O SUAS E AS AGENDAS ESTRATÉGICAS DE
GOVERNO: O FORTALECIMENTO DO COMBATE À
POBREZA, AOS RISCOS E ÀS VULNERABILIDADES
SOCIAIS:

Operacionalização dos Planos pelo SUAS:
- O Plano “Crack: É Possível Vencer!”;
- O Plano Nacional da Pessoa com Deficiência: “Viver
sem Limite”.

Márcia Terezinha
Joao Pessoa, 12 de Setembro de 2013

PLANOS E PROGRAMAS
Plano Crack
dispositivos que
das diferentes
dimensão das
tradicionalmente
específicas.

• O

é Possível Vencer são estratégias e
vislumbram e impulsionam a integração
políticas públicas, ultrapassando a
práticas isoladas que vêm sendo
desenvolvidas no âmbito de políticas

• Tem a expectativa de fortalecer a parceria da União com
estados, municípios, Distrito Federal e a sociedade, visando
ao enfrentamento das situações relacionada ao uso de
crack e outras drogas.

Crack é Possível Vencer
OBJETIVOS:
 Ampliar, Fortalecer e Integrar as redes de atenção

à saúde, assistência social e ações de prevenção
nas escolas e demais Políticas Públicas.
 Aumentar a oferta de tratamento de saúde e
atenção aos usuários.
 Enfrentar o tráfico.
 Ampliar as atividades de prevenção.

Crack é Possível Vencer

INTEGRAÇÃO
Palavra chave do projeto:
Também é meta a integração das operações das forças
de segurança pública dos três níveis de governo.

Crack é possível vencer
Ações
As ações estão estruturadas em três eixos:

Prevenção

Cuidado

Autoridade

DIRETRIZES DO PLANO:
• Ampliação e qualificação da oferta de serviços
voltada às situações que envolvam usos
prejudiciais de drogas;
• Apoio integral aos usuários e suas famílias.
• A atenção ao usuário/dependente deve ser voltada ao
oferecimento de oportunidade de reflexão sobre o
próprio consumo, ao invés de encarceramento, bem
como, acesso aos equipamentos disponibilizados nas
redes de saúde, assistência social, Educação, Esporte,
Cultura, etc.

Implantação do programa Crack, É Possível Vencer
Passo a passo para adesão ao programa Crack, É Possível Vencer:

1° Passo

Criação dos Comitês Gestores Estaduais, Municipais e Distrital

2° Passo

Pactuação dos Serviços
•Elaboração dos planos de ação local
•Análise dos Planos de Ação
•Reunião de pactuação

3° Passo

Adesão ao programa

4° Passo

Oficinas de Alinhamento Conceitual das Equipes Locais

5° Passo

Implantação dos serviços e equipamentos pactuados

6° Passo

Acompanhamento e Monitoramento

Implantação do programa Crack, É Possível Vencer
Matriz de Responsabilidades dos Comitês:
O Comitê Gestor Municipal :
• Planejar, divulgar, implementar e monitorar as ações relacionadas ao Programa no município;
• Garantir a integração das ações do Programa nas áreas da saúde, segurança pública, assistência
social, justiça, direitos humanos e educação;
• Elaborar e acompanhar os planos de ação municipal;
• Organizar fluxo de atendimento integrado das redes municipais de atenção ao usuário abusivo
de drogas e seus familiares, em harmonia com as redes estaduais;
• Elaborar relatórios periódicos e balanço anual sobre a implementação do Programa no
município para os Comitês Gestores Estadual e Federal.
O Comitê Gestor Estadual:
• Coordenar a implantação do programa no estado;
• Assessorar os municípios no planejamento, execução e monitoramento das ações do programa;
• Garantir a integração dos as ações de saúde, segurança pública, assistência social, justiça, direitos
humanos e educação, entre outras.
• Organizar fluxo de atendimento integrado das redes estaduais e municipais de atenção ao
usuário;
• Elaborar relatórios periódicos e balanço anual sobre a implementação do Programa no estado
para o Comitê Gestor Federal.

