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• Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social       
básica e, ou, especial para famílias, indivíduos grupos que deles necessitarem.

• Contribuir com a inclusão e a eqüidade dos usuários e grupos específicos,
ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos especiais, 

em áreas urbana e rural.
• Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham 

centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e 
comunitária.

Objetivos do PNAS 2004





A convivência familiar e 
comunitária

é fundamental para o 
desenvolvimento da criança e 

do adolescente,
os quais não podem ser 

concebidos de modo 
dissociado de sua família,

do contexto sócio-cultural e de 
todo o seu contexto de vida.



Preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos 
familiares e comunitários. Art 100
Criança como Sujeito de Direito
Proteção Integral e Prioritária

Responsibilidade Primaria do Poder Público
Interesse Superior da Criança

Privacidade
Intervenção Precoce e Mínima

Responsabilidade Parental
Prevalência da Família

Obrigatoriedade de Informação
Oitiva Obrigatória e participação da Criança 

Medidas Específicas de Proteção
ECA Art. 99-102



Estudo Diagnóstico Prévio
Os fluxos e responsibilidades referentes à realização do Estudo Diagnóstico 
deverão ser definidos a partir de acordos formais firmados entre os órgãos 

envolvidos.. realizado por equipe interprofissional:
Criteriosa avaliação dos riscos

Proteção e a segurança imediata da criança e adolescente
Cuidado e desenvolvimento em longo prazo

Excepcionalidade do afastamento do convívio familiar  aonde “todos os 
esforços devem ser empreendidos no sentido de manter o convívio com a 

família (nuclear ou extensa, em seus diversos arranjos)”. 

Orientações Técnicas
CONANDA e MDS 2009



Motivos de acolhimento de mães e filhos não 
adequadamente contemplados na TNSS/2009
1. Mães que na internação para o parto é observado pelo serviço social da 
maternidade que o recém nascido estará em situação de risco pelos 
seguintes possíveis motivos: a não realização do pré-natal, vivência de 
situação de rua, prostituição ou história de uso de substâncias psico-ativas, 
sem família e/ou ausência de moradia fixa. 
Garantir  o direito da criança á amamentação e primeiro estímulos, 
promovendo fortalecimento  de vínculos  de mãe  e filho  e permitindo um 
análise técnica dos possíveis riscos com a continuidade do recém-nascido 
com a mãe.

Orientações Técnicas
CONANDA e MDS 2009



Motivos de acolhimento de mães e filhos não 
adequadamente contemplados na TNSS/2009
2. Crianças quando suas mães após tratamento de dependência química, 
tempo de internamento de saúde (prevalência mental) e/ou egressas do 
sistema prisional que se encontram com vínculos fragilizados.  
Garantir a direito a família conviver dentro de um ambiente de orientação e 
cuidados enquanto oferecendo proteção á criança. 

Orientações Técnicas
CONANDA e MDS 2009



Motivos de acolhimento de mães e filhos não 
adequadamente contemplados na TNSS/2009
3. Crianças com suas mães em risco social sujeitas a violências por 
envolvimento de algum familiar com associação ao tráfico de drogas ou 
outros riscos territoriais.

4. Crianças com seus direitos violados que necessitam de acolhimento 
institucional onde a sua mãe não foi agente na violação dos direitos desta 
criança . 

Orientações Técnicas
CONANDA e MDS 2009



Alteração do Artigo 19 do ECA
Anterior: Toda criança ou adolescente tem direito a ser crido e educado no 
seio da sua família e, excepcionalmnte em família substituta, asseguranda a 
convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de 
pessoas dependentes de substâncias entorpecentes.

Atual: Art. 19.  É direito da criança e do adolescente ser criado e educado 
no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, 
assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta 
seu desenvolvimento integral.          (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 
2016)

Avanços Recentes



NOTA TÉCNICA CONJUNTA N° 001/2016 MS e MDS (10 de maio de 
2016)

Diretrizes, Fluxo e Fluxograma para a atenção integral às mulheres e 
adolescentes em situação de rua e/ou usuárias de álcool e/ou crack/outras 
drogas e seus filhos recém-nascidos.

8. O Ministério da Saúde e o Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome entendem que decisões imediatistas de afastamentos 
das crianças de suas mães, sem o devido apoio e acompanhamento 
antes, durante e após o nascimento, bem como uma avaliação minuciosa 
de cada situação, violam direitos básicos, tais como a autonomia das 
mulheres e a convivência familiar.

