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Papel dos Conselhos 
Estadual e Municipais do 

Idoso

SUS e SUAS, instrumentos de 
garantia de direitos



• SUAS e a nova assistência social 
brasileira.

• SUS e a universalização do acesso 
à saúde.

Apresentação do tema



A nova dimensão da assistência social:

Conselhos de Assistência Social;

Fundos de Assistência Social;

Planos de Assistência Social.

A perspectiva de direito.

O mínimo existencial.

SUAS e a nova assistência 
social brasileira



• Proteção Social Básica;

• Proteção Social Especial.

Níveis de Proteção Social



Situações de vulnerabilidade e de 
risco social.

Atuação preventiva.

CRAS (Centro de Referência em 
Assistência Social).

Proteção Social Básica



• Serviço de Proteção e Atendimento 
Integral à Família (PAIF);

• Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos (crianças, 
adolescentes e idosos);

• Serviço de Proteção Social Básica no 
Domicílio para Pessoas com 
Deficiência e Idosos.



Situações de violação de direitos.

Atuação restaurativa.

CREAS (Centro de Referência 
Especializado de Assistência 
Social).

Proteção Social Especial



• Média complexidade: vínculos 
familiares ainda preservados;

• Alta complexidade: vínculos 
familiares rompidos. 



• Serviço de Proteção e Atendimento 
Especializado a Famílias e Indivíduos 
(PAEFI):

• Serviço Especializado em Abordagem 
Social; Pessoas em Situação de Rua.

Serviços de Média
Complexidade



• Serviço de Proteção Social a 
Adolescentes em cumprimento 
de medida socioeducativa de 
Liberdade Assistida e de Prestação 
de Serviços à comunidade;



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

• Serviço Especializado para Pessoas 
em Situação de Rua;



• Serviço de Acolhimento Institucional 
(abrigo, casa-lar, casa de passagem e 
residência inclusiva);

• Serviço de Acolhimento em República;

• Serviço de Acolhimento em Família 
Acolhedora;



• Serviço de Proteção em Situação 
de Calamidades Públicas e de 
Emergências.



Sistema único e público de saúde; 
universal, igualitário, integral e 
gratuito.

SUS e a universalização
do acesso à saúde



Responsabilidade tripartida 
entre União, Estados e Municípios 
(a maior).

Hierarquia do atendimento 
conforme o grau de complexidade 
técnica dos serviços.



• Atenção básica: doenças menos 
graves;

• Atenção secundária: especialidades;

• Atenção terciária e quaternária: 
doenças graves e tratamentos 
complexos.

Serviços de saúde



Portas de entrada: serviços
de nível primário



• AMA (Assistência Médica 
Ambulatorial);

• UBS (Unidade Básica de Saúde);

• CAPS (Centro de Atenção 
Psicossocial);

• Em situações de emergência, 
Pronto-Socorro.



• Práticas preventivas de saúde;

• Atendimento odontológico;

• Homeopatia;

• Acupuntura. 

Unidades Básicas de Saúde



• Equipes da Estratégia de Saúde 
da Família (ESF);

• Equipes Multiprofissionais de 
Atendimento Familiar (EMAD).



• Adulto: adultos com transtorno 
mental grave;

• Infantil: crianças e adolescentes;

• Álcool e Drogas: dependência 
química.

CAPS (Centro de Atenção
Psicossocial)



Serviço de saúde especializado 
ao idoso, com atenção primária 
e especialidades. Atividades de 
prevenção e sociais.

Porta aberta.

Centro de Referência
ao Idoso (CRI)



Atenção secundária e integral de 
saúde a idosos frágeis e dependentes, 
por equipe multiprofissional. 

Unidade de Referência
à Saúde do Idoso (URSI) 
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