Identificação

Abordagem nas
ruas

Tratamento / Internação

Pós-tratamento /
Acompanhamento

CRAS

Órgão gestor
da assistência
social
(atendimento
à família)

Retorno ao
convívio
familiar

CREAS
(drogas +
violência)

CRAS / CREAS
Saúde
Internação

Centro Pop
Saúde

Avaliação
da Saúde

Abrigamento

Órgãos de defesa
Escolas

Saúde
Ambulatorial

Sem
condições de
retorno ao
convívio
familiar

Outros
Recaída

Centro Pop
(Situação de
Rua)

Contribuição da Assistência Social
no enfrentamento ao crack

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL
Fortalecimento
dos Vínculos
Familiares
e Comunitários

PSB

PSE Média

Ausência de Vínculos
Familiares e
Comunitários

PSE Alta

CRAS

CREAS e
CENTRO POP

Instituições de
Acolhimento e
Unidades de
Internação

PREVENÇÃO

CRAS e prevenção do uso/abuso de crack e outras drogas:

- Orientações às famílias sobre a prevenção;
- Ações preventivas nos espaços públicos;
- Campanhas no território;

ATENDIMENTO

CRAS e ações de atenção:

- Desenvolvimento de ações integradas com a saúde na atenção a famílias

em situação de vulnerabilidade decorrente de uso/abuso do crack e
outras drogas;
- Apoio ao retorno ao convívio familiar, após processo de internação para
tratamento da dependência química;
-Encaminhamento para
documentação pessoal;

o

Cadastro

Único,

acesso

ao

BPC

e

à

- Ações para viabilizar a inclusão social por meio de articulação
intersetorial;

ATENDIMENTO

CREAS e ações de atenção:
- Identificação de pessoas em situação de rua e em risco de drogradição;
- Encaminhamentos para inclusão no Cadastro Único (trabalho infantil e
pessoas em situação de rua e em risco de drogadição);
- Trabalho em parceria com consultórios de rua nos territórios com
uso/abuso de crack e outras drogas;
- Acompanhamento de famílias com situações de violência e uso de crack e
outras drogas;
- Apoio ao retorno ao convívio familiar, após processo de internação para
tratamento da dependência química;
- Reinserção social ;

ATENDIMENTO

Centros POP e ações de atenção

- Trabalho articulado com a saúde para acompanhamento,
inclusive após período de tratamento em internação para
dependência química;
- Encaminhamento para serviços de acolhimento (abrigos);
- Retomada do convívio familiar/comunitário;
- Reinserção social;
- Encaminhamento para o Cadastro Único, acesso ao BPC e à
documentação pessoal.

Diagnóstico da Situação Familiar ou
Estudo Social
Construção de um planejamento
conjunto (família e profissional) do
processo de acompanhamento familiar

PLANO DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR

Inserção nas ações do PAIF ou do PAEFI
e nos serviços socioassistenciais
Encaminhamento a serviços setoriais

Outros encaminhamentos

Mediações periódicas
entre famílias e
profissional responsável
pelo acompanhamento
familiar

Avaliação conjunta (família e profissional)
do processo de acompanhamento familiar
Adequação do planejamento de
acompanhamento para a superação
das vulnerabilidades ainda
vivenciadas/violação de direitos
continuidade do processo de
acompanhamento familiar

Superação das
situações de
vulnerabilidade

Superação das
situações de risco por
violação de direitos

desligamento da
família do
processo de
acompanhamento

Referenciamento
da família ao PAIF

TRABALHO EM REDE (COUTO, 2009)
• CRAS (GESTÃO TERRITORIAL DA PSB) e CREAS são espaços
públicos estatais que devem centrar não só no
acolhimento dos usuários e de suas
demandas, mas como indutor da rede no
território onde está instalado;
• Pulsão conjunta das respostas articuladas
para enfrentamento das desigualdades
sociais identificadas;

TRABALHO EM REDE (COUTO, 2009)
• É por meio da intersetorialidade que é possível
abordar de forma mais ampla as questões sociais
em seu caráter complexo e multidimensional;
• Complexidade das necessidades e dos problemas
requer uma atuação articulada em redes
constituindo uma referência de racionalização e
complementaridade das iniciativas;
• Requer uma inovação gerencial e operacional,
abertos à colaboração e troca com outros gestores e
entes governamentais;

