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APRESENTAÇÃO  
 
É com grande alegria que apresentamos as Orientações técnicas para o aprimoramento dos 
processos de trabalho e de gestão do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – 
CREAS no município de Belo Horizonte/MG. Uma abordagem sobre os aspectos estruturais para 
ampliação da proteção no SUAS-BH. 

Esta importante produção, é fruto do trabalho das discussões realizadas nas oficinas de apoio 
técnico e outros espaços que fomentaram o diálogo sobre a proteção social especial de média 
complexidade no município, e apresenta as concepções e orientações que dão sustentação a um 
SUAS mais proativo, preventivo e protetivo em consonância com as normativas vigentes. 

Assim, visamos o constante processo de aproximação e diálogo entre as práticas realizadas nos 
CREAS e as diretrizes desse importante Sistema de Proteção. 

A discussão nos capítulos iniciais contempla os pontos fundantes da política pública de assistência 
social e visam contribuir com os leitores e leitoras para compreensão da integralidade de proteção 
e interrelação entre os diferentes Serviços, Programas, Projetos e Benefícios que compõem esta 
política. Destacando ao CREAS, seu papel articulador e de gestão territorial no âmbito da proteção 
social especial de média complexidade. 

O enfoque nas dimensões da “Acolhida”, “Trabalho Coletivo e Comunitário” e da 
“Interdisciplinaridade”, rompem com os padrões isolacionistas e individuais de proteção, 
apontando para novas estratégias e respostas coletivas no enfrentamento das violações de 
direitos. Não se trata de desconsiderar a especialidade dos serviços, mas de apostar no encontro 
de saberes e de pessoas para a minimização das violências relacionais. 

De igual forma, aprimorar os processos de gestão na Unidade, é uma ação contínua para melhoria 
das provisões ofertadas e alcance dos impactos sociais esperados a partir do trabalho social 
essencial desenvolvido pelos Serviços. O que requer esforço e diálogo entre gestão central, gestão 
local e equipes de referência. 

O SUAS-BH segue caminhando no aprimoramento dos processos de trabalho dos Centros de 
Referência Especializado de Assistência Social – CREAS. 

 
 
Ninguém liberta ninguém. As pessoas se libertam em comunhão (Paulo Freire). 
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1. INTRODUÇÃO  
 

 
O documento de Orientações Técnicas, intitulado: Aprimoramento dos processos de trabalho e de 
gestão dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) de Belo 
Horizonte/MG, tem como objetivo apresentar um conjunto de orientações e informações sobre a 
gestão, a organização e o funcionamento dos CREAS, visando subsidiar as equipes de referência 
(gestores e trabalhadores), além dos profissionais contratados que integram e que exercem funções 
essenciais na unidade. 
 
Aprimorar a organização da atenção socioassistencial no CREAS significa reorientar os processos de 
trabalho e de gestão por meio de um movimento gradativo de adequação aos parâmetros contidos nas 
normativas vigentes e situados na realidade territorial, considerando os contextos e especificidades 
territoriais. De antemão, ressalta-se que o reordenamento exigirá mudanças em práticas de 
funcionamento existentes, o que implicará na transformação de crenças e culturas presentes nos 
Serviços/Unidade (SEDESE, 2018, p. 25). 
 
O processo de aprimoramento, na gestão pública, não ignora o acúmulo técnico e de gestão 
realizado durante anos, mas, sim, aponta um novo passo na atenção socioassistencial no SUAS/BH, 
trazendo de forma ainda mais efetiva os conceitos de proteção social estabelecidos pela política 
pública de assistência social e os princípios, diretrizes e parâmetros do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS) para o atendimento e acompanhamento às famílias e aos indivíduos. A 
necessidade do aprimoramento das atenções socioassistenciais do CREAS ganha evidência a partir 
das escutas e dos diálogos com os movimentos sociais, tais como os movimentos que defendem os 
direitos de mulheres, igualdade racial, LGBTQI+, população em situação ou com trajetória de rua, 
dentre outros, que de forma assertiva requerem proteção social pública acessível às suas 
necessidades sociais. Em especial, traduzidos nas deliberações das conferências da Assistência 
Social, que indicam o CREAS e a sua importante função de centralidade na oferta da proteção social 
especial no município. 
 
Cumpre destacar que o desafio posto visa ao fortalecimento e ampliação/adequação das provisões 
e da proteção socioassistencial especializada às famílias e indivíduos que vivenciam situação de 
risco pessoal e, ou, social por violação de direitos, dando materialidade e maturidade às ofertas do 
SUAS/BH. 
  
