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

Famílias 

 

O que é? 

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. 

 

Importância 

O serviço tem a finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas participantes. Deve contar com equipe específica e 

habilitada para a prestação de serviços especializados a pessoas em situação de 

dependência que requeiram cuidados permanentes ou temporários. A ação da equipe 

será sempre pautada no reconhecimento do potencial da família e do cuidador, na 

aceitação e valorização da diversidade e na redução da sobrecarga do cuidador, 

decorrente da prestação de cuidados diários prolongados. 

 

Objetivos 

 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; 

 Acompanhar o deslocamento, viabilizar o desenvolvimento do usuário e o acesso a 

serviços básicos, tais como: bancos, mercados, farmácias, etc., conforme 

necessidades;  

 Prevenir situações de sobrecarga e desgaste de vínculos provenientes da relação de 

prestação/ demanda de cuidados permanentes/prolongados.  

 

Público Atendido 

Pessoas com deficiência e idosas com dependência, seus cuidadores e familiares. 

 

Como participar?  

O Ministério da Cidadania (MC) cofinancia o desenvolvimento dos serviços. Os 

critérios de partilha de recursos federais disponíveis para o cofinanciamento dos 

serviços são formulados pelo MC, pactuados na CIT e aprovados pelo CNAS, 

considerando os recursos disponíveis. Para que os municípios participem da partilha dos 

recursos federais devem ter aderido ao Suas e disponibilizar espaço físico adequado e o 

mobiliário para o funcionamento dos Creas. 

 

Legislação 

Resolução nº- 109, de 11 de novembro de 2009 do Conselho Nacional de Assistência 

Social e outras normativas disponíveis no site do Ministério da Cidadania. 


