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RESUMO  
 
Este artigo vai abordar a temática da violação dos direitos da 
pessoa idosa, mais especificamente quando esta demanda 
chega aos setores públicos especializados como é o caso dos 
Centros de Referência da Assistência Social. Será feita uma 
reflexão sobre a problemática do envelhecimento em nossa 
sociedade e como o Estado tem organizado sua intervenção 
para atender essa crescente demanda. A partir de experiência 
prática na execução de ações socioassistenciais do município 
de Resende, sugere-se um trabalho em rede para que a 
intervenção possa ser o mais próximo das necessidades das 
famílias e sujeitos que acessam a política de assistência social. 
 
Palavras-chave: CREAS. Violação de direitos. Idosos. 
Trabalho em rede. 

 
ABSTRACT 
 
This article will address the issue of violation of the rights of the 
elderly, specifically when this demand to the specialized public 
sectors such as the Reference Centers of Social Assistance. A 
reflection on aging issues in our society and how the state has 
organized its intervention to meet this growing demand will be 
made. From practical experience in the implementation of social 
assistance actions of the municipality of Resende, we suggest a 
networking for intervention to be closer to the needs of families 
and individuals who access the social assistance policy. 
 
Keywords: CREAS. Violation of rights. Elderly. Networking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Estudante de Pós-Graduação. Prefeitura Municipal de Resende. E-mail: mceciliazikan@hotmail.com 
2 Especialista. Prefeitura Municipal de Resende. 



 
 
 

                  

1- INTRODUÇÃO 

 

 

Não faz muito tempo, o Brasil era considerado um país jovem; mas, nas últimas 

décadas, o perfil da pirâmide etária foi se modificando e hoje temos um aumento 

significativo da população idosa, levando os governantes a criar e reestruturar as políticas 

públicas voltadas para esse segmento. 

Com o fortalecimento de ações preconizadas nas políticas vigentes em nosso 

país, propondo sistematizar programas e planos para garantir um envelhecimento digno da 

população brasileira, não poderemos deixar de discutir o combate maciço a violação de 

direitos da pessoa idosa bem como inibir atos de violência ao idoso.  

É nesse cenário que estão inseridos os serviços responsáveis pelo atendimento 

dessa parcela da população que está em situação de vulnerabilidade devido a sua idade. E 

um desses equipamentos são os Centros de Referência de Assistência Social (CREAS), 

integrantes do sistema de Proteção Social Especial (PSE) que são responsáveis pelo 

atendimento as famílias e indivíduos cujos direitos foram violados, mas ainda possuem 

vínculos familiares e /ou comunitários.  

Entende-se a grande relevância desses equipamentos no atendimento as 

demandas sociais que emergem muitas vezes em um cenário de violência. Mas também 

compreendemos que somente a política de assistência social, representada nesses casos 

pelos CREAS, não possui as condições necessárias para o desenvolvimento de estratégias 

que culminem em ações efetivas que garantam e preservem os direitos das famílias e 

indivíduos. Nesse sentido é que pautamos nossa compreensão de que o trabalho 

intersetorial e em rede é imprescindível para que os sujeitos sejam compreendidos em sua 

totalidade. 

 

 

2- BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE O ENVELHECIMENTO EM NOSSA 

SOCIEDADE 

 

 

  Há alguns anos observamos o aumento da expectativa de vida e a melhoria 

das condições de vida das pessoas que envelhecem. Infelizmente, nem todos os cidadãos 

brasileiros estão envelhecendo da mesma maneira. Ainda precisamos empregar esforços 

para que se chegue à velhice com dignidade. As políticas públicas destinadas à população 



 
 
 

                  

envelhecida, embora bem elaboradas, necessitam de impulso para que sejam colocadas em 

prática. 

Ainda convive-se com o preconceito e a falta de respeito à pessoa que 

envelhece. Diariamente somos testemunhas dos obstáculos enfrentados pelos cidadãos no 

exercício dos seus direitos. A violência de toda natureza é um dos principais problemas 

vivenciados pelas pessoas mais velhas. Principalmente a violência invisível. Aquela que 

está debaixo de nossos olhos, e não conseguimos enxergar. 

