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Resumo  

A pesquisa de resultados ora apresentado se refere a um levantamento sobre 

situações de atendimentos no âmbito da proteção social especial de média 

complexidade da assistência social no município de Ascurra, Santa Catarina, 

caracterizado como pequeno porte 1, que não dispõe de Centro de Referência 

de Assistência Social (CREAS). Por essa razão, tais atendimentos são 

realizados por uma equipe psicossocial que não possui parâmetros precisos de 

atuação ou regulamentação sobre a execução do trabalho no âmbito da 

violação de direitos. Dessa forma, tensiona-se a forma de execução do trabalho 

frente à política nacional de assistência social e o que preconiza os cadernos 

técnicos de orientações, assim como todas as normativas referentes ao 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS). O capítulo analisa o perfil da 

demanda existente nesse território, pontuando a importância do manejo no 

atendimento em articulação com a rede de serviços existentes, além de 

levantar a proposta de regionalização do serviço como forma de garantir a 

qualificação e ampliação dos serviços socioassistenciais na sua forma 

tipificada. 

Palavras chave: Proteção social especial; CREAS; saúde mental; serviço 

regionalizado; assistência social. 
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Introdução  

 

Este trabalho visa pensar o manejo e o atendimento dos sujeitos em 

sofrimento mental por violação de direitos e acometidos por questões de saúde 

mental em acompanhamento pela proteção social especial de média 

complexidade da assistência social no município de Ascurra/SC. Além de 

investigar as ações e formas de intervenção de trabalho no âmbito da proteção 

social especial da assistência social em um município de pequeno porte 

pensando no desenho da política nacional de assistência social, mapeando os 

aspectos organizacionais e de funcionamento e execução da política em 

decorrência da falta de estrutura presente no município. Também se busca 

perceber o manejo e os encaminhamentos com a demanda da violação de 

direitos com situações que envolvem questões de saúde mental. 

O objetivo priorizado pelo capítulo é refletir sobre o acompanhamento a 

pessoas em situação de violação de direitos e que possuem situações que 

envolvem saúde mental. Os municípios de pequeno porte, assim como 

Ascurra, não dispõem de Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social (CREAS). Desse modo, tal serviço é executado por uma equipe ligada 

ao órgão gestor com orientações técnicas de trabalho desvinculadas das 

realidades de seu território e por meio de ações descaracterizadas perante a 

tipificação nacional dos serviços de assistência social da política nacional de 

assistência social. Resulta que se manifestam fragilidades no processo de 

cuidado e proteção integral, bem como na garantia de direitos dos sujeitos 

acompanhados.  

O modelo de proteção social característico da política de assistência 

social brasileira, conforme a Norma Operacional Básica do Sistema Único de 

Assistência Social – sendo esta a normativa que oferece parâmetros para 

gestão e operacionalização da política de assistência social – compreende as 

modalidades de proteção social básica e proteção social especial de média e 

alta complexidade (NOB/SUAS, 2005). 

Conforme a própria norma, na modalidade de proteção social básica, o 

Centro de Referência da Assistência (CRAS) é o equipamento público 

referência para as ações voltadas às famílias no território de sua abrangência, 
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objetivando a prevenção do rompimento de vínculos e o fortalecimento da 

convivência familiar e comunitária. A proteção social especial, que é dividida 

em média e alta complexidade, tem no âmbito da média complexidade o Centro 

de Referência Especializada da Assistência Social (CREAS) como 

equipamento público de referência para as ações voltadas às famílias e 

indivíduos em situação de rompimento de laços familiares e/ou comunitários ou 

em situação de violação de direitos. 

O Estado de Santa Catarina possui 295 municípios, sendo que 224 são 

considerados pequeno porte 1, com até 20 mil habitantes, como é o caso de 

Ascurra, que não possui na rede de atendimento da proteção social o 

equipamento do CREAS. Nesses casos, a demanda relacionada à proteção 

social especial é executada por profissionais ligados ao órgão gestor da política 

de assistência social, reproduzindo uma configuração que parece não estar 

respondendo às demandas dessas realidades. 

O olhar da psicologia social no contexto da política nacional de 

assistência social nas diretrizes e condições de trabalho no campo das políticas 

públicas tem em seus desdobramentos a esfera dos direitos humanos, uma vez 

que os sujeitos que se encontram em situação de violação de direitos, 

independentemente de sua natureza, precisam de cuidado e intervenção 

especializado.  

Devido ao grau de cuidado e intervenção necessária a esses sujeitos, 

faz-se necessário perceber a dimensão do “sofrimento ético-político” discutido 

por Sawaia (2001) e detalhado revisado por autores como Bertini (2014); 

conceito que já constitui uma noção-chave nas ciências humanas para a 

compreensão da dimensão afetiva e psicossocial em contextos sócio-históricos 

de desigualdade social. Como explica Bertini (2014), ao produzir uma revisão 

de tal proposição conceitual: 

 

[...] o sofrimento demarcado não é um sofrimento de ordem individual, 
proveniente de desajustamentos e desadaptações, mas um tipo de 
sofrimento determinado exclusivamente pela situação social da 
pessoa, impedindo-a de lutar contra os cerceamentos sociais 
(BERTINI, 2014, p. 62). 