TRABALHO EM REDE
• Construção de redes – compartilhamento de
intencionalidades, objetivos e valores;
• Identificações e pautas comuns;
• Construções
coletivas
decorrem
de
relacionamentos,
negociações,
compatibilização de interesses, pactuações,
movimentos de adesão e interação;

João Pessoa - 2013

PLANO VIVER SEM LIMITE

O Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – PLANO VIVER SEM
LIMITE – 2011-2014 foi instituído por meio do Decreto da Presidência da
República nº 7.612, de 17/11/2011 e tem como finalidade promover, por meio

da integração e articulação de políticas, programas e ações, nos três
níveis de governo, o exercício pleno e equitativo dos direitos das
Pessoas com Deficiência. O Plano está organizado em quatro
eixos: Acesso à Educação; Atenção à Saúde; Inclusão Social e
Acessibilidade;

O Eixo Inclusão Social está sob a responsabilidades do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS e abrange as ações:
Implantação de Serviços em Centros-dia de referência para Pessoas com
Deficiência;
Reordenamento dos Serviços de Acolhimento de Pessoas com Deficiência por
meio da implantação de Residências Inclusivas; (Proteção Social Especial)
BPC na Escola e BPC Trabalho.

CONCEITOS E CONCEPÇÕES
ADOTADAS:
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
– são aquelas que têm
impedimentos de longo
prazo de natureza física,
intelectual ou sensorial, os
quais em interação com
diversas barreiras, obstruem
sua participação social (CONVENÇÃO
INTERNACIONAL DOS
DIREITOS DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA –

Pressupõe a existência de uma condição de
saúde localizada no CORPO, que limita a
realização das atividades (DEFICIÊNCIA) e
restringe a participação social (BARREIRAS)
Considera os fatores pessoais, ambientais e
sociais como relevantes na construção da
autonomia
e
independência
como
FACILITADORES OU BARREIRAS
As categorias das Deficiências: física, sensorial
(auditiva e visual), mental, intelectual e
múltipla

CDPD/2008)
A SITUAÇÃO DE DEPENDENCIA É
CONSTRUÍDA PELA CONVIVÊNCIA
DIÁRIA COM AS BARREIRAS E NÃO
EXCLUSIVMENTE PELA EXISTÊNCIA
DA DEFICIÊNCIA NO CORPO

Considera os fatores pessoais, ambientais e
sociais como relevantes na construção da
autonomia e independência como
FACILITADORES OU BARREIRAS
Aponta a dimensão relacional da DEPENDÊNCIA –
como resultante da interação da pessoa com
deficiência e as barreiras

O PLANO VIVER SEM LIMITE
Decreto nº 7.612, de 17/11/2011

Ações do MDS no
Plano

1.
2.
3.
4.

Quatro Eixos:
Acesso à Educação
Atenção à Saúde;
Inclusão Social e
Acessibilidade;

Acesso a Educação:
BPC na Escola
Inclusão Social:
BPC Trabalho;
Implantação de Serviços em Centros-dia de Referência para
Pessoas com Deficiência;
Reordenamento dos Serviços de Acolhimento de Pessoas com
Deficiência por meio da implantação de Residências Inclusivas.

Metas 2012/2014 : 200 residências inclusivas cofinanciadas com recurso federal
 2012: 40 residências – 1ª fase (junho/2012): 9; 2ª fase (novembro/2012): 31
 80 residências em 2013;
 80 residências em 2014.
OBS: Havendo disponibilidade orçamentária, a meta de 2013 poderá ser ampliada.

Eixo – INCLUSÃO SOCIAL
Título da Ação: IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO NO CENTRO-DIA
DE REFERÊNCIA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE
DEPEDNÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS
Descrição da Ação:
Oferta de Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência em situação de
dependência e suas famílias, em Centro-dia de Referência, por meio das ações de acolhida, escuta,
informação, orientação; cuidados pessoais básicos e instrumentais; apoio ao desenvolvimento do
convívio familiar, grupal e social; identificação e fortalecimento de redes comunitárias de apoio;
identificação e acesso a tecnologias assistivas no domicílio, inclusão social e autonomia da dupla
cuidado-cuidador.
Objetivos do serviço:
• Garantir a oferta pública de cuidados pessoais às pessoas com deficiência em situação de
dependência;
• Dar suporte às famílias diminuindo estresse pelos cuidados prolongados, o alto custo da atenção e
favorecendo a inserção produtiva das famílias;
• Prevenir as situações de negligência, abandono, maus-tratos, abrigamento e ou isolamento social,
assegurando o direito à convivência familiar e comunitária.
• Fomentar conhecimentos e servir de referência na qualificação dos Serviços para Pessoas com
Deficiência no SUAS e SUS.
O Público a que se destina - Pessoas com deficiência em situação de dependência, prioritariamente
jovens e adultos beneficiários do BPC e em situação de pobreza incluídas no CadÚnico.