Essa violência reflete a fragilidade da organização social, uma vez que as 

principais vítimas pertencem aos grupos mais vulneráveis da sociedade, caracterizados pela 

idade, gênero, raça, condição socioeconômica e outros fatores. Embora possa ocorrer em 

todas as classes sociais.  

Para que as políticas públicas sejam colocadas em prática, se faz necessária 

uma forte união de diversas instituições que, juntas, somarão forças para a construção de 

uma sociedade mais justa e digna para as pessoas que ultrapassaram os 60 anos de idade. 

É importante ressaltar que o enfrentamento das situações de risco pessoal e 

social, por violação de direitos, não compete unicamente à política de assistência social, 

pelo contrário, sua complexidade exige a articulação e o desenvolvimento de ações 

complementares com outras políticas sociais e órgãos de defesa de direitos, para 

proporcionar proteção integral às famílias e aos indivíduos. 

No entanto, é importante destacar que iniciativas importantes destinadas a 

prover proteção aos idosos em geral vêm ganhando espaço. No campo dos serviços 

assistenciais, a Política Nacional da Assistência Social (PNAS, 2004) e a Norma 

Operacional Básica - Sistema Único da Assistência Social (NOB-SUAS, 2005) 

estabeleceram um inovador padrão de operacionalização dos serviços.  Assim como as 

legislações que versam sobre a questão dos idosos, tais como a Política Nacional do Idoso 

(1994), e também o Estatuto do Idoso sancionado pela Lei n° 10.741, de 1º de outubro de 

2003, que assegura direitos específicos às pessoas de idade igual ou superior a 60 anos. 

Inserida nessa dinâmica que envolve a atenção as questões que perpassam o 

envelhecimento e também as violações de direitos que afetam diretamente essa parcela da 

população que a PSE preocupada com o crescente número de idosos em seus programas e 

suas dificuldades de atuação, sugere um trabalho em rede para o atendimento o mais 

integral possível aos sujeitos idosos. 

 

 

3- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE RESENDE E SUA 

CONTRIBUIÇÃO NA GARANTIA DE DIREITOS 



 
 
 

                  

 

 

A Proteção Social Especial (PSE) organiza a oferta de serviços, programas e 

projetos de caráter especializado, que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de 

vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento de potencialidades e aquisições e a 

proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de risco pessoal e 

social, por violação de direitos. Na organização das ações de PSE é preciso entender que o 

contexto socioeconômico, político, histórico e cultural pode incidir sobre as relações 

familiares, comunitárias e sociais, gerando conflitos, tensões e rupturas, demandando, 

assim, trabalho social especializado. 

 

Gráfico 1 - População Idosa no Município de Resende - IBGE – Censo 2010 

 

As vulnerabilidades sociais e riscos sociais, por violação de direitos se 

expressam e têm significados variados, de acordo com as características de cada território. 

Estes conceitos-territórios, vulnerabilidades sociais, riscos sociais e pessoais, por violação 

de direitos - são fundamentais na definição dos usuários, das competências e ações no 

âmbito da prevenção e da atenção especializada no SUAS (Sistema Único Assistência 

Social). Considerá-los e compreendê-los é trilhar um caminho para construir uma efetiva 

política garantidora de direitos. 

O CREAS – Centro de Referência Especializado em Assistência Social no 

município de Resende atua com 561 casos em decorrência de violação de direitos, sendo 

334 casos de pessoas idosas. 



 
 
 

                  

Estes serviços, programas e projetos requerem, portanto, organização técnica e 

operacional específica, por atenderem situações heterogêneas e complexas que demandam 

atendimentos e acompanhamentos personalizados. 

Considerando os níveis de agravamento, a natureza e a especificidade do 

trabalho social ofertado, a atenção na PSE organiza-se sob dois níveis de complexidade: 

Proteção Social Especial de Média Complexidade e Proteção Social de Alta Complexidade. 