 

De acordo com Katzman (1999), as situações de vulnerabilidade social 

devem ser analisadas a partir da existência, por parte dos indivíduos ou das 
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famílias, de dispositivos capazes de enfrentar determinadas situações de risco. 

Logo, a vulnerabilidade refere-se à capacidade de controle das forças que 

afetam o bem-estar de determinado indivíduo ou grupo.  

Os aspectos que produzem a condição de vulnerabilidade são, no 

entanto, socialmente construídos e, quando são interiorizados pelo indivíduo, 

geram muito sofrimento. Esse sofrimento, de acordo com Sawaia (2001), nasce 

frente às injustiças sociais e se estende além da preocupação com a 

sobrevivência. É o sofrimento ético-político que surge à medida que, com a 

negação da emoção e da afetividade, a pessoa é privada de sua condição 

humana, como em casos de violação de direitos. 

Ademais, considerando os aspectos característicos da política social na 

forma de sua tipificação e a maneira como deve ser executada, questiona-se, 

como modo de problematização-guia da pesquisa realizada, se o modelo de 

atendimento dos municípios de pequeno porte tem em sua organização 

resposta adequada para as demandas com situações de violação de direitos 

consideradas de média complexidade. 

A compreensão dos aspectos de funcionamento da política nos 

municípios de pequeno porte é de suma importância, uma vez que a estrutura 

pensada para execução da política nacional de assistência social não parece 

relevar algumas condições e modos de operações específicas possíveis nas 

realidades de pequeno porte. Tal inobservância tem fragilizado os processos 

de objetivação e execução do serviço, principalmente no âmbito da proteção 

social especial cujo seu público de atendimento são pessoas em situação de 

violação de direitos e geralmente acometidas com sofrimento mental.  

Importante salientar que a política de assistência social não atua com 

foco nas questões de saúde mental embora seja necessária a compreensão 

desse fenômeno, uma vez que a demanda é percebida constantemente no 

fazer cotidiano e o manejo adequado das situações é de suma importância 

para o desenvolvimento de uma boa intervenção a fim da superação das 

violações vivenciadas pelo usuário da proteção social especial. 

Em correspondência com pesquisas indicam que o entendimento do 

modelo de proteção social das políticas sociais no Brasil tem sentido oposto ao 

da proposta da política nacional de assistência social, estudos como os de 

Mioto (2008) e Campos (2010) sinalizam que a política de assistência social – 
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respaldada pelos dados do IBGE e de Goldani (2006) – não tem conseguido 

alcançar o objetivo da função protetiva como explicitada no texto da 

PNAS/2004. 

Além da situação de violação de direitos que já é, em seu contexto, 

potencializadora de sofrimento psíquico, muitos casos estão agravados por 

envolverem pessoas com doenças mentais, exigindo, portanto, resposta 

estrutural e institucional efetiva para garantia de direitos e superação da 

situação de violência por meio de estratégias de atendimentos e intervenções 

que contemplem as condições psíquicas desses sujeitos.  

O panorama do modo de funcionamento da proteção social especial nos 

municípios de pequeno porte, geralmente uma dupla psicossocial ligada ao 

órgão gestor acumulando as funções que devem ser executadas nos níveis de 

proteção de média e alta complexidade, às vezes ainda acumulando funções 

da própria Gestão do SUAS deve indicar a necessidade de um olhar específico 

para esse territórios considerados pequeno porte que dificilmente contarão com 

equipamentos tipificados da política de assistência social, além da 

complexidade da demanda, precisam lidar com a falta de norte conceitual e de 

questões locais que impactam negativamente na prestação dos serviços.  

Considerando que não há cofinanciamento federal para a implantação 

de CREAS em municípios com menos de 20 mil habitantes (pequeno porte), 

mesmo que sua demanda demonstrada em diagnóstico socioterritorial indique 

a necessidade de implantação de tal equipamento, os municípios não veem 

viabilidade econômica para efetivar tal implantação.  

De outro modo a implantação dos CREAS regionalizados são de 

responsabilidade do Estado e até o presente momento não há nenhum projeto 

para efetivação da oferta regionalizada da proteção social especial de média 

complexidade do Estado de Santa Catarina.  

Diante desse contexto, a proposta de pesquisa e reflexão encetadas por 

este capítulo será a de produzir um diagnóstico da realidade institucional 

presente em Ascurra, município de pequeno porte da região do Vale do Itajaí, 

Santa Catarina. Enfocando as tensões existentes entre o modelo nacional da 

política de assistência e as casuísticas envolvendo o atendimento de pessoas 

com doenças mentais. Pretende-se promover uma tipificação de tal realidade 

micro escalar a fim do provimento da requalificação da visão futura da política.  
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Como objetivos específicos, busca-se: (i.) contrapor a estrutura 

organizacional à proteção social especial de tal município e a demanda 

estatística apresentada no território municipal; (ii.) produzir um diagnóstico 

casuístico de acompanhamento das situações de violação de direitos e 

interface com os indivíduos com questões de doença mental; (iii.) coletar e 

sistematizar as percepções de indicadores sociais por meio dos relatórios 

mensais de atendimentos gerados pela equipe; (iv.) delimitar os resultados dos 

processos de acompanhamento percebendo as ações e encaminhamentos 

realizados nos casos de violação de direitos e pessoas com doença mental. 