Avanços Recentes



NOTA TÉCNICA CONJUNTA N° 001/2016 MS e MDS (10 de maio de 
2016)

5. É fundamental orientar gestores e profissionais de saúde e de assistência social a respeito 

dessa temática, frente a algumas recomendações de órgãos do Sistema de Justiça para a 

comunicação imediata ao Poder Judiciário, por profissionais da saúde e da assistência social, 

acerca de duas situações: o nascimento de crianças filhas de mulheres em situação de rua 

e/ou usuárias de crack/outras drogas; a situação de vida de gestantes nas mesmas 

condições e que se recusam a realizar o pré-natal. Tais recomendações – oriundas de 

órgãos como o Ministério Público  - estão, por vezes, ocasionando decisões precipitadas 

quanto ao afastamento das crianças recém-nascidas de suas mães sem uma avaliação 

técnica de cada caso. Observa-se que mesmo em alguns estados e municípios em que não 

houve recomendação expressa do Poder Judiciário nesse sentido, tem ocorrido tal prática.

Avanços Recentes



NOTA TÉCNICA CONJUNTA N° 001/2016 MS e MDS (10 de maio de 
2016)

9. É certo que a criança não pode ser submetida a risco em sua integridade física e a sua 

saúde e é obrigação do Estado evitar qualquer violação de seus direitos. Há de se 

considerar, no entanto, que, para sua proteção, a legislação brasileira estabelece 

determinados trâmites nos quais prioriza a convivência familiar através do contato com a 

família de origem, natural ou extensa. 

10. A partir do ECA, identifica-se que o direito à convivência familiar visa propiciar a crianças 

e adolescentes ambiente que garanta proteção, cuidado e afeto necessários ao seu 

desenvolvimento. Nesse sentido, o Estado deve assegurar os cuidados que contemplem as 

escolhas das pessoas envolvidas, dentre elas a manutenção do convívio entre mãe e 

filho, sempre que isso represente o melhor interesse da criança, não constituindo a falta de 

recursos materiais

Avanços Recentes



NOTA TÉCNICA CONJUNTA N° 001/2016 MS e MDS (10 de maio de 
2016)

9. É certo que a criança não pode ser submetida a risco em sua integridade física e a sua 

saúde e é obrigação do Estado evitar qualquer violação de seus direitos. Há de se 

considerar, no entanto, que, para sua proteção, a legislação brasileira estabelece 

determinados trâmites nos quais prioriza a convivência familiar através do contato com a 

família de origem, natural ou extensa. 

10. A partir do ECA, identifica-se que o direito à convivência familiar visa propiciar a crianças 

e adolescentes ambiente que garanta proteção, cuidado e afeto necessários ao seu 

desenvolvimento. Nesse sentido, o Estado deve assegurar os cuidados que contemplem as 

escolhas das pessoas envolvidas, dentre elas a manutenção do convívio entre mãe e 

filho, sempre que isso represente o melhor interesse da criança, não constituindo a falta de 

recursos materiais

Avanços Recentes



NOTA TÉCNICA CONJUNTA N° 001/2016 MS e MDS (10 de maio de 
2016)

13. O PNCFC destaca que: 

É preciso, ainda, ter em mente que a decisão de retirar uma criança de sua família terá 
repercussões profundas, tanto para a criança, quanto para a família. Trata-se de decisão 
extremamente séria e assim deve ser encarada, optando-se sempre pela solução que 
represente o melhor interesse da criança ou do adolescente e o menor prejuízo ao seu 
processo de desenvolvimento.

Avanços Recentes



NOTA TÉCNICA CONJUNTA N° 001/2016 MS e MDS

Avanços Recentes



Edital

Avanços Recentes

39 Metas 



2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

12
19

33
26

20

32
26 28

36

53

70

78

48

92
98

Acolhimento por Ano

Até maio 2016 750 Total







ORGANOGRAMA PLANO DE ACOLHIMENTO



ORGANOGRAMA PLANO DE ACOLHIMENTO

Papel de Serviço Social, Pedagogia e Psicologia em cada etapa
encontra-se no Projeto Técnico no Site da Entidade:
www.acolhimentoecd.com.br  

http://www.acolhimentoecd.com.br/


7 Princípios:
Excepcionalidade do Afastamento do Convívio Familiar

Provisoriedade do Afastamento do Convívio Familiar
Preservação e Fortelecimento 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, do Adol., e do Jovem

Orientações Técnicas para os Serviços de 
Acolhimento



Patrick J. Reason  - (41) 9938-8489

www.acolhimentoecd.com.br

Facebook e Youtube – encontrocomdeusECD

Email - info@encontrocomdeus.org

http://www.acolhimentoecd.com.br/
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