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Serviço de Proteção Social
Especial para Pessoas
com Deficiência, Idosas
e suas Famílias

- Pedi -

CCS 2020 - Custo unit. R$ 0,18/800
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O que é?
É um Serviço que oferta atendimento especializado a famílias com pessoas adultas
com deficiência e idosos com algum grau de dependência, que tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos, tais como: isolamento, atitudes discriminatórias e preconceituosas no seio da família, falta de cuidados adequados por parte do
cuidador, alto grau de estresse do cuidador, desvalorização da potencialidade/capacidade da pessoa, dentre outras que agravam a dependência e comprometem o desenvolvimento da autonomia.

Objetivo
O serviço tem a finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da
qualidade de vida das pessoas participantes. A ação da equipe será sempre pautada no
reconhecimento do potencial da família e do cuidador, na aceitação e valorização da
diversidade e na redução da sobrecarga do cuidador, decorrente da prestação de
cuidados diários prolongados.
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Pessoas adultas com deficiência e pessoas idosas, cuja situação de vulnerabilidade
social e violação de direitos é agravada por algum grau de dependência do indivíduo
ou pela sobrecarga do cuidador, que o impede de acessar os serviços e outras redes de
atendimento, sendo necessário o acompanhamento domiciliar.

Unidade
O atendimento individual ou familiar é realizado em domicílio ou nos equipamentos
da rede existente nos territórios, como Centro de Referência de Assistência Social –
Cras e como Centro de Referência Especializado de Assistência Social - Creas ou em
outros órgãos da rede municipal.

Como denunciar?
Denúncias de situações de vulnerabilidade, risco pessoal e social e de violações de
direitos podem ser realizadas pelo Ministério Público, Disque 100, Delegacia de Defesa
da Mulher, Cras e Creas.
Estas denúncias serão encaminhadas para o Pedi por meio do Departamento de
Proteção Especial da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.
Equipe Técnica: Assistente Social e Psicólogo
Endereço: Rua Governador Pedro de Toledo, 2099, Centro – Piracicaba/SP
E-mail: smads.pedi@piracicaba.sp.gov.br
Telefone: 3927-1594/3927-1593/3927-1598