 

Metodologia   

  

A compreensão analítica desses processos se dará com base na 

perspectiva das produções existentes no campo da psicologia social, 

considerando que de maneira transversal se encontram questões do campo 

político e desdobramentos relativos à dignidade humana (SAWAIA, 2002; 

KATZMAN, 1999; BERTINI, 2014). Através de tal investimento analítico, visa-

se contribuir para a legitimidade da discussão que tem como meta 

compreender a dimensão dos serviços ofertados, buscando a construção de 

novos saberes e olhares a fim de qualificar o processo e as formas de 

intervenções nas condições descritas.  

Para contribuir com o seu processo reflexivo, compreensivo, construtivo 

e propositivo, esta pesquisa visou aprofundar conceitos da política social em 

interface com a saúde mental lida a partir da psicologia social. Para tanto, deu-

se investimento a uma pesquisa de campo exploratória dentro do contexto 

institucional da Secretaria de Assistência Social da cidade de Ascurra, Santa 

Catarina.   

Para a apreciação interpretativa dos dados, será utilizado o método da 

“análise de conteúdo” (BARDIN, 1986) das narrativas e documentos 

institucionais gerados pela equipe municipal de psicólogos e assistentes sociais 

que executa a proteção social especial de média complexidade da assistência 

social. A principal fonte de dados serão os conteúdos descritivos dos relatórios 
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mensais de atendimentos produzidos pelo serviço. Tais dados refletem sobre a 

gestão da estrutura organizacional, fluxo de atendimento, encaminhamentos, 

metodologias, ações e estratégias utilizadas em acompanhamentos das 

situações de violação de direitos que envolvem pessoas com transtornos 

mentais.  

Com as informações geradas pela equipe e articuladas pela pesquisa, 

pretende-se criar um panorama sobre tal processo de acompanhamento e 

fazer uma interface do modelo tipificado da política nacional de assistência 

social em comparação com os modelos ou padrões executados por tal equipe, 

a fim de mensurar e qualificar se tais sistemas estão alinhados com a proposta 

da política nacional de assistência social; e, da mesma forma, compreender de 

que forma estão respondendo às demandas concomitantes de violação de 

direitos em sujeitos com questões de saúde mental.  

Tais resultados podem reproduzir e abonar os modelos estruturados, ou 

ainda, romper e reconfigurar a partir destes supostos modos de funcionamento 

dos serviços e suas formas de gestão, indicando a necessidade de novos 

olhares na configuração da política nacional pelos modelos já estabelecidos; 

indicando a necessidade da configuração a partir de seus territórios 

categorizados em pequeno, médio e grande porte, impactando ainda na 

necessidade de novos processos de apropriação dos saberes produzidos a 

partir dessas realidades. Tais esforços analíticos seguem na direção de 

compreender como se dá os moldes de objetivação da forma do trabalho em 

seus diferentes contextos e âmbitos sociais para garantir resposta mais 

assertiva às necessidades e objetivos que propõe a metodologia de 

atendimento psicossocial.  

 Podem-se vislumbrar alguns fatores de risco ou dificuldades para o 

desenvolvimento da pesquisa ligadas a questões políticas, uma vez que a 

pesquisa evidenciou algumas falhas ou fragilidades técnicas e ou 

administrativa, como, por exemplo, a falta de profissionais ou a fragilidade nos 

vínculos trabalhistas que podem resultar na descontinuidade do trabalho a 

médio e longo prazo nas equipes.  

Também foram encontradas dificuldades com outros instrumentos 

estatísticos ou de registro para além dos registros mensais de atendimentos, 

uma vez que se sabe da dificuldade dos municípios em se operacionalizar a 
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vigilância socioassistencial no âmbito da gestão do SUAS. Desse modo, a 

pesquisa de campo se limitou a tais registros mensais, tendo, até mesmo, que 

incluir no processo de pesquisa o levantamento de outros registros, prontuários 

ou eventuais sistemas informatizados com as demais informações e dados 

necessários.  

Uma vez evidenciado tais fatores, certamente seus dados figurarão  

elementos importantes para reflexão sobre o processo da efetividade do 

trabalho do qual deve se implicar nesta pesquisa, e que podem servir de 

indicadores para nortear o processo de reflexão sobre o formato da política 

pública e suas fragilidades, indicando no processo de compreensão de tais 

fatores os caminhos e formas de superação das dificuldades encontradas; além 

de analisar e demonstrar modos de resistências e estratégias dos agentes 

institucionais no envolvimento e execução da política social. 

 A pesquisa teve uma natureza predominante qualitativa, mas com 

atenção para alguns dados quantitativos. Em seu propósito analítico prioritário, 

ela visou aprofundar conceitos da política social – a exemplo das noções de 

“sofrimento ético-político” e “vulnerabilidade” (SAWAIA, 2002; KATZMAN, 1999; 

BERTINI, 2014) –, em interface com a saúde mental, dispondo-os em relação 

analítica com uma investigação empírica por meio de pesquisa de campo 

focada em bases de dados físicos.  