Como partes deste processo foram realizados seminários ampliados para a produção do 
alinhamento da concepção, que ancora a atenção socioassistencial do CREAS, com a participação 
dos/as trabalhadores/as, coordenadores/as, gestores/as da Subsecretaria de Assistência Social 
(SUASS) e especialistas convidados, abordando temáticas como Funções da Assistência Social; 
Seguranças Socioassistenciais; Matricialidade Sociofamiliar; Caráter Especializado do Trabalho no 
CREAS; Vulnerabilidades, Risco Social e Violação de Direitos, dentre outros.  
 
Concomitantemente procedeu-se a análise situacional dos processos de trabalho do CREAS que 
evidenciou desafios relacionados ao aprimoramento dos processos de trabalho realizados nas 
Unidades, que foram detalhados em capítulo específico desta Orientação Técnica.  
 
Compreende-se que a análise situacional realizada nos CREAS forneceu a ancoragem necessária 
para o aprimoramento dos processos de trabalho e de gestão dessa Unidade do SUAS/BH, 
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oportunizando a qualificação das informações, coletadas pelo SIGPS (quantitativa) e por meio das 
oficinas realizadas nas 9 (nove) Unidades (qualitativas), com a participação dos/as trabalhadores/as 
e coordenadores/as, bem como a realização de oficina com gestores/as da SUASS. 
 
Diante disso, deu-se início a uma nova fase que se referia ao aprimoramento dos Processos de 
Trabalho da Gestão e do Desenvolvimento do Trabalho Social do CREAS, baseando nos eixos 
previstos no Caderno de Orientações Técnicas: Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social – CREAS e considerando as diretrizes estruturantes a serem consideradas no processo (MDS, 
2011): 
 
 Integralidade do atendimento e atuação em rede para acesso aos direitos socioassistenciais; 
 Interdisciplinaridade e intersetorialidade; 
 Matricialidade Sociofamiliar; 
 Compreensão e intervenções no território; 
 Atenção especializada e qualificação do atendimento às famílias e indivíduo; 
 Atendimento e acompanhamento socioassistencial; 
 Qualificação da gestão dos processos de trabalho; 
 Vigilância Socioassistencial; 
 Fomento à participação e organização política dos usuários. 

 
Para além das diretrizes colocadas para o aprimoramento, o reconhecimento da função e a 
delimitação das competências do CREAS podem ser fortalecidos com o mapeamento da rede e a 
construção de fluxos e protocolos intersetoriais de atendimento e acompanhamento, com definição 
de papéis e responsabilidades, serão aprofundadas em Notas Técnicas e outros documentos 
específicos. 
 
Destaca-se que todos os gestores e equipes de referência que trabalham e, ou, trabalharam nos 
CREAS e na gestão da proteção social especial contribuíram para a consolidação deste documento. 
Seja com a participação e proposição nos momentos de construção deste documento e, ou, na 
construção e oferta cotidiana dos serviços especializados. 
  
Embora seja fundamental reconhecer as especificidades do município de Belo Horizonte nesta 
formulação, destaca-se aqui o esforço de se incorporar as macros concepções da política de 
Assistência Social e do SUAS. É necessária a constituição de um CREAS reconhecido no território 
regional como uma Unidade de coordenação e articulação da proteção social especial de média 
complexidade (BRASIL, 2006, p.34).  
 
Subsidiar esta sistematização com as normativas e diretrizes de acesso ao SUAS é fundamental 
para garantir, de fato, a efetiva proteção social, defesa e garantia de direitos e vigilância 
socioassistencial aos usuários dos serviços e suas famílias na lógica de sistema. Embora tenha um 
caráter de brevidade e excepcionalidade, a intervenção no âmbito da proteção social especial deve 
ser reparadora e, ou, restaurativa.  
 
Desta forma, esta orientação técnica nos aponta o que o aprimoramento do CREAS pretende 
qualificar nos processos de trabalhos fundamentais e inerentes à oferta socioassistencial 
especializada do SUAS, com destaque para: 
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 Acolhida, visando ampliação de acesso e a garantia das seguranças socioassistenciais às 
famílias e indivíduos quanto ao atendimento e, ou, inserção no acompanhamento mais 
adequado para atender às suas necessidades sociais; 

 
 Atividades Coletivas e Comunitárias, visando aprimorar a compreensão das determinações 

sociais na vida cotidiana das famílias, trabalhando a autonomia e o protagonismo, o 
fortalecimento de vínculos, possibilitando novas vivências e alargando a proteção social no 
território de vivência. 

