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• Objetivo
• ofertar serviços especializados que oferecem acolhimento e

proteção a indivíduos e famílias afastados temporariamente
do núcleo familiar e/ou comunitários de origem.

• Característica dos Serviços
• funcionam como moradia provisória até que seja viabilizado

o retorno à família de origem, o encaminhamento para
família substituta – quando for o caso – ou o alcance da
autonomia (moradia própria ou alugada).

Proteção Social Especial de Alta Complexidade



Proteção Social Especial de Alta Complexidade

São vedadas práticas segregacionistas e restritivas de 
liberdade

Grupos familiares, irmãos, casais de idosos e 
mães acompanhadas de seus filhos  

devem ser atendidos no 
mesmo serviço, prevenindo-se 

maiores perdas e rupturas.



Serviço Público Unidade

Serviço de Acolhimento 
Institucional

Crianças e adolescentes
Casa-Lar
Abrigo institucional

População em situação de rua
Casa de Passagem 
Abrigo institucional

Jovens e adultos com deficiência Residência Inclusiva

Idosos
Casa-Lar
Abrigo institucional (ILPI)

Mulheres em situação de violência Abrigo institucional

Serviço de Acolhimento em 
Família Acolhedora

Crianças e adolescentes
Unidade de referência da PSE e 
residência da Família Acolhedora

Serviço de 
Acolhimento em Repúblicas

Jovens entre 18 e 21 anos República

Adultos em processo de saída das ruas República

Idosos República

Serviço de Proteção em 
Situações de Calamidades 
Públicas e de Emergências

Famílias e indivíduos
Unidades referenciadas ao órgão 
gestor da Assistência Social

Alta Complexidade - Serviços Tipificados 



Alta Complexidade - Rede de Acolhimento – Brasil 

5.588 mil 
vagas 

702 Un.
34.133 mil 
vagas 

91 Un.

PESSOAS 

IDOSAS

1.791 mil 
vagas 

CRIANÇAS, 

ADOLESCENTES 

E JOVENS

PESSOA ADULTA  

COM DEFICIÊNCIA

3.065 Un. 258 Un.
54.242 mil 
vagas

ADULTOS E 

FAMÍLIAS

MULHERES EM 

SITUAÇÃO DE 

VIOLÊNCIA

1669 Un.
70.257 mil 
vagas 



Público atendido

2015 2016

Total de Unidades Total de Acolhidos Total de Unidades
Total de 

Acolhidos

Crianças/adolescentes 2.918 33.137 3.003 32.953

Jovens egressos de serviços de 
acolhimento

30 318 27 204

Exclusivamente 
crianças/adolescente com 
Deficiência

36 1025 35 808

Exclusivamente pessoas adultas com 
Deficiência

241 4.880 258 4.688

Adultos e famílias 663 23.925 702 25.452

Mulheres em situação de violência 92 776 91 711

Pessoas Idosas 1.558 57.303 1.669 60.893

Total 5.538 121.364 5.785 125.709

Fonte: Censo SUAS, 2015 e 2016.

Proteção Social Especial de Alta Complexidade: Unidades/acolhidos

Ministério do 

Desenvolvimento Social

Total de Unidades por público:
Crianças e adolescentes = 3003 (51,9% do total)
Exclusivamente crianças e adolescentes com deficiência = 35 
(0,6% do total)



Total de municípios com 
Unidade de Acolhimento 
(crianças e adolescentes) = 
1.709

Número de Unidades de Acolhimento 
por município (%)
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• Pacto de Aprimoramento do Sistema Único de Assistência
Social (2016 a 2019)

• PPA 2016-2019
• II PLANO DECENAL (2016/2026)
• Lei n.º 13.257/2016 - formulação e implementação de

políticas públicas voltadas para as crianças na “primeira
infância”

• Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito
de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e
Comunitária- PNCFC

• Estatuto da Criança e do Adolescente

Normativas Básicas 
com previsões de políticas públicas para Unidades 

de Acolhimento para Crianças e Adolescentes



Serviço de Acolhimento Institucional

Descrição: Acolhimento destinado a famílias e/ou indivíduos com vínculos familiares rompidos ou
fragilizados, a fim de garantir proteção integral.