Como fontes de dados, foram analisados os acúmulos discursivos e de 

dados presentes nos documentos gerados pela equipe do Serviço de Proteção 

Social Especial de Média e Alta Complexidade do município de Ascurra que 

executa a proteção social especial de média complexidade da assistência 

social. Na apreciação desses documentos, foram contemplados fluxo de 

atendimento, encaminhamentos, metodologia, ações e estratégias utilizadas 

em acompanhamentos das situações de violação de direitos que envolvem 

pessoas com transtornos mentais.  

A metodologia da análise de conteúdo aplicada à hermenêutica dos 

corpora textuais dos documentos institucionais figurou a prática metodológica 

principal da pesquisa. Como proposto por Bardin (1986), a análise de conteúdo 

pressupõe o estudo sistemático das inferências discursivas em níveis sintáticos 

e semânticos que ocorrem nas construções textuais. Desse modo, tal 

metodologia incentiva o registro das “recorrências discursivas” e dos estilos das 
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“elaborações narrativas” que demarcam relevâncias temáticas e ideológicas na 

tessitura dos discursos.    

Serão analisados os Planos Individuais de atendimento de indivíduos em 

violação de direitos com demanda de saúde mental, além dos Relatórios 

Mensais de Atendimento, especificamente dos meses de outubro de 2021 até 

janeiro de 2022, sendo os últimos 04 meses anteriores à pesquisa. 

O Registro Mensal de Atendimentos (RMA) é um sistema onde são 

registradas mensalmente as informações relativas aos serviços ofertados e o 

volume de atendimentos nos Serviços tipificados da Política de Assistência 

Social. Seu principal objetivo é uniformizar essas informações e, dessa forma, 

proporcionar dados qualificados que contribuam para o desenvolvimento do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS), conforme as determinações das 

Resoluções da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) n° 4/2011 e n° 20/2013. 

Na medida em que tais informações são registradas mensalmente pelas 

unidades, é possível mapear tanto a oferta de determinados serviços, quanto o 

volume de atendimento. Assim, o RMA tem um papel essencial no 

planejamento e na tomada de decisões no campo das políticas públicas de 

Assistência Social. 

 

Levantamento, Análise e Resultado 

 

A pesquisa foi realizada a partir das experiências atendidas pela 

Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade da Assistência Social 

de Ascurra registradas por meio dos seus documentos executivos; que são: 

três relatórios individuais de atendimento e três Registros Mensais de 

Atendimentos (RMAs) que tipificam a realidade dos casos atendidos pela 

instituição. Uma vez que tal cenário consiste no fazer cotidiano que envolve o 

mundo do trabalho do psicólogo social especificamente atuando na política de 

assistência social, tais questões aparecem durante o processo de 

acompanhamento, apontando a necessidade de problematizações levadas no 

campo da pesquisa, tencionando questionamentos que merecem ser 

investigados e refletidos.  
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 Os dados serão tratados de maneira sigilosa, sem informações que 

possam identificar qualquer sujeito envolvido. Foi dada ciência para a gestão 

da política de assistência social assim como para a administração municipal 

sobre o processo de pesquisa, bem como as tratativas dos dados produzidos 

no equipamento.  

Com as informações geradas pela equipe e articuladas pela pesquisa, 

pretende-se criar um panorama sobre tal processo de acompanhamento, a fim 

de se produzir uma interface do modelo tipificado da política nacional de 

assistência social em comparação com os modelos ou padrões executados por 

tal equipe. A proposta procura mensurar e qualificar se tais sistemas estão 

alinhados com a proposta da política nacional de assistência social e de que 

forma estão respondendo às demandas concomitantes de violação de direitos 

em sujeitos com questões de saúde mental.  

Tais resultados podem reproduzir e abonar os modelos estruturados, ou 

ainda, romper e reconfigurar a partir destes supostos modos de funcionamento 

dos serviços e suas formas de gestão, indicando a necessidade de novos 

olhares na configuração da política nacional pelos modelos já estabelecidos, 

indicando a necessidade da configuração a partir de seus territórios 

categorizados em pequeno, médio e grande porte, impactando ainda na 

necessidade de novos processos de apropriação dos saberes produzidos a 

partir dessas realidades.  

O trabalho na proteção social especial de média e alta complexidade é 

executado pelo órgão gestor da política de assistência social, tendo à frente 

uma assistente social e uma psicóloga, que acumulam as funções neste nível 

de proteção executando todos os serviços nela previstos. Esta modalidade de 

organização em municípios considerados de pequeno porte I. Os municípios 

pequenos ou de pequeno porte I para o Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS) possuem número de até 20.000 habitantes, no caso de Ascurra, são 

7.978 habitantes segundo IBGE 2020. 

A Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais do Sistema Único 

de Assistência Social (Suas) não prevê que os serviços de proteção social 

especial sejam ofertados no âmbito da gestão municipal. Porém, 38 municípios 

catarinenses por não terem CREAS o fazem por intermédio de equipes de 

Proteção Social Especial na Gestão.  
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O Caderno de Orientações Técnicas do Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (MDS, 2011) esclarece que a implantação 

de CREAS em um município de pequeno porte precisa considerar o 

diagnóstico socioterritorial com dados sobre a incidência de risco pessoal e 

social por violação de direitos, cabendo ao órgão gestor municipal de 

Assistência Social a realização deste diagnóstico e a decisão de implantação 

do equipamento, visto não ser uma obrigatoriedade para estes casos. 

Os usuários da proteção social especial de média complexidade 

possuem seus direitos violados e se encontram vulneráveis, porém ainda 

inseridos no núcleo familiar. Por estarem em uma condição em que os vínculos 

familiares estão fragilizados ou ameaçados, o atendimento exige intensa 

articulação em rede para assegurar a efetividade e a garantia de sua 

superação. 

Algumas propostas de serviços oferecidos pelos equipamentos que 

atendem a média complexidade envolvem, por exemplo, o desenvolvimento de 

atividades para os adolescentes em conflito com a lei, a fim de despertar neles 

uma nova perspectiva de vida futura. Para as pessoas em situação de rua, são 

trabalhadas suas relações sociais com o objetivo de construir um novo projeto 

de vida. 

Atualmente se encontram em acompanhamento na proteção social 

especial de média complexidade de Ascurra 32 casos, sendo que ao menos 

em 21 dessas situações existe demanda de saúde mental, entre elas 

diagnósticos de depressão, bipolaridade, borderline, transtornos alimentares, 

psicoses, esquizofrenia, transtorno de ansiedade, entre outros. O número de 

casos em acompanhamento está previsto dentro do limite de atuação da média 

complexidade, porém, tratando-se do porte do município e da configuração do 

serviço tal demanda pode ser considerada expressiva. Ainda levando em 

consideração que a mesma dupla que executa a média complexidade, executa 

todos os demais serviços previstos na proteção social especial de média e alta 

complexidade, o que notadamente sobrecarrega os profissionais ali lotados.  

O panorama atual reflete a média de acompanhamento anual, sendo a 

média de acompanhamento em um ano é de 35 casos por mês, com interface 

de uma média de 18 casos envolvendo saúde mental; o que significa que 
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51,42% dos casos demandam articulação com a política de saúde devido a 

questões psicológicas e/ou psiquiátricas. 

Importante destacar a expressiva demanda envolvendo violação de 

direitos contra crianças e adolescentes, que no cenário atual representa 

71,88% dos atendimentos.    

Segundo as legislações vigentes em nosso país, não há dúvida que as 

situações que envolvam crianças e adolescentes são prioridades absolutas a 

fim da salvaguarda de seus direitos fundamentais, estando a salvos de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão. Portanto há a necessidade de se garantir com absoluta prioridade a 

defesa destes direitos (ECA – Lei 8.069/90). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) foi sancionado em 13 de 

julho de 1990, com a Lei nº 8.069. Ele incorporou avanços obtidos na 

Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas e ampliou os 

direitos das crianças e adolescentes brasileiros. O estatuto cria condições para 

que crianças e adolescentes se desenvolvam de forma saudável, livres de 

discriminação, violência ou exploração. 

Contudo, a equipe que desempenha a função de executar a oferta de 

atendimento da proteção social especial nos municípios de pequeno porte, 

além de atenderem toda a demanda relacionada à violação de direitos devem 

assegurar a prioridade nos atendimentos relacionados a crianças e 

adolescentes no sistema de garantia de direitos como rede de proteção. 

A doutrina de proteção social interpela Estado, sociedade e família ao 

dever de priorização das crianças e adolescentes, seja mediante a prestação 

de cuidados e proteção, seja por meio do estímulo ao seu desenvolvimento, 

prevê que a eles destinado o projeto societário de mobilidade social 

ascendente pelo investimento em políticas públicas.  

Nessa direção, o ECA prevê, no art. 88, a "municipalização do 

atendimento" (BRASIL, 1990), sendo operado e apoiado por meio de um 

sistema de garantia de direitos na qual o Serviço de Proteção Social Especial 

faz parte do eixo da defesa dos direitos. Neste eixo, seus mecanismos 

consistem em zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente 

por meio de intervenções onde e quando houver ameaça ou violação desses 

direitos.  
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O estabelecimento de fluxos de atendimento, inclusive como mecanismo 

de execução do Serviço e as demais políticas como estratégia de aplicabilidade 

da lei é de suma importância proporcionando direcionamento das ações, 

clareza e objetividade a fim de se respeitar o princípio da intervenção mínima 

prevista no próprio estatuto cuja ação seja indispensável à efetiva promoção 

dos direitos e à proteção da criança e do adolescente. 

Tendo a perspectiva de totalidade no horizonte, na qual a realidade pode 

ser analisada de forma crítica, aproximando-se do conceito de integralidade, 

em que o circuito previsto em todos os eixos do sistema de garantia de direitos 

opera, se articula e deve ser oferecido de forma contínua e de acordo com as 

necessidades apresentadas na situação posta. 