A Proteção Social de Média Complexidade tem um caráter especializado que 

requer maior estruturação técnica e operativa, com competências e atribuições definidas, 

como o acompanhamento especializado, individualizado, continuado e articulado com a 

rede. 

Sob essas concepções, a política de assistência social procura romper com as 

visões e práticas que historicamente, responsabilizaram unicamente as famílias, e que 

tomaram a pobreza como justificativa para a organização de ações e serviços de caráter 

repressor e tutelador que, por vezes, se refletia na institucionalização de seus membros. 

Nessa direção, o objetivo da proteção social no âmbito as Assistência social, a todos que 

dela necessitarem não deve ser de pressionar as pessoas para que assumam 

responsabilidades além de suas forças e de sua alçada, mas oferecer-lhe alternativas 

realistas. 

 

 

4- O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA 

SOCIAL NO MUNICÍPIO DE RESENDE - CREAS 

 

 

As situações acompanhadas no CREAS são complexas, envolvem violação de 

direitos, e são permeadas por tensões familiares e comunitárias, podendo acarretar 

fragilização ou até mesmo rupturas de vinculações. O desempenho do papel do CREAS 

exige, portanto, o desenvolvimento de intervenções mais complexas, as quais demandam 

conhecimentos e habilidades técnicas mais específicas por parte da equipe, além de ações 

integradas com a rede. 

O CREAS atende crianças, adolescentes e idosos com os mais diversos tipos de 

violação de direitos. Sendo o número de idosos o mais preocupante, atingindo 60% do 

público atendido no Creas, com um total de 334 idosos cadastrados, conforme ilustração a 

seguir: 



 
 
 

                  

 

Gráfico 2 - CREAS - Público em Situação de Violação de Direitos 

No entanto, esse problema é muito mais intenso, muito mais disseminado, e 

muito mais presente, como demonstram os indicadores municipais do CREAS. 

Os maus tratos aos idosos não têm recebido tanta atenção quanto às outras 

formas de violência familiar e têm sido apontados como uma forma de violência oculta. 

Alguns idosos temem a denunciar não apenas por si, mas também para proteger 

a família ou amigos; receiam que possam tornar o quadro ainda mais desfavorável. 

Desconhecem seus direitos, sentem vergonha pela humilhação e medo de perder o afeto 

que ainda resta. Outros, com enfermidades físicas ou mentais, já debilitados e 

completamente dependentes, em geral, não apresentam queixas de maus tratos, e 

representam um grupo de risco de sofrer abuso. (Gondim & Costa, 2006). 

Atualmente, o CREAS recebe denúncias dos mais diversos atores sociais do 

município, sendo este um dos maiores problemas que ocorrem por não desempenhar 

adequadamente o seu papel. O serviço acaba ocupando lacunas provenientes da ausência 

de atendimentos que devem ser ofertados na rede pelas outras políticas públicas e/ou 

órgãos de defesa de direito. 

Ter seu papel institucional confundido com o de outras políticas ou órgãos e, por 

conseguinte, as funções de sua equipe com as equipes interprofissionais de outros atores 

da rede, como por exemplo, da segurança pública, órgãos de defesa e responsabilização, 

compromete o bom desempenho de suas atividades, além de expor os técnicos a riscos de 

violência conforme demanda atendida. 

 



 
 
 

                  

 

Gráfico 3 – CREAS - Número de Denúncias à Pessoa Idosa 

 

Este quadro demonstra o quantitativo de denúncias encaminhadas para o 

CREAS, e por não existir uma política de atendimento a essas denúncias a equipe técnica 

tem suprido essa necessidade com muito esforço e inseguranças dos riscos que podem 

ocorrer, atuando diretamente nos domicílios e mantendo contato direto com o suposto 

agressor sem nenhum meio de proteção. 

O CREAS não pode assumir a atribuição de investigação para responsabilização 

dos autores de violência, tendo em vista que seu papel institucional é definido pelo papel e 

escopo de competências do SUAS. 