O Serviço deve garantir:

• Privacidade, respeito aos costumes, às tradições e à diversidade de: ciclos de vida, arranjos
familiares, raça/etnia, religião, gênero e orientação sexual;

• Atendimento personalizado e em pequenos grupos;
• Convívio familiar e comunitário;
• Regras de gestão e de convivência construídas de forma participativa e coletiva, com vistas à

autonomia dos usuários;
• Unidade inserida na comunidade e com características residenciais.

Usuários: Crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas com deficiência, idosos e famílias.

Unidades de oferta:
• Crianças e adolescentes: Casa-Lar ou Abrigo Institucional;
• Adultos e famílias: Casa de Passagem ou Abrigo Institucional;
• Mulheres em situação de violência: Abrigo Institucional;
• Jovens e adultos com deficiência: Residência Inclusiva;
• Idosos: Casa-Lar ou Abrigo Institucional (ILPI).



Princípios Gerais

- Excepcionalidade e provisoriedade
do Afastamento do Convívio Familiar.

- Preservação e Fortalecimento dos
Vínculos Familiares e Comunitários.

- Garantia de Acesso e Respeito à
Diversidade e Não-discriminação.

- Oferta de Atendimento
Personalizado e Individualizado.

- Garantia de Liberdade de Crença e
Religião.

- Respeito à Autonomia da Criança e
do Adolescente.

- Regionalização – Cobertura de vazios
de oferta (aceite estadual).

- Ambiente acolhedor, com condições
adequadas de salubridade, habitabilidade,
privacidade, higiene e segurança.

- Efetivação de processos para reintegração
familiar dos acolhidos, sempre que possível.

- Participação dos acolhidos nas decisões da
rotina da casa e em demais processos que os
envolverem.

- Articulação com a rede socioassistencial,
demais políticas públicas e órgãos do
Sistema de Garantia de Direitos e do
Sistema de Justiça.

Serviços de acolhimento para crianças e adolescentes



Programa de Formação de Trabalhadores do SUAS

• Parceria entre a Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) do Ministério do
Desenvolvimento Social (MDS), e a Diretoria Regional de Brasília (DIREB) da
Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ).

• Objetivo geral: construção de conteúdos, desenho e oferta de cursos de
capacitação e formação presenciais e a distância para a formação dos
trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, em conformidade com a
Política Nacional de Educação Permanente do SUAS.

• Público: Trabalhadores do SUAS da Gestão Estadual.

• Capacitação com vistas à multiplicação da gestão estadual com vistas ao
aprimoramento do apoio técnico.



Programa de Formação de Trabalhadores do SUAS

Cursos Modalidade Turmas
Total 

Participantes

Carga 

horária

“Cuidados e atenções no SUAS para promoção do

desenvolvimento na primeira infância” Presencial

4

(1 turma 

2017)

120 40h

“Cuidados e atenções no SUAS para promoção do

desenvolvimento na primeira infância”
EaD

-

(2018)
10.000 40h

“Proteção social no SUAS a indivíduos e famílias em

situação de violência – fortalecimento da rede

socioassistencial”
Presencial

3

(2018)
90 40hs

“Proteção social no SUAS a indivíduos e famílias em

situação de violência – fortalecimento da rede

socioassistencial”
EaD com tutoria

10

(2018)
300 72h

“Proteção social no SUAS a indivíduos e famílias em

situação de violência – fortalecimento da rede

socioassistencial”
EaD sem tutoria - 2.800 40h

“O acolhimento institucional para crianças e adolescentes

em mudança: ontem, hoje e amanhã”
Presencial

3

(2018)
90 40hs

“Formação de rede e fortalecimento da articulação

socioassistencial e intersetorial no território”
Presencial

2

(2018)
60 40hs



Modalidades de oferta

• Acolhimento Institucional: 
Abrigo e Casa Lar

• Acolhimento Familiar: Família 
Acolhedora

Serviços de acolhimento para crianças e 
adolescentes

Orientações em fase de atualização: Incluindo as Resoluções conjuntas CNAS e 
CONANDA sobre Conceito e Diretrizes sobre Criança em Situação de Rua 



Serviços de acolhimento para crianças e adolescentes

RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 1, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016
Dispõe sobre o conceito e o atendimento de criança e adolescente
em situação de rua e inclui o subitem 4.6, no item 4, do Capítulo III
do documento Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para
Crianças e Adolescentes;

