADES NO ATENDIMENTO A MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA

- Fenômeno complexo, gerador de um problema social e de saúde pública, é uma das causas 
de morte e adoecimento da mulher;

- Conflitos internos relacionados a subalternidade da mulher a situação de violência;

- Medo do agressor;

- Vergonha de procurar ajuda e ser criticada;

- Esperança de que o parceiro mude o comportamento , o parceiro agressivo torna-se muito
afetivo após as situações de violência e a mulher alimenta a esperança de que ele mude
com o tempo ;

- Por sentir-se sozinha e não contar com pessoas que a apoiem, é comum haver pressão da
própria família para acomodação do conflito, especialmente em brigas entre casais;



- Dependência econômica dos parceiros para o sustento da família;

- Dependência emocional dos parceiros;

- Medo de perder a guarda dos filhos;

- Por acreditar ser necessária a presença da "figura paterna" na educação e criação dos
filhos;

- Nem todas estão preparadas para viver uma separação;

- Por questões religiosas;

- Ajustes sociais transmitidos historicamente, tais como: "ruim com ele, pior sem ele",
"se arrumar outro vai acontecera mesma coisa", pois "homem é tudo igual, só muda
o endereço“;

- Fragilidade do agressor para conter a violência quando alcoolizado ou drogado,
gerando sentimento de culpa na mulher.



O atendimento no CREAS  não é compulsório, ou seja, a mulher pode optar em 
aceitar ou não estes atendimentos.

“São acompanhadas as famílias que aceitam participar do processo de
acompanhamento. O acompanhamento familiar constitui um direito, portanto, sua
participação não deve ser algo imposto pelos profissionais.” ( Caderno PAIF volume 2,
p.65)

Rede Essencial de Articulação do CREAS

Frente à complexidade das situações vivenciadas pelas famílias e indivíduos atendidos,
a articulação em rede é vital para o sucesso das ações desenvolvidas no trabalho social
no CREAS.



Articulação com os órgãos de defesa de direitos

Os órgãos de defesa de direitos têm papel importante na garantia do acesso à justiça e
a mecanismos jurídicos de proteção legal de direitos, tendo em vista assegurar a sua
defesa e exigibilidade, bem como tomar as medidas relativas à responsabilização
quando da violação de direitos.

Em função das especificidades das suas competências, tem papel importante na rede
de atendimento a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por
violação de direitos.



Conforme descrito nas Orientações Técnicas do CREAS (2011), destaca-se a 
delimitação de seu papel:

O CREAS não deve, “ocupar lacunas provenientes da ausência de atendimentos que
devem ser ofertados na rede pelas outras políticas públicas e/ou órgãos de defesa de
direito”

“Ter seu papel institucional confundido com o de outras políticas ou órgãos, e por
conseguinte, as funções de sua equipe com as de equipes interprofissionais de outros
atores da rede, como, por exemplo, da segurança pública (Delegacias Especializadas,
unidades do sistema prisional, etc), órgãos de defesa e responsabilização (Poder
Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Conselho Tutelar) ou de outras
políticas (saúde mental, etc)”. (Orientações Técnicas CREAS, p25)



A equipe do CREAS III não possui função de investigação:

“Não é sua atribuição realizar escuta para subsidiar processos investigativos e/ou decisões
de caráter judicial para responsabilização de autores de violação de direitos. Sendo assim,
não cabe à equipe de referência do CREAS III realizar investigação para apresentar
relatórios, pareceres, estudos sociais com conteúdo inquiritório ou de responsabilização ao
órgão e/ou instituição solicitante.” (Orientações Técnicas CREAS, p25)

Quando necessário e/ou solicitado, o encaminhamento ao sistema de defesa e
responsabilização de relatórios que versem sobre o atendimento e acompanhamento às
famílias e aos indivíduos, resguardando-se o que dispõe o código de ética e as orientações
dos respectivos conselhos de categoria profissional.



Quando da sua elaboração, os profissionais devem, necessariamente, observar a função
de proteção social da Assistência Social, bem como o papel do CREAS e suas
competências que, de modo algum, poderão ser confundidos com o papel dos órgãos do
sistema de defesa e responsabilização, a exemplo de delegacias e órgãos do Poder
Judiciário.

“De modo a evitar conflito de papéis e de competências na rede, é importante, ainda,
que o CREAS não seja instalado em imóveis compartilhados com órgãos de defesa de
direitos e responsabilização. Nessa direção recomenda-se que Serviços de “Disques”
para denúncias de situação de violência e violação de direitos não compartilhem o
espaço físico com as Unidades CREAS”.(Orientações Técnicas, p26)

“O CREAS não deve ser instalado em imóvel compartilhado com ONG, Serviço de
Acolhimento e órgãos de defesa de direitos (Poder Judiciário, Delegacias, Conselho
Tutelar, Ministério Público; Disque Denúncia)”. (Orientações Técnicas CREAS p.83)



O TRABALHO SOCIAL DESENVOLVIDO NO CREAS AO ATENDIMENTO À MULHER 
VÍTIMA DE VIOLÊNCIA TEM O OBJETIVO DE:

- Romper com padrões violadores de direitos;

- Superar ou amenizar os danos causados ante a violação de direitos sofrida;

- Prevenir o agravamento das situações atendidas, na perspectiva da redução
dos efeitos e consequências das situações de risco pessoal e social, por
violação de direitos”.

- Prevenção de “perpetuação de ciclos geracionais de violência intrafamiliar
ou até mesmo o agravamento da violência”( Orientações Técnicas p.28)



FORMAS DE DENUNCIAR VIOLAÇÕES DE DIREITOS À PESSOA 
IDOSA, MULHER E PESSOA COM DEFICIÊNCIA:

Atendimento a denúncia: Atendimento “in loco”, de denúncias realizadas através de 

órgãos oficiais, familiares, e/ou comunidade em geral, utilizando-se de:

Demanda espontânea - presencial cito Rua Eduardo Tadeu Melani, n/482 Centro

Disque 100; 

Disque 181; 

CMDI 3321 2273; 

Disque Idoso Paraná 0800 410001;

Via e-mail pela rede de serviços creas3@hotmail.com ou creas3@cascavel.pr.gov.br, ou 

por encaminhamentos entregues no CREAS.



“Recria tua vida, sempre, sempre.
Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça”.

Cora Coralina
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Outras referências sobre atendimento à mulher vítima de violência:

Norma Técnica de Uniformização dos Centros de Referência de Atendimento à 
Mulher em Situação à Mulher em Situação de Violência - CRAM