Além do estabelecimento de fluxos, a necessária gestão de território 

como ação prevista no eixo prevenção e promoção de direitos, certamente se 

evidencia como adequada frente a uma realidade social de inequidade.  

Conforme elucidado no caderno Proteção social no SUAS a indivíduos e 

famílias em situação de violência e outras violações de direitos: fortalecimento 

da rede socioassistencial de 2018 a vulnerabilidade social é impeditiva a um 

pleno desenvolvimento social e comunitário, produzindo um cenário cercado de 

variadas formas de violação de direitos. No contexto encontrado em Ascurra, 

pode-se destacar as violações de direitos que acometem a vida de crianças e 

adolescentes, sendo a negligência, o abandono, a violência física e a violência 

sexual as mais recorrentes dentre as violações de direitos; como demonstra a 

leitura dos Registro Mensal de Atendimentos (RMA).Dessa forma é imperativo 

considerar o diagnóstico socioterritorial com dados sobre a incidência de risco 

pessoal e social por violação de direitos, a fim de tencionar quais as melhores 

estratégias e possibilidades de atendimento para superação das demandas 

apresentadas, principalmente no que tange crianças e adolescentes. 

Considerando a necessidade do atendimento e o fato de que os 

municípios de pequeno porte não se enquadram nos critérios de exigibilidade 

para implantação de CREAS municipais, assim como tais municípios 

dificilmente conseguiriam manter sozinhos tais equipamentos, a regionalização 

do serviço poderia apresentar a garantia do processo de densidade legal e 

institucional, ampliando a cobertura e a qualidade das ações socioassistenciais 

para o território. 
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Colocando em vista as fragilidades vivenciadas na prática institucional 

na execução de uma política pública que tem como prerrogativa a proteção 

integral como direito fundamental, faz-se relevante pensar nas dificuldades 

cotidianas encontradas facilmente numa breve panorâmica de um lugar tido 

como Proteção Social Especial que deve suprir as demandas de 

vulnerabilidade apresentadas, mas que, por outro lado não dispõe de um 

serviço tipificado tal qual seria o PAEFI (Serviço de proteção e atendimento 

especializado a famílias e indivíduos), que deve exclusivamente ser ofertado no 

CREAS.  

Em tais lugares onde não há uma equipe mínima, e onde há sobrecarga 

de trabalho e acúmulo de função, como é o caso de Ascurra, jornadas 

exaustivas e incompatíveis com a complexidade posta; disposições que exigem 

da saúde mental dos trabalhadores, além de impor dificuldades com a 

articulação da rede, em casos onde a vulnerabilidade social se entrelaça às 

violências estruturais ocasionando impactos psicológicos que demandam 

cuidados cirúrgicos.  

 

Quadro 01 – Panorama atual de casos em acompanhamento na Proteção 

Social Especial de Média Complexidade em Ascurra/SC.  

 Mulheres vítimas de violência 

  

03 casos  

01 possui demanda de saúde 
mental 

Criança e Adolescente vítima de 
violência sexual 

  

07 casos 

04 possuem demanda de saúde 
mental 

 Criança e adolescente vítima de 
violência psicológica 

  

02 casos 

01 possui demanda de saúde 
mental  
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 Criança e adolescente vítima de 
violência física 

  

06 casos 

02 possuem demanda de saúde 
mental  

 Criança e adolescente vítima de 
negligência ou abandono 

  

08 casos 

07 possuem demanda de saúde 
mental 

 Idosos vítima de negligência ou 
abandono 

  

06 casos  

06 possuem demanda de saúde 
mental 

Fonte: Dados extraídos do Registro Mensal de Atendimentos (RMAs) produzidos pela equipe 

técnica do Serviço de Proteção Social Especial. 

O quadro acima ilustra as situações de acompanhamento atual, não 

levando em consideração outras situações de violação de direitos que já 

passaram por atendimento no serviço. 

No período considerado foram realizados cerca de 200 atendimentos 

entre os individuais, coletivos e visitas domiciliares dos casos citados. 

Verificou-se que a periodicidade dos atendimentos é de no máximo quinzenal, 

sendo que, em algumas situações são realizados mais de uma forma de 

atendimento do caso em uma mesma semana.  

Em todos os casos, sem exceção, há interlocução direta com a rede e 

construção de referência e contrarreferência registrados no sistema. A política 

que mais aparece nos registros de articulação com a rede é a de saúde, 

seguida pela política de educação.  

A política de assistência social tem suas especificidades, precisa fazer 

interlocução com outras políticas sociais, construir agendas comuns, formular 

legislações aplicáveis e articuladas as normativas nacional, além de definir 

funções dos equipamentos e demais serviços que compõem a rede 

socioassistencial, de forma que os fluxos ocorram adequadamente e com 

fluidez. Nesse sentido é de suma relevância que os casos em 
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acompanhamento de violação de direitos que tenham situações de saúde 

mental estejam sendo articuladas com outras políticas, em especial, as de 

saúde.  

 

Conclusão  

 
Diante da percepção da demanda relativa à violação de direitos no 

âmbito da proteção social especial da assistência social de Ascurra – onde se 

evidenciou que em quase metade dos casos atendidos existem situações que 

envolvem saúde mental das mais diversas ordens (vide Quadro 01, p. 18) –, 

percebeu-se a necessidade de outras percepções alinhadas à efetivação das 

ações.  

 Como demonstram as informações reportadas pela pesquisa, todo o 

perfil institucional esbarra em uma disposição geográfica, ou, por outra, no 

zoneamento geográfico construído pela política nacional de proteção ao direito 

das crianças e dos adolescentes. É que os municípios de pequeno porte, como 

Ascurra, não dispõem de equipamentos tipificados na proteção social especial 

para processo de acompanhamento das situações de risco pessoal e social por 

violação de direitos. Assim como as equipes ligadas à gestão não possuem 

normativas que estabeleçam quais profissionais devem compor tais equipes. 

Tais disposições podem contribuir para a descaracterização da política 

nacional de assistência social.  

 As análises que suscitam os dados brevemente aqui levantados 

fortalecem a necessidade do “diagnóstico socioterritorial”, a fim de que, por 

meio deste instrumento, se busque subsídios para implantação de um 

equipamento tipificado e disponível ao processo de acompanhamento. 

É preciso ter em mente o conjunto das realidades em que se encontram 

as famílias e indivíduos em situação de risco social ou pessoal; isso se dá por 

ocorrência de abandono; maus tratos físicos e, ou, psíquicos; abuso e 

exploração sexual; uso de substâncias psicoativas; cumprimento de medidas 

socioeducativas; situação de rua; situação de trabalho infantil e outras formas 

de violação de direitos, entre outros. Diante de tais casuísticas, deve haver a 

sensibilidade por parte da administração para dispor condições de trabalho 

adequadas para execução das ações voltadas na direção desses casos. 
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O Serviço deve ter estreita interface com o sistema de garantia de 

direito, exigindo uma gestão compartilhada com o poder judiciário, ministério 

público e outros órgãos. Sendo assim, as políticas públicas de desenvolvimento 

social devem ser um conjunto de concepções, objetivos e ações públicas 

realizadas em áreas voltadas às necessidades sociais em diversos campos. É 

por esse entendimento sobre as tecnologias das políticas públicas sociais que 

Schons (2008) ilustra que: 

 
 
[...] uma política de Assistência Social deve se pautar em ampliar os 
direitos sociais à população não como forma de garantir o consumo 
individual de serviço, mas efetivando mecanismos que inscrevam e 
expressem interesses populares no espaço institucional Schons. 
(SCHONS, 2008, p. 41-42). 
 
 

As ações nesse âmbito requerem um acompanhamento familiar e 

individual e uma maior flexibilidade nas soluções que comportam 

encaminhamentos efetivos e monitorados, sendo que os vínculos familiares e 

comunitários, apesar da violação de direitos, continuam preservados.  

Logo, a proteção social especial é caracterizada por um conjunto de 

serviços, projetos, programas que objetivam a reconstrução de vínculos 

comunitários e familiares, bem como a defesa dos direitos sociais, 

fortalecimento de potencialidades e aquisições, e a proteção integral das 

famílias e dos indivíduos no enfrentamento das diversas situações de violação 

de direitos e negligências. 

Contudo, predomina o grande desafio em relação à oferta da proteção 

social especial na perspectiva da política nacional de assistência social. O 

cenário encontrado em Ascurra reproduz uma realidade nacional. A edição de 

2021 do Censo do Sistema Único de Assistência Social (Censo Suas) aponta 

que havia 2.760 unidades do CREAS, ante 8.844 unidades do CRAS, que 

ainda não possui equipamento específico para garantir oferta do serviço 

tipificada; ou seja, a maior parte dos municípios. 

Outro ponto de tensão é a dificuldade orçamentária. Não há 

financiamento para a proteção social especial, o município tem a 

responsabilidade de destinar recursos para contratação da equipe de 

referência, custeio dos insumos e materiais necessários para execução dos 

serviços. 
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Mesmo que a proteção social especial não seja cofinanciado pelo 

Governo Federal e/ou Estadual, cabe ao município se organizar para atender 

às demandas relacionadas às violações de direito. A oferta do atendimento faz 

parte das atribuições do SUAS com uma atuação articuladora por parte da 

equipe, na posição de garantir os direitos sociais, acesso às políticas públicas e 

proteção social, sendo que a articulação com a rede (intersetorialidade) e a 

interdisciplinaridade devem ser os pontos de destaque na oferta do serviço. 

A articulação se faz necessária para garantir o diálogo da equipe com as 

demais políticas públicas no território onde as famílias e os indivíduos estão 

localizados, e que é comum a todos os agentes da rede de atendimento. 

Assumir esse papel articulador requer o planejamento da equipe, de fluxos, 

reuniões, cronograma de capacitações e demais ações que colaborem para a 

construção do trabalho de forma coletiva, dando maior possibilidade e recursos 

para o atendimento das demandas. 