“Art. 1º. Definir como crianças e adolescentes em situação de rua
os sujeitos em desenvolvimento com direitos violados, que utilizam
logradouros públicos, áreas degradadas como espaço de moradia
ou sobrevivência, de forma permanente e/ou intermitente, em
situação de vulnerabilidade e/ou risco pessoal e social pelo
rompimento ou fragilidade do cuidado e dos vínculos familiares e
comunitários, prioritariamente situação de pobreza e/ou pobreza
extrema, dificuldade de acesso e/ou permanência nas políticas
públicas, sendo caracterizados por sua heterogeneidade, como
gênero, orientação sexual, identidade de gênero, diversidade
étnicoracial, religiosa, geracional, territorial, de nacionalidade, de
posição política, deficiência, entre outros.”

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS EM FASE DE ATUALIZAÇÃO PARA INSERIR AS NOVAS  RESOLUÇÕES 
SOBRE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE RUA



Serviços de acolhimento para crianças e adolescentes

RESOLUÇÃO CONJUNTA CNAS e CONANDA Nº 1, DE 7 DE JUNHO
DE 2017
• Estabelece as Diretrizes Políticas e Metodológicas para o

atendimento de crianças e adolescentes em situação de rua no
âmbito da Política de Assistência Social.

“Art. 1º. (...)
I - reconhecer a criança e o adolescente em situação de rua como sujeito de
direitos, pessoa em desenvolvimento e público prioritário das políticas
públicas, incluindo a Política de Assistência Social;
(...)
III - reconhecer a rua como espaço de violação de direitos e de extremo
risco ao desenvolvimento integral das crianças e dos adolescentes, exigindo
identificação precoce destas situações e dos aspectos relacionados, de
modo a viabilizar ações para a retomada do convívio familiar – priorizando o
convívio com a família de origem – e vinculação a serviços voltados à
proteção da criança e do adolescente e apoio à família, além de medidas
que possam agir preventivamente;”

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS EM FASE DE ATUALIZAÇÃO PARA INSERIR AS NOVAS  RESOLUÇÕES 
SOBRE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE RUA



Plano Individual de Atendimento (PIA)

• Instrumento de planejamento.

• Orienta o trabalho a ser desenvolvido com
o acolhido e sua família: objetivos, ações e
metas - superação das situações que levaram
ao acolhimento.

• Elaboração participativa.

• História de vida, dinâmica familiar – subsidia
o planejamento da reintegração familiar,
quando esta for possível.

• Importante para viabilizar a articulação
intersetorial.

Serviços de acolhimento para crianças e adolescentes

Instrumentais de Gestão • O estudo diagnóstico prévio, o estudo
diagnóstico pós-acolhimento, a Guia de
Acolhimento e o estudo da situação constituem
base de informações para a elaboração do PIA;

• O Prontuário fornece informações que
subsidiam a elaboração do PIA e deve ser
atualizado a partir do desenvolvimento das
ações previstas no PIA;

Consulta Pública do PIA:
• 33 participantes, entre Municípios, Sistema

de Justiça e Organizações Não
Governamentais.

• Foram recebidas contribuições de todas as
regiões brasileiras.

• MDS instituiu Grupo de Trabalho interno com
diversos técnicos e especialistas no tema
para compilar as contribuições e construir o
documento final.

• 2018: Validação pelo CNAS e CONANDA.



RESOLUÇÃO CNAS Nº 17, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2107.

• Aprova a prorrogação de prazo para a demonstração da implantação dos serviços
de proteção social especial.

“Art. 1º Aprovar a prorrogação do prazo para 31 de dezembro de 2018 para demonstrar:

I - a implantação e reordenamento da oferta municipal dos Serviços de Acolhimento
Institucional para Crianças, Adolescentes e Jovens de até 21 (vinte e um) anos definidos
pela Resolução nº 23, de 27 de setembro de 2013, do Conselho Nacional de Assistência
Social – CNAS;
II - a implantação da oferta regionalizada dos serviços de proteção social especial
definidos por meio das Resoluções nº 31, de 31 de outubro de 2013, e nº 11, de 17 de
abril de 2014, do CNAS.
III – o processo de municipalização dos serviços de acolhimento estaduais ofertado em
municípios de grande porte ou metrópoles.

Parágrafo único. O descumprimento do prazo previsto nessa Resolução importará
no cancelamento do repasse do cofinanciamento federal correspondente.”



RESOLUÇÃO CNAS Nº 17, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2107.

Art. 2º A demonstração da efetiva implantação dos serviços de proteção social
especial de que tratam os incisos do art. 1º se dará por meio do
preenchimento do Cadastro Nacional do Sistema Único de Assistência Social -
CadSUAS.

Parágrafo único. Após a demonstração da efetiva implantação dos serviços, o
cofinanciamento federal será reestabelecido no mês subsequente ao preenchimento
do CadSUAS.

Art. 3º Os estados deverão elaborar relatório de acompanhamento semestral
da implantação dos serviços de proteção especial que tratam os incisos do
art.1º na forma estabelecida pela Secretaria Nacional de Assistência Social.



Serviços de Acolhimento em Reordenamento

REALIDADE AINDA PRESENTE NOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL:

Serviços que ainda estão em reordenamento: recursos humanos, 
estrutura física, equipes de referência em quantidade e em formação 
insuficientes; falta de preparo dos cuidadores; falta de continuidade 
na presença de um mesmo cuidador para a criança (dificuldade no 

estabelecimento de vínculos); ambiente distante do “familiar”; entre 
outras dificuldades

É preciso compreender o tempo singular das crianças na primeira 
infância e respeitar suas demandas, ainda mais daquelas com 
vivências de sofrimento em decorrência da separação de suas 

famílias.



PARECER ESTADUAL DE 
MONITORAMENTO

SITUAÇÃO 
INFORMADA PELOS 

ESTADOS

Ministério do 

Desenvolvimento Social
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Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora

O que é o Serviço?
Serviço que organiza o acolhimento de crianças e adolescentes, afastados da família por
medida de proteção, em residência de famílias acolhedoras cadastradas.

• É previsto até que seja possível o retorno à família de origem ou o encaminhamento
para adoção.

• Responsável por selecionar, capacitar, cadastrar e acompanhar as famílias acolhedoras.
• Responsável pelo acompanhamento da criança e/ou adolescente acolhido e sua família

de origem, com vistas à reintegração familiar.
• Particularmente adequado ao atendimento de crianças e adolescentes com

possibilidade de retorno à família de origem, nuclear ou extensa.

Usuários: Crianças e adolescentes, inclusive aqueles com deficiência, cujas famílias ou
responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de
cuidado e proteção.

Unidade de oferta: Unidade de referência da Proteção Social Especial e residência da Família
Acolhedora.



Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora
• Para quem é indicado?

• Indicado para o atendimento de crianças/adolescentes cuja avaliação técnica
indique possibilidade de retorno à família de origem, ampliada ou extensa.

• Particularmente adequado para a Primeira Infância (melhor atendimento das
especificidades desse grupo etário) – Programa Criança Feliz.

• Atividades indispensáveis do serviço:

• divulgação, cadastramento, seleção, preparação/capacitação e acompanhamento
dos acolhidos, famílias de origem e famílias acolhedoras

• Termo de guarda provisória para a família acolhedora

• Articulação com a rede socioassistencial, com as demais políticas públicas, com os
órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e com os órgãos do Sistema de Justiça.

• Projeto de lei municipal – garantia orçamentária para implantação e
desenvolvimento do serviço (subsídio).



Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora

Cofinanciamento do Serviço e Subsídio para a Família Acolhedora

• O cofinanciamento para o Serviço é efetuado por meio do Bloco de Financiamento
da Proteção Social de Alta Complexidade – Fundo a Fundo

• O subsídio para a Família pode ser efetuado utilizando-se dos recursos repassados
para o Serviço conforme estabelece a Portaria MDS - 223/2017

• A Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016 (Marco Legal da Primeira Infância), em seu Art.
28, estabeleceu a possibilidade de utilização de recursos federais, estaduais, distritais e
municipais para a manutenção dos Serviços de Acolhimento em Família Acolhedora,
facultando o repasse de recursos para a própria família acolhedora.

• Em 08/06/17 o MDS editou a Portaria no. 223 Estabelecendo os requisitos e
procedimentos relativos à utilização dos recursos do cofinanciamento federal da
Proteção Social Especial de Alta Complexidade para o repasse de subsídios financeiros
às famílias acolhedoras no âmbito do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora.