De acordo com a Gerente do CREAS, observa-se a omissão de grande parte 

dos familiares que não assumem a responsabilidade e compromisso com a pessoa idosa. 

“Quando diagnosticado o direito violado de um idoso, o caso é acompanhado e monitorado 

pelo serviço; envolve-se a rede municipal sempre que necessário; e atendimentos com 

todos os familiares envolvidos, em busca de fortalecimento desses vínculos e proteção a 

este usuário. Isso envolve a participação de uma equipe multidisciplinar composta por 

Assistentes Sociais, Psicólogos, Advogados, dentre outros”.  

Uma vez que, não se obter êxito depois de todas possíveis ações e tentativas, o 

caso será encaminhado para o Ministério Público (Promotoria de Justiça Cível e do Idoso da 

Comarca de Resende), a fim de que futuras medidas cabíveis sejam tomadas. 

Com o crescente número de violências, o serviço torna-se judicializado, devido a 

inúmeros processos a responder, com prazos reduzidos e emergenciais na maioria dos 

casos, comprometendo a realização qualitativa dos serviços prestados, conforme 

identificados do gráfico abaixo: 

 



 
 
 

                  

 

Gráfico 4 – Número de Processos encaminhados pelo Judiciário 

 

Assim, ao mesmo tempo em que a judicialização dessas questões forçam o 

Estado no cumprimento de suas obrigações diante dos direitos do cidadão, pode-se, 

também, descaracterizar a divisão de poder/funções, impondo ao executivo o cumprimento 

de decisões nem sempre pautadas nas diretrizes dessas políticas sociais. 

Tal fenômeno tem repercutido no aumento de pedidos de pareceres e trabalho 

de perícia para os técnicos do CREAS, desviando o foco de atenção do trabalhador do 

SUAS, de atendimento da proteção social, para o cumprimento de “ordem judicial” na 

realização de trabalhos de perícia e/ou visitas e relatórios para instruir processos judiciais. 

Outro problema recorrente no CREAS, que compromete suas atribuições, são as 

ordens judiciais de asilamento com prazos e multas.  

No ano de 2014, este serviço recebeu 7(sete) determinações de Asilamento 

através do Judiciário, sendo 5 (cinco) com prazos reduzidos de 24 (vinte e quatro) horas a 5 

(cinco) dias, e 2 (dois) casos onde o asilamento foi revertido, sendo a família 

responsabilizada através do judiciário pelos cuidados à pessoa idosa. De acordo com o 

perfil desses idosos relatados pelo CREAS, 3 (três) casos que se encontram em asilamento, 

são mulheres, negligenciadas e possui familiar; 2 (dois) faleceram logo após asilamento, 

homens, solicitação da família e 2 (dois) foram revertida à ordem judicial, homens, com 

autonomia.  

Os CREAS é notificado da ordem judicial de asilamento e responsabilizado pela 

execução da mesma. Em algumas situações o serviço nem tem o conhecimento da situação 

de violência que ocorre com aquela pessoa idosa ou se tem, nem sempre se está de acordo 

com a institucionalização por identificar que a família pode ser responsabilizada por suas 

obrigações. Assim, o serviço não atua no fortalecimento de vínculos familiares, mas sim na 



 
 
 

                  

execução do rompimento de vínculos, afastando a família da garantia de seus direitos 

através da Política de Assistência Social. 

Quando CREAS recebe o Mandado de Intimação para Asilamento de 

determinada pessoa idosa, se verifica a possibilidade de vaga com o Asilo conveniado com 

a Prefeitura Municipal de Resende (Asilo Nicolino Gulhot), priorizando sempre a 

permanência da pessoa idosa no município para fortalecimento dos vínculos familiares. 