 
 Trabalho Interdisciplinar, como estratégia assertiva para superar a fragmentação de 

saberes e práticas, potencializando as contribuições específicas de cada formação 
profissional e reconhecendo a necessária complementaridade na construção dos 
conhecimentos e do trabalho social cooperado para potencializar a integralidade das ações 
de proteção social, dada a multidimensionalidade das situações de vulnerabilidades, riscos 
e violação de direitos, experimentadas pelos indivíduos e famílias atendidos.  
 

Reforçamos que o percurso, a partir destas três dimensões, pode garantir o desenvolvimento do 
trabalho social essencial, de forma integrada entre os Serviços Especializados da Unidade e do 
SUAS, bem como induzir o caráter político participativo dos usuários na construção de um sistema 
mais proativo, protetivo e preventivo. A partir destas premissas basilares, esta orientação técnica 
está organizada em três partes: na primeira serão apresentados os aspectos normativos, princípios 
lógicos e organizativos em que se fundamentam a política pública de Assistência Social e o SUAS, 
na segunda apresentaremos o desenho da reorganização da atenção socioassistencial no CREAS e 
a terceira, na forma de anexo, apresenta a análise situacional que embasou o processo de escrita 
desta orientação e o aprimoramento, que contou com a participação de todos os CREAS em sua 
elaboração, a partir das oficinas realizadas. 
 
Ressalta-se, que a perspectiva deste processo de aprimoramento se propõe avançar e ampliar a 
proteção social às famílias e indivíduos e adequar-se às legislações existentes para prosseguirmos 
rumo à consolidação dos direitos socioassistenciais no âmbito da Proteção Social Especial do 
SUAS/BH. Sendo assim, reafirmamos que Aprimorar o CREAS não significa desconsiderar o que foi 
construído ao longo do histórico de consolidação do CREAS no município, mas sim adequar os 
processos de trabalho. 
 
 
 

2. DA ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO SOCIASSITENCIAL NO SUAS 
 
Este capítulo, visa alinhar os conceitos gerais da atenção socioassistencial no âmbito da Política 
Pública de Assistência Social e do SUAS.  
 
A Constituição Federal de 1988 instituiu no art. 203 a Política Pública de Assistência Social, integrada 
à Seguridade Social brasileira, e a partir desse marco constitucional, a Lei Orgânica de Assistência 
Social (Lei nº 8.742/1993) estabelece as bases normativas dos direitos socioassistenciais e induz, 
por meio da diretriz da descentralização político-administrativa, a construção e a implementação do 
Sistema Único da Assistência Social (SUAS). 
 
A proteção social é, conforme a CF/88 de responsabilidade da família, da sociedade e do estado. 
Nessa direção é preciso demarcar que a política pública de assistência social corrobora com o 
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fortalecimento do caráter protetivo da família; corrobora com a ampliação da proteção social no 
território de vivências (sociedade); e que responde pelo Estado nos casos que requerem proteção 
social integral. 
 
Dada essa direção, a Política Nacional de Assistência Social (PNAS, 2004) define os conceitos 
essenciais e as bases de organização do SUAS, requisitos fundamentais para dar-lhe estrutura e 
organicidade federativa, além de consolidar o reconhecimento da Assistência Social como direito do 
cidadão e responsabilidade do Estado, baseada nos seguintes princípios e diretrizes: 
 
Princípios: 
 

I. Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade 
econômica; 

II. Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial 
alcançável pelas demais políticas públicas; 

III. Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de 
qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer 
comprovação vexatória de necessidade; 

IV. Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, 
garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais; 

V. Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como 
dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão. 

 
Diretrizes: 
 

I. Descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à 
esfera federal e a coordenação e execução dos respectivos programas à esfera estadual e 
municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social, garantindo o 
comando único das ações em cada esfera de governo, respeitando-se as diferenças e as 
características socioterritoriais locais; 

II. Participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das 
políticas e no controle das ações em todos os níveis; 

III. Primazia da responsabilidade do Estado na condução da Política de Assistência Social em 
cada esfera de governo; 

IV. Centralidade na família para concepção e implementação dos benefícios, serviços, 
programas e projetos. 

 
Objetivos: 
 

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

II. Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o 
acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbanas e 
rurais; 

III. Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na família, e 
que garantam a convivência familiar e comunitária. 
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Portanto, a PNAS (2004) reafirma a assistência social pautada na dimensão da proteção social, 
reconhecendo os riscos e as vulnerabilidades sociais a que as pessoas e famílias estão sujeitas, 
bem como os recursos com que contam para enfrentar tais situações. Essa política foi construída a 
partir de uma concepção capaz de entender que a população tem necessidades sociais, mas 
também possibilidades e, ou, capacidades que devem e podem ser desenvolvidas e, sobretudo, 
compreende que as circunstâncias e as questões sociais que circundam o cotidiano do indivíduo e, 
dele em sua família, têm enorme influência na sua proteção e autonomia. 
 
Com isso, torna-se imperativo reconhecer as transformações da família ao longo dos tempos e 
compreendê-la considerando suas diferentes configurações e a dinâmica do território onde se 
encontra. 
 
A partir dessa direção, a PNAS (2004) demarca a especificidade da proteção social da Assistência 
Social e das suas provisões, no campo das políticas sociais, garantindo por meio dos seus serviços, 
benefícios, programas e projetos as seguintes seguranças: 
 
Segurança de Acolhida: provida através de ofertas públicas de serviços de abordagem em 
territórios de incidência de situações de risco, e de rede de serviços para a permanência de 
indivíduos e famílias, através de alojamentos, albergues e abrigos. Pressupõe, ainda, condições 
adequadas e respeitosas de recepção, escuta profissional qualificada e resolutividade no 
atendimento.  
 
Segurança de sobrevivência a riscos circunstanciais: exige a oferta de auxílios em bens materiais 
e em pecúnia de caráter transitório (benefícios eventuais) para as famílias, seus membros e 
indivíduos.  
 
Segurança do convívio familiar: oferta de serviços que garantam oportunidades de construção, 
restauração e fortalecimento de laços de pertencimento.  
 
Segurança do desenvolvimento da autonomia individual: ações voltadas para o desenvolvimento 
de capacidades e habilidades para o exercício da cidadania e conquista de maior grau de 
independência pessoal.  
 
Segurança social de renda: operada por meio da concessão de auxílios financeiros e da concessão 
de benefícios continuados, nos termos da lei, para cidadãos não incluídos no sistema contributivo 
de proteção social, que apresentem vulnerabilidades decorrentes do ciclo de vida e/ou incapacidade 
para a vida independente e para o trabalho. 
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Gráfico 1 - Seguranças afiançadas pelo SUAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desta forma, a Assistência Social tem como funções a defesa de direitos, a vigilância 
socioassistencial e a proteção social (Art. 2º, Lei. 8742/1993).  
 
No campo da Defesa de Direitos, sua função está voltada para o pleno acesso aos direitos no 
conjunto das provisões, tendo a prerrogativa de proteger e defender esses direitos. Suas atenções 
rompem com as práticas de tutela e assistencialismo, primando pela autonomia das famílias e 
indivíduos e ampliando o acesso a direitos, oportunidades e fortalecimento do protagonismo. 
 
A função de Vigilância Socioassistencial tem a prerrogativa de produzir, sistematizar e disseminar 
informações territorializadas, com foco na análise da capacidade protetiva das famílias e ocorrência 
de vulnerabilidades e riscos. 
 
No que se refere à função de Proteção Social, esta tem o objetivo da garantia da vida, da redução 
de danos e prevenção à incidência de riscos. Tem por princípios a centralidade na família, a proteção 
proativa e a integração à seguridade social e às políticas sociais e econômicas. Abrange um conjunto 
de ações, cuidados, atenções, benefícios e auxílios ofertados pelo SUAS para redução e prevenção 
do impacto das vicissitudes sociais e naturais ao ciclo de vida, à dignidade humana e à família. 
 
 
2.1. O SUAS e seus níveis de proteção social: 
 
A Assistência Social organiza seus serviços, programas, projetos e benefícios por meio do Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS), sob a ótica da primazia da responsabilidade do Estado na 
condução da sua gestão e operacionalização. Esta é uma das diretrizes estruturantes do SUAS, que 
fundamenta a organização da rede socioassistencial, integrada pelas ações desenvolvidas pelo 
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próprio Estado e pelas entidades e organizações de assistência social, no sentido de viabilizar a 
inclusão dos usuários, nas diversas situações de vulnerabilidades e riscos, no conjunto de serviços, 
programas, projetos e benefícios socioassistenciais. 
 
Neste sentido, o Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferências de Renda 
no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)1, reafirma que programas e benefícios 
constituem respostas extremamente importantes para a garantia da segurança de sobrevivência 
das famílias. E, considerando que os riscos e vulnerabilidades sociais e pessoais que atingem as 
famílias e indivíduos colocam desafios e necessidades que em muito extrapolam a dimensão da 
renda, compreende-se que é somente por meio da oferta simultânea de serviços, programas, 
projetos e benefícios que a Assistência Social pode assegurar de forma integral a proteção social, 
defesa e garantia de direitos, vigilância socioassistencial e as seguranças que lhe cabem afiançar.  
 
Em conformidade com LOAS (Lei nº 8.742/1993), com redação dada pela Lei nº 12.435, de 6 de julho 
de 2011, o conjunto de serviços e ações da Assistência Social organiza-se considerando dois níveis 
de proteções: Proteção Social Básica e a Proteção Social Especial (média e alta complexidade). Não 
devemos pensar em distinguir a Proteção Social Básica da Proteção Social Especial, considerando 
que a primeira seria simplesmente prevenção e a outra, atendimento às violações, mas sim como 
proteções sociais que se complementam, ou seja, na possibilidade de promoção de direitos no 
território e no enfrentamento das situações de violações articulando-se com as demais políticas 
intersetoriais (FRANCA, 2016). 
 
Considerando a complexidade das situações de violação de direitos, os serviços, programas e 
projetos da PSE devem se desenvolver em estreita relação com as ofertas da Proteção Social Básica 
(PSB). A ação articulada é fundamental para a garantia da proteção social integral em oposição à 
fragmentação das necessidades das famílias, bem como para que se evite a revitimização.  
 
 
2.2. Proteção Social Básica: 
 
A Proteção Social Básica tem por objetivos a prevenção de situações de vulnerabilidades e risco 
social e pessoal, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento 
de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de 
vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação, ausência de renda, acesso precário ou nulo 
aos serviços públicos e da fragilização de vínculos afetivos, discriminações etárias, étnico-raciais, 
de gênero ou por deficiência, entre outras. Prevê um conjunto de serviços, programas, projetos e 
benefícios, sempre na perspectiva inclusiva, organizados em rede, de modo a inserir, nas diversas 
ações ofertadas, o atendimento às famílias, considerando suas vulnerabilidades. 
 
As ofertas da PSB são organizadas especialmente por meio do Centro de Referência da Assistência 
Social (CRAS), que é uma unidade pública estatal descentralizada, de base territorial e gestão 
municipal, destinada a articulação, organização e integração dos serviços socioassistenciais no seu 
território de abrangência e à provisão de serviços, programas, projetos e benefícios 

 
1 RESOLUÇÃO CIT Nº 7, DE 10 DE SETEMBRO DE 2009 
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socioassistenciais de proteção social básica às famílias. O CRAS materializa no território a presença 
e a responsabilidade do Estado na proteção social às famílias, por meio do trabalho social, com foco 
nas vulnerabilidades sociais e na prevenção dos riscos que afetam as famílias e seus membros. 
Ressalta-se que o município de Belo Horizonte também conta com a oferta do Serviço de Proteção 
Social Básica Regional no âmbito das Coordenações de Proteção Social e Cidadania, que referencia 
o atendimento às famílias que residem fora das áreas de abrangência territorial dos CRAS 
instalados.  
 
Conforme aponta o Caderno do Capacita SUAS (MDS, 2016), a rede de Proteção Social Básica está 
presente nos territórios, pelo próprio desenho da política, sendo os CRAS e os serviços da PSB 
numericamente superiores aos da rede da PSE. Pela própria capilaridade e por seu papel proativo, 
protetivo e preventivo nos territórios, acaba por identificar as situações que demandam, inclusive, 
proteção social especializada. Diante dessa realidade, cabe definir no planejamento quais serão os 
fluxos entre as Unidades e serviços da PSB com os serviços e Unidades da PSE, por meio dos quais 
servirão de referência a determinado CRAS/PAIF/SCFV/Cuidado no Domicílio e seus territórios. 
Essa integração deve: 
 
 Garantir proteção integral/capacidade protetiva; 
 Reconhecer a rede de proteção social que será acionada; 
 Evitar revitimização das famílias e de seus membros; 
 Evitar coleta de informações de forma repetitiva;  
 Coletivizar demandas;  
 Potencializar a participação social dos usuários; 
 Estabelecer as correspondentes competências no processo de atendimento e 

acompanhamento;  
 Socializar informações; e, 
 Monitorar conjuntamente os resultados obtidos, por meio da referência e contra referência.  

 
Vale ressaltar que os atendimentos/acompanhamentos realizados pelos serviços da PSE poderão 
ocorrer concomitantemente às atenções ofertadas pelos serviços da PSB, considerando que a oferta 
e o acompanhamento realizado pelos profissionais de cada unidade têm objetivos específicos, 
visando uma concepção ampliada de compartilhamento de responsabilidades, integralidade e 
complementaridade da Proteção Social.  
 
Desta forma, a PSB e a PSE devem contar com instrumentos de trabalho que facilitem e promovam 
a integração. Um fator importante é a utilização do registro de informações de forma integrada – no 
SUAS/BH realizado por meio do SIGPS – pois permite que as equipes acompanhