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SAIBA MAIS:



Portaria nº 793, de 24 de Abril de 2012, que
institui a Rede de Cuidados à Pessoa com
Deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde;
Deliberação CIB-SUS/MG Nº 1.403, de 19 de
março de 2013, que define os Serviços
Especializados de Reabilitação em Deficiência
Intelectual da Rede de Cuidados à Pessoa com
Deficiência do SUS/MG.

Saúde
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Capacidades
Intelectuais

Participação e
Interação Social
Contexto

Saúde

Apoios

Condutas
Adaptativas

Funcionamento Individual

Avaliação Multidimensional deve se nortear pela concepção
Biopsicossocial de Deficiência Intelectual

Fontes: AAID | FEAPS
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Serviços
Socioassistenciais das
Apaes

Nome do Serviço

Atividades que as
Apaes podem ofertar

Para quem?

Serviço de Proteção
Social Especial para
Pessoa com
Deficiência, Idosos e
suas Famílias / Centro
Dia

Desenvolver o
autocuidado,
autodeterminação,
direitos, bem estar
emocional, inclusão social,
desenvolvimento pessoal,
relações interpessoais,
bem estar material e bem
estar físico.

Pessoas com deficiência intelectual
e múltipla com necessidade de
apoio extensivo e generalizado que
finalizaram o percurso escolar e
que não serão incluídas no
mercado de trabalho com 18 anos
ou mais.

Serviço de Acolhimento
Institucional/Residência
Inclusiva Casa Lar

Moradia e proteção integral

Jovens e adultos com deficiência
intelectual sem referência familiar

As oficinas já realizadas pelas Apaes precisam ser ressignificadas de acordo
com as diretrizes da cartilha da Feapaes-MG e Escala de Qualidade de Vida.
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Nome do Serviço

Atividades que as
Apaes podem ofertar

Para quem?

Serviço de Convivência e
Fortalecimento de
Vínculos

Oficinas de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos
(Oficina
de
Capoeira,
Percussão, Dança, Teatro,
Culinária, Gelateria, Escola de
Autodefensores
(também
incluída na Defesa e Garantia
de Direitos) etc.

Pessoas com deficiência intelectual com
necessidades de apoio intermitente e
limitado que encerraram o percurso
escolar na escola especial da Apae.

As oficinas já realizadas
pelas Apaes precisam ser
ressignificadas de acordo
com as diretrizes da
cartilha da Feapaes-MG.

Pessoas com deficiência intelectual com
necessidades de apoio intermitente e
limitado inseridos nas escolas comuns
no contraturno.
Pessoas com deficiência intelectual com
necessidades de apoio intermitente e
limitado que não frequentam a escola.

Oficinas de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos
(Escola de Famílias - também
incluída na Defesa e Garantia
de Direitos, Clube de Mães,
Roda de Conversa, etc.)

Famílias das pessoas com deficiência
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 Aplicar Escala de Qualidade de Vida para as PCDI mais comprometidas;
 Análise do resultado da Escala;
 Planejamento das atividades a partir do resultado das dimensões da Escala de
Qualidade de Vida;
 Elaboração e execução do Plano de Desenvolvimento do Usuário - PDU;
 Monitoramento do PDU fazendo uma análise se as atividades estão
contribuindo para a melhoria de qualidade de vida da PCDI.
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O que é necessário para os serviços de Assistência
Social funcionarem de acordo com as normativas
Estrutura Física: espaço físico para a coordenação dos serviços e realização
das atividades (podem ser realizadas em salas, quadras, quiosques, praças,
dentro da Apae e/ou outros espaços comunitários, etc.);

Material: materiais socioeducativos, culturais e esportivos compatível com a
faixa etária dos usuários da Assistência Social e a partir das oficinas
executadas em cada Apae ou nos espaços comunitários;

Recursos Humanos: Educadores sociais, cuidadores sociais, assistente
social, psicólogo e terapeuta ocupacional.

Atividades: além das atividades expostas nos slides anteriores, aplicação
do Prontuário, referenciar o serviço, acompanhamento social de famílias e
promover a rede de proteção da PCD.
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Quais são os instrumentos que preciso utilizar nos Serviços
de Assistência Social (Socioassistenciais)?
Prontuário de Assistência Social













Plano de Desenvolvimento do Usuário-PDU: todos os usuários dos serviços devem ter o
PDU, no qual deve constar o planejamento, acompanhamento e avaliação das intervenções
realizadas com os usuários;
Acolhida: todas as famílias de novos usuários incluídos nos serviços ofertados pela Apae e
famílias que exijam acompanhamento sistemático;
Entrevista Social: todas as famílias que apresentam situações de vulnerabilidade sobrepostas e
que exijam acompanhamento sistemático (Diálogo estabelecido com as famílias com o objetivo
de identificar a realidade vivida, suas vulnerabilidades e potencialidades);

Parecer Social: todas as famílias que apresentam situações de vulnerabilidade sobrepostas e
que exijam acompanhamento sistemático.
Plano de Acompanhamento Familiar-PAF: todas as famílias que apresentam situações de
vulnerabilidade sobrepostas e que exijam acompanhamento sistemático.
* Famílias que NÃO necessitam de acompanhamento sistemático, não precisam ter PAF.
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 Inscrição no CMAS (Plano de Ação e Relatório
de Atividades à luz da cartilha da Feapaes-MG);
 CNEAS: 370 Apaes de MG cadastradas, sendo:
• 286 Apaes com cadastro concluído;
• 84 Apaes com cadastro “Pendente”.
 CEBAS (Plano de Ação e Relatório de Atividades
à luz da cartilha da Feapaes-MG).
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Dúvidas frequentes das Apaes
 Os profissionais não precisam ser exclusivamente da Assistência Social;

 Podemos contar com voluntários e parcerias na comunidade;
 Não confundir os serviços de ASSISTÊNCIA SOCIAL com o trabalho
executado pelo(a) ASSISTENTE SOCIAL;
 Elaborar o planejamento do trabalho técnico de acordo com a carga
horária do profissional;
 A Assistente Social precisa trabalhar de maneira transdisciplinar nas
Apaes, ou seja, atuar nos diversos serviços oferecidos na educação; saúde;
trabalho, emprego e renda; e assistência social.
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