Eixo – INCLUSÃO SOCIAL
Oferta integrada de serviço no Centro-dia de Referência: SUAS e SUS:
O Centro-dia é um equipamento da assistência social, de base municipal referenciado ao CREAS Centro de Referência Especializado de Assistência Social, e, de forma subsidiária a rede SUS,
notadamente às equipes de atenção básica e/ou Equipes de Saúde da Família (ESF) e aos Núcleos de
Apoio à Saúde da Família (NASF).
A oferta integrada de Serviço SUAS e SUS é importante porque assegura a integralidade do
atendimento a partir da consideração de que os aspectos relativos á saúde destas pessoas contribuem
para a ampliação das situações de dependência e comprometem a participação social.
A área da saúde (SUS) poderá oferecer orientações em saúde, com foco em medidas preventivas e no
fomento do autocuidado, apoio a administração de medicamentos; ingestão assistida de alimentos;
higiene, cuidados pessoais; ações preventivas com vistas a promoção da autonomia dos usuários e dos
cuidadores familiares.
O Centro-Dia considerará o suporte e apoio dos demais serviços do SUAS (Proteção Social Básica e
Especial) e ao mesmo tempo, servirá de referência para produção e difusão de conhecimentos para a
qualificação do SUAS.
A equipe multiprofissional de referência para cada Centro-dia - para 30 usuários por turno:
1 Coordenador, 01 Assistente Social, 01 Psicólogo, 01 Terapeuta Ocupacional, 10 profissionais de nível
médio na função de Cuidador.
2 O Centro-dia funcionará, no mínimo, 5 dias por semana, 10 horas por dia, inclusive no horário do
almoço. O horário de permanência do usuário será definida no Plano Individual de Atendimento.

Reordenamento dos serviços de
acolhimento para
pessoas com deficiência -PcD

Serviços de Acolhimento para Pessoas com Deficiência em
Residência Inclusiva
A Residência Inclusiva é uma unidade que oferta Serviço de Acolhimento Institucional, no âmbito da
Proteção Social Especial de Alta Complexidade do SUAS, conforme estabelece a Tipificação Nacional dos
Serviços Socioassistenciais.
Público Alvo:
 Jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, prioritariamente beneficiários do BPC,
que não disponham de condições de autossustentabilidade ou de retaguarda familiar e/ ou que estejam
em institucionalizados em serviços de acolhimento fora dos padrões tipificados e que necessitem ser
reordenados.
Capacidade de atendimento:
Até 10 jovens e adultos com deficiência em situação de dependência, com funcionamento de 24 horas,
ininterruptamente.
Equipe de Referência:
 Para atender a até 3 (três) Residências Inclusivas: 1 Coordenador, 1 Assistente Social, 1 Psicólogo, 1
Terapeuta Ocupacional e 1 Motorista
 Para cada Residência Inclusiva: 1 Profissional de nível médio do SUAS responsável pelas atividades de
cuidados pessoais para até 6 (seis) usuários, por turno; 1 Auxiliar para a realização de cuidados
pessoais para até 6 usuários, por turno; 1 Trabalhador Doméstico
OBS: A gestão da Residência Inclusiva no município e DF é de responsabilidade do órgão gestor da política
de Assistência Social, que deverá dispor de equipe de referência da Alta Complexidade para supervisão e
apoio a aos serviços de acolhimento do SUAS.