Já a interdisciplinaridade – que contemporaneamente pode ser 

compreendida de par com o conceito de “integralidade” assistencial em saúde 

(FONTOURA e MAYER, 2006, p. 533), que pressupõe “o atendimento das 

necessidades dos indivíduos de uma maneira ampliada e dentro da articulação 

entre ações preventivas e assistenciais” – diz respeito ao diálogo com diversos 

saberes e áreas de atuação, na perspectiva de uma visão detalhada da família, 

dos indivíduos e de suas necessidades, alcançando estratégias que perpassam 

a atuação da Assistência Social e fortalece o diálogo entre a Saúde, Educação, 

Política sobre Drogas, Esportes e demais áreas que permitam o acesso e a 

garantia de direitos frente às situações de violação. 

A articulação em rede, a interdisciplinaridade e a integralidade permitem 

o despertar em relação a mudanças, evidenciando novos horizontes a serem 

construídos, respeitando os limites do sujeito e criando as possibilidades deste 

enquanto cidadão com direitos e novas possibilidades de agência. 

 Diante do exposto, percebe-se que a equipe de Referência da Proteção 

Social Especial, apesar dos desafios na oferta da proteção social especial 

quando não se tem CREAS, tem possibilidades de atuação; embora essas 

devam contar com uma estrutura estabelecida para as ações e estratégias de 

intervenção. 

https://www.gesuas.com.br/blog/encaminhamento-no-suas/
https://www.gesuas.com.br/blog/encaminhamento-no-suas/
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Nesse sentido, a discussão sobre a regionalização dos serviços vem 

sendo mencionada como estratégia de qualificação e ampliação da oferta dos 

serviços. Com o serviço tipificado é possível delimitar algumas linhas de 

atuação, além de que o próprio processo de trabalho ganha um caráter 

normativo na linha da legalidade.  

Devido à especificidade da demanda e intervenção, o processo de 

regionalização das unidades é importante considerando a primazia da 

qualidade do serviço prestado na forma tipificada, a fim de resguardar os 

direitos fundamentais dos usuários da assistência social e as seguranças 

afiançadas pela política nacional de assistência social.  

Como afirma Couto (2010), cabe a toda sociedade a tarefa de 

reconhecer a desigualdade, o antagonismo de classes e entender que a 

Assistência Social é um caminho para viabilizar direitos sociais. Mota (2010), 

Sposati (2009) e Couto (2010), entre outros autores, são essenciais para 

entender a seguridade social como sistema de proteção social e a própria 

política de assistência social enquanto parte dessa seguridade, direito do 

cidadão e dever do Estado que para ser implantada em sua plenitude tem um 

longo caminho. 

Contudo, evidencia-se, por meios numéricos e casuísticos (vide Quadro, 

01), que a complexidade dos casos atendimentos nesse âmbito da proteção é 

demasiadamente complicada, acrescida na sua maioria por questões de saúde 

mental, e que o trabalho intersetorial é primordial para a qualidade das ações.  

Os casos apensados por tais demandas psicológicas e/ou psiquiátricas 

exigem um esforço coletivo, de modo que as intervenções das políticas nas 

quais esses sujeitos são atendidos possam agir de maneira articulada e 

transversal. Porém, respeitando as especificidades e os limites de atuação, 

bem como considerando o indivíduo como sujeito de direitos 

independentemente da condição de saúde mental e da ação e contexto que 

possa ter resultado na inserção em acompanhamento pela proteção social 

especial.  

É preciso lembrar que como política social, a assistência social é um 

campo de forças entre concepções, interesses, perspectivas e tradições, como 

faz observar Sposati (2009). Considerando esse campo de forças entre a 

emergente demanda populacional e as dificuldades políticas e econômicas 
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estruturais impeditivas de uma política pública exemplar, ainda estão os 

profissionais trabalhadores, que recebem tais demandas e precisam atender às 

situações com manejo adequado, e a população que busca por apoio e suporte 

na perspectiva resolutiva da demanda.  

Portanto, considerando as fragilidades que se expõe por meio dos 

dados, a implantação de um CREAS regionalizado se faz como uma resposta 

importante para a qualificação do campo de atuação e garantia de condições 

mais favoráveis para o atendimento e execução da proteção social especial, 

principalmente nas municipalidades de pequeno porte.  

Conclui-se que, constatada a fragilidade diante da demanda e a forma 

de oferta do serviço por meio de uma assistente social e uma psicóloga 

componentes da equipe de proteção social especial, a garantia de um efetivo 

estudo para regionalização de um CREAS se mostra o meio mais adequado 

para garantir um processo desenvolto de acompanhamento para o alcance da 

superação das situações de violação de direito e risco social; mormente 

daquelas que envolvem riscos eminentes à piora da saúde mental da 

população assistida. 

Apenas com a revisão dos níveis de importância da política em relação 

aos municípios poderemos refrear os danos causados pelas violências, 

compreender os fenômenos relacionados a elas – principalmente aqueles que 

minam direitos sociais de toda ordem – e, finalmente, criar possibilidades para 

a interrupção e superação dos seus ciclos.  
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NOB/SUAS Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência 

Social 

RMA  Registro Mensal de Atendimento 

SUAS  Sistema Único de Assistência Social  

 

 