Confirmada a vaga, essa pessoa idosa passa por uma avaliação/entrevista realizada na 

Instituição pelos profissionais responsáveis, sendo assim, dependendo desse retorno para o 

sucesso do cumprimento do mandado. Se inicialmente o idoso estiver apto para o 

asilamento, o mesmo realiza exames médicos, conforme exigência da Instituição, através da 

rede de saúde municipal. Sendo esse um problema grave, pois com prazos reduzidos 

determinados pela justiça, não se tem tempo hábil para executar toda a bateria de exames 

conforme orientação de todas as Instituições de Longa Permanência, sendo a Secretaria 

Municipal de Assistência Social a única responsabilizada pelo descumprimento. Entende-se 

que esse procedimento é de direito dos Idosos, onde toda a rede de cuidado, saúde e 

proteção precisa ser responsabilizada, mas hoje a centralidade na Assistência Social é 

freqüente, sendo os serviços socioassistenciais responsabilizados por atos que não são 

pertinentes as suas diretrizes. 

O outro agravante a esse Mandado de Asilamento é quando não possui a vaga, 

ou quando o idoso não possui o perfil (ser considerado grau de dependência III – idosos 

com dependência que requeiram assistência em todas as atividades de autocuidado para a 

vida diária e ou comprometimento cognitivo) para adesão ao Asilo Nicolino no município. 

Quando ocorre, o serviço precisa recorrer a Instituições de comarcas mais próximas para se 

cumprir a determinação judicial. Há uma grande dificuldade em conseguir a vaga em outra 

instituição, uma vez que todas essas enfrentam as mesmas dificuldades que o município de 

Resende. 

A equipe do CREAS não mede esforços para a realização deste trabalho, 

priorizando todas as suas ações para esses casos mais complexos, porém se enfrenta uma 

problemática ao encaminhar essa pessoa idosa para outro município, uma vez que compete 

a este serviço preservar e fortalecer os vínculos familiares e comunitários. Ao realizar esse 

procedimento, o serviço contribui para o afastamento imediato ou gradativo do familiar que 

ainda possui algum vínculo com a pessoa idosa. 

Para o cumprimento da determinação, os profissionais do CREAS executam o 

serviço comunicando a família da ordem judicial e a necessidade da institucionalização da 

pessoa idosa, sendo este um papel complicado, pois mais uma vez esses profissionais se 



 
 
 

                  

colocam em risco sem nenhum apoio da Rede de Enfrentamento à Violência contra a 

Pessoa Idosa. 

A violência familiar contra idosos é um problema nacional e internacional. São 

particularmente relevantes os abusos e negligências que se perpetuam por choque de 

gerações, por problemas de espaço físico e por dificuldades financeiras que costumam se 

somar a um imaginário social que considera a velhice como “decadência” e os idosos como 

“passados” e “descartáveis”. O resultante disso é o grande número de violação de direitos 

que pode ser levada à morte ou a internações em Instituições de Longa Permanência. 

Esse diagnóstico é uma síntese de estudos da necessidade da implantação de 

uma política pública à pessoa idosa no município. É preciso traçar propostas de ação que, 

se cumpridas, farão diferenças significativas para os idosos no município. 

 

 

5- CONCLUSÃO 

 

 

O desafio central do SUAS, em tempos do aprofundamento de seu marco 

regulatório e de sua difusão política, para além da negação das demandas do sistema de 

justiça, é delimitar a função Protetiva da Rede Socioassistencial, distanciando-se de 

atribuições como investigação e produção de elementos técnicos para subsidiarem as 

decisões das autoridades judiciárias. 

É preciso fortalecer a especificidade da Assistência Social na relação com órgão 

de defesa, considerando a tendência predominante no sistema de proteção social brasileiro, 

desde a política assumir demandas e responsabilidades de outras políticas e de órgãos 

afetos. 

O papel do CREAS no campo da proteção social não contributiva é atender e 

acompanhar pessoas e famílias com direitos violados, requerendo uma série de provisões 

para a garantia do acesso ao direito socioassistencial, para além das mediações com o 

sistema de justiça. É importante destacar que a posição estratégica dos equipamentos de 

assistência social favorece o estabelecimento de fluxos nos encaminhamentos e nas 

soluções em rede, facilitando o alcance de indivíduos e famílias com direitos violados.  

Obviamente que os posicionamentos técnicos devem ser relativos aos 

acompanhamentos, às condições objetivas e subjetivas dos indivíduos e famílias no acesso 

aos direitos sem, contudo, produzir elementos técnicos diretamente relacionados às funções 

dos órgãos de defesa. É preciso desfragmentar as necessidades humanas, os indivíduos 



 
 
 

                  

sociais, atuar de modo integrado, complementando, sem com isso assumir funções que 

desvirtuam as finalidades dos serviços. 

As equipes possuem autonomia de sugerir e acompanhar processos que 

tramitam no sistema de justiça, estabelecer contatos com técnicos do Poder Judiciário, do 

Ministério Público, com o Conselho Tutelar, ou qualquer outro órgão. Assim, mais do que 

propor fluxos rígidos de atendimento é preciso definir momentos de atuação específica e 

conjunta visando o interesse dos usuários no acolhimento de suas demandas e das 

especificidades de situações traumáticas e por vezes insustentáveis, quanto à qualidade do 

vínculo afetivo. 

Ocorre, contudo, que ainda persiste a idéia, disseminada em grande parte por 

membros dessa rede (membros do poder judiciário, do Ministério Público, Defensoria 

Pública, Autoridades Policiais, e os próprios atores da rede municipal), de que a Assistência 

Social deve ficar encarregada de analisar toda e qualquer verificação de vulnerabilidade e 

violação de direitos, o que se concretiza por meio de requisições de pareceres, relatórios e 

visitas domiciliares. 

Dessa forma, recai sobre o profissional o peso da falta de estrutura da rede de 

proteção e inibe a capacidade do Poder Executivo, os Gestores da Política Pública de 

Assistência Social, em fazer frente a esse aumento de demanda de trabalho fora das 

diretrizes do SUAS e da Tipificação dos Serviços. 

Com isso, saliento que os órgãos socioassistenciais devem ser demandados 

quando, da análise do caso concreto, for verificada a necessidade de atuação ou inserção 

do indivíduo e/ou sua família nos serviços oferecidos, em complemento à atuação de outro 

integrante da rede. Não para que a Assistência Social funcione como verdadeiro assessor 

ou perito dos demais órgãos públicos, numa posição que, muitas vezes, se assemelha até a 

submissão. 

Essa é uma questão que deve ser resolvida com a formação das equipes 

multidisciplinares por parte dos demais integrantes da rede, conforme orientações neste 

presente trabalho. 

Entretanto, é necessário que o Sistema Único de Saúde responda de maneira 

efetiva e eficaz às necessidades e demandas de saúde da população idosa no município, 

formulando estratégias junto às demais políticas à pessoa idosa, capazes de dar conta da 

heterogeneidade dessa população e, por conseguinte, da diversidade de questões 

apresentadas. Cabe destacar, por fim, que a organização da rede do SUS é a base para 

que as diretrizes dessa Política sejam plenamente alcançadas. 

Enquanto não for implantada a Política Municipal do Idoso no município de 

Resende, contudo, como os indivíduos em situação de vulnerabilidade e/ou violência não 



 
 
 

                  

podem ficar desamparados pelos Órgãos Públicos ou sem uma resposta Estatal, 

especialmente aqueles indivíduos que gozam da garantia da prioridade absoluta como à 

pessoa idosa, não há de negar o atendimento às requisições que são formuladas à 

Assistência Social, especialmente, porque, muitas vezes, as demandas que dão origem às 

requisições são demandas próprias da Assistência Social, e como tais, devem ser 

absorvidas pelos serviços por ela oferecidos. 

O Ministério Público pode ser um grande impulsionador da adequação das 

unidades às diretrizes legais, pois pode auxiliar na fase inicial de implantação da Política 

Municipal do Idoso, firmando Compromissos de Ajustamento de Conduta ou mesmo, na 

fiscalização das unidades, e ainda, provocando o Judiciário a apreciar as adequações que, 

se fizerem necessárias por meio das ações civis públicas. Tenho certeza de que a maior 

beneficiária da aproximação entre Assistência Social, Saúde e Ministério Público será a 

sociedade. 
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