
Serviço Especializado em Abordagem Social 

 

 

O que é o Serviço Especializado em Abordagem Social? 

 

De acordo com o disposto na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, o Serviço 

Especializado em Abordagem Social é ofertado de forma continuada e programada com a finalidade 

de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência 

de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras.  

 

No cotidiano de suas ações deverão ser consideradas praças, entroncamento de estradas, 

fronteiras, espaços públicos onde se realizam atividades laborais, locais de intensa circulação de 

pessoas e existência de comércio, terminais de ônibus, trens, metrô e outros. 

 

O Serviço deve buscar a resolução de necessidades imediatas e promover a inserção na rede 

de serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas na perspectiva da garantia dos direitos. 

 

 

Quem são os usuários do Serviço de Abordagem? 

 

Os usuários deste serviço são crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias que 

utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência. 

 

Quais os objetivos do Serviço de Abordagem? 

 

 Construir o processo de saída das ruas e possibilitar condições de acesso à rede de serviços 

e a benefícios assistenciais; 

 Identificar famílias e indivíduos com direitos violados, a natureza das violações, as 

condições em que vivem, estratégias de sobrevivência, procedências, aspirações, desejos e 

relações estabelecidas com as instituições; 

 Promover ações de sensibilização para a divulgação do trabalho realizado, direitos e 

necessidades de inclusão social e estabelecimento de parcerias; 

 Promover ações para a reinserção familiar e comunitária. 

 

 

Quais as atividades essenciais do Serviço de Abordagem?  

 Conhecimento do território   

 Informação, comunicação e defesa de direitos; 

 Escuta; orientação e encaminhamentos sobre/para a rede de serviços locais com 

resolutividade;  

 Articulação da rede de serviços socioassistenciais; 

 Articulação com os serviços de políticas públicas setoriais; 

 Articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de 

Direitos; 

 Geoprocessamento e georeferenciamento de informações; 

 Elaboração de relatórios. 

 

 

 

 



Serviço Especializado em Abordagem Social 

 

Onde o Serviço de Abordagem deve ser ofertado? 

 

 O serviço poderá ser ofertado no CREAS ou unidade referenciada ao CREAS. Poderá, 

igualmente, ser ofertado nos Centros de Referência Especializado para População em Situação de 

Rua (Centros POP), conforme avaliação do órgão gestor local. 

 

Quais as condições e formas de acesso Serviço de Abordagem? 

 

Condições: Famílias e/ou indivíduos que utilizam os espaços públicos como forma de moradia e/ou 

sobrevivência. 

 

Formas: Por identificação da equipe do serviço. 

 

 

 

 

Acesse aqui a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/secretaria-nacional-de-assistencia-social-snas/livros/tipificacao-

nacional-de-servicos-socioassistenciais/tipificacao-nacional-dos-servicos-socioassistenciais 

 

 

Acesse aqui a Cartilha Perguntas e Respostas: CREAS  

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/secretaria-nacional-de-assistencia-social-

snas/cartilhas/perguntas-e-respostas-centro-de-referencia-especializado-de-assistencia-social-creas/03-

livreto-perguntas-respostascreas-impressao-20-12.pdf 

 

Acesse aqui o Caderno Orientações Técnicas: CREAS 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/secretaria-nacional-de-assistencia-social-

snas/cadernos/orientacoes-tecnicas-centro-de-referencia-especializado-de-assistencia-social-creas-1/04-

caderno-creas-final-dez..pdf 

 

Acesse aqui a Cartilha Perguntas e Respostas: Centro POP  

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/secretaria-nacional-de-assistencia-social-

snas/cartilhas/perguntas-e-respostas-centro-de-referencia-especializado-para-populacao-em-situacao-de-

rua-centro-pop/02-livreto-perguntas-respostascentropoprua-impressao.dez.pdf 

 

 

Acesse aqui o Caderno Orientações Técnicas: Centro POP  

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/secretaria-nacional-de-assistencia-social-

snas/cadernos/orientacoes-tecnicas-centro-de-referencia-especializado-para-populacao-em-situacao-de-

rua-centro-pop-e-servico-especializado-para-pessoas-em-situacao-de-rua-1/05-caderno-centro-popfinal-

dez.pdf 
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