Serviços de Acolhimento para Pessoas com Deficiência em
Residência Inclusiva
Objetivos:
Ofertar de forma qualificada a proteção integral de jovens e adultos com deficiência, em situação de
dependência;
Promover a inclusão de jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, na vida
comunitária e social;
Contribuir para a interação e superação de barreiras;
Contribuir para a construção progressiva da autonomia, com maior independência e protagonismo no
desenvolvimento das atividades da vida diária.
Articulação SUAS e SUS:
A articulação da política de saúde na Residência Inclusiva se dará por meio de apoio matricial de
equipes de saúde com foco em medidas preventivas, no fomento do autocuidado e na promoção de
autonomia dos usuários, oferecendo suporte às medidas individuais e coletivas de saúde.
IMPORTANTE:
A oferta do Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência em
Residência Inclusiva deverá ser adotada como uma estratégia de reordenamento de serviços de
acolhimento dos grandes abrigos para pessoas com deficiência para a qualificação da oferta do
serviço por meio de atendimento personalizado e em pequenos grupos, visando à adequação às
normativas, orientações e legislações vigentes.

Eixo – INCLUSÃO SOCIAL
 Título da Ação: BPC TRABALHO
O BPC Trabalho é um programa interministerial (MDS, MEC, MTE e SDH) que propõe
atender os beneficiários que tem interesse em trabalhar, no entanto encontram muitas
dificuldades para superar as barreiras existentes para alcançarem a qualificação profissional
e ingressar no mundo do trabalho.
OBJETIVO: Ofertar a possibilidade de acesso da pessoa com deficiência, beneficiária do
BPC, com idade de 16 a 45 anos, à qualificação profissional e ao trabalho.
EIXO DE ATUAÇÃO: Articulação entre os órgãos responsáveis pelas políticas de assistência
social, educação, saúde, trabalho e emprego, ciência e tecnologia e entidades sociais, com
vistas a superar barreiras para que os beneficiários do BPC com deficiência tenham
oportunidade de acessar cursos de qualificação profissional, serem inseridos no Contrato
de Aprendizagem e no mundo do trabalho.

Eixo – INCLUSÃO SOCIAL
ATIVIDADES
 Visita domiciliar, diagnóstico social, avaliação do interesse e

das demandas dos
beneficiários e suas famílias e encaminhamento à rede de serviços da assistência social e de
outras políticas, realizado pelos técnicos do Centro de Referência de Assistência Social- CRAS;
Instituir instância intersetorial de coordenação do Programa BPC Trabalho e designar
servidor responsável para interlocução e articulação das ações relativas ao Programa junto ao
coordenador nacional e demais órgãos e entidades envolvidos;
Articulação das políticas públicas setoriais com vistas à criação de oportunidades de acesso
à qualificação profissional e ao trabalho:
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC;
Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Pro Jovem Trabalhador / Fundo de Amparo
ao trabalhador – FAT ;
Rede Federal de Educação Profissional , Cientifica e Tecnológica;
 Serviços Nacionais de Aprendizagem e entidades sem fins lucrativos;
Sistema Nacional de Emprego – municipal, estadual e federal.

Eixo - EDUCAÇÃO
 Título da Ação: BPC NA ESCOLA
 Descrição da Ação:
• Programa Interministerial de acompanhamento e monitoramento do
acesso e permanência na escola dos beneficiários com deficiência,
de 0 a 18 anos, do Benefício de Prestação Continuada – BPC.
 Objetivos:

• Promover a elevação da qualidade de vida e dignidade das pessoas
com deficiência beneficiárias do BPC, preferencialmente de 0 a 18
anos, garantindo-lhes acesso e permanência na escola, por meio da
articulação intersetorial e da gestão compartilhada nas três
esferas de governo, entre as políticas de educação, assistência
social, saúde e direitos humanos, favorecendo o desenvolvimento
dos beneficiários.

TIPIFICAÇÃO - QUADRO SÍNTESE DOS SERVIÇOS POR NÍVEL DE COMPLEXIDADE
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
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 ESPECIAL
Média Complexidade
1. Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias
Indivíduos – PAEFI
2. Serviço Especializado de 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, Idosos(as) e suas Famílias
5. Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua
Alta 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

Referências
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/mural/arquivos/plano-de-reordenamento.pdf
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/orientacoes-centro-dia/1-a-centro-dia-pcdorientacoes-tecnicas.pdf/view
- Planejamento orçamentário da Residência Inclusiva da Associação dos Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Cascavel, Belo Horizonte
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