Fonte: slide Terras dos Homens

DIFERENÇAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ACOLHIMENTO FAMILIAR

Quanto à guarda Pessoa Jurídica Pessoa Física

Quanto à
responsabilidade

Os profissionais assumem
os cuidados com a
criança / adolescente

Os profissionais facilitam um contexto
para que as famílias, acolhedora, de
origem e extensa possam assumir os
cuidados com a criança.

Quanto ao espaço
físico e
atendimento das
necessidades

Institucional
Coletivizado

Residencial-familiar e comunitário
Personalizado

Quanto à
convivência
familiar

Periférica Central e campo da intervenção

Quanto à
convivência
comunitária

A identificação e o pertenci-
mento comunitário ficam mais
comprometidos

Garantida através da inclusão nas
redes pessoal e social da família.



Desafios e Perspectivas:

• Redução do número de crianças entre 0 a 6 anos que estão em abrigos, de modo a garantir
alternativas de proteção social para crianças afastadas do convívio familiar para além dos
acolhimentos institucionais

• Orientações Técnicas sobre implantação e oferta do Serviço de Acolhimento em Família
Acolhedora do SUAS - consultorias em análise para contratação

• Incentivo à oferta de Serviços de Famílias Acolhedoras para transição gradativa do modelo
de atendimento institucional para o familiar, no caso de crianças de 0-3 anos (Diretrizes da
ONU e Marco Legal da Primeira Infância);

• Maior divulgação e sensibilização quanto a importância desse serviço, principalmente para a
Primeira Infância

• Aumentar o número de famílias acolhedoras cadastradas e de criação de serviços nos
municípios

• Implantação de outras modalidades de acolhimento familiar como a Guarda Subsidiada.

• Realização de Seminários, oficinas e campanhas de mobilização

Serviço de Acolhimento Familiar



Guarda Subsidiada

Desafios e Perspectivas:

• Assegurar a crianças afastadas do convívio com os pais cuidado e
proteção.

• Incentivar a Guarda Subsidiada, assegurando subsídio para as
famílias de baixa renda que acolherem as crianças.

• Ampliar, no país, as possibilidades de manutenção das crianças
afastadas do convívio com os pais a possibilidade: de manutenção
na família extensa; de acolhimento em família com vínculo de
referência na comunidade ou outra família; oferecer alternativa a
crescer em um serviço de acolhimento.



Oficina sobre Família Acolhedora e Guarda Subsidiada

Realizada pela Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS), nos dias 31/05 e 01/06,
em Brasília-DF

Objetivo: promover um diálogo com especialistas, técnicos, gestores e conselheiros a
fim de ampliar as alternativas de proteção a crianças e adolescentes afastadas do
convívio familiar por medidas de proteção judicialmente aplicadas, com a priorização do
ambiente familiar, incluindo o aperfeiçoamento do Serviço de Acolhimento em Família
Acolhedora e a regulamentação da Guarda Subsidiada na Família Extensa, conforme
preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei nº 13.257/2016

Participaram cerca de 80 pessoas, dentre gestores e técnicos dos três níveis da federação,
especialistas, representantes do Fórum Nacional de Secretários(as) de Estado da
Assistência Social (FONSEAS), do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de
Assistência Social (CONGEMAS), do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e do
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), Promotores da
Infância e Juventude, Juízes e demais convidados.



Oficina sobre Família Acolhedora e Guarda Subsidiada

No primeiro dia da Oficina, foi lançada a Campanha de Famílias Acolhedoras, doada ao
MDS pela Prefeitura Municipal de Campinas/SP e pela agência de publicidade Humberto
de Almeida Publicidade, que será disponibilizada para utilização pelos municípios
interessados.

Essa campanha é uma importante ferramenta para informar e sensibilizar a sociedade
quanto à importância do acolhimento familiar no processo de desenvolvimento das
crianças e dos adolescentes afastados do convívio familiar por medida protetiva.



Vídeo 30”
http://www.mds.gov.br/webarquivos/sala_de_i
mprensa/marcas_selos/assistencia_social/famili
a_acolhedora/FAMILIA_ACOLHEDORA4.downlo
ad.mp4

http://www.mds.gov.br/webarquivos/sala_de_imprensa/marcas_selos/assistencia_social/familia_acolhedora/FAMILIA_ACOLHEDORA4.download.mp4


Contatos:
(61) 2030-3175

acolhimento@mds.gov.br

OBRIGADA!

mailto:mse@mds.gov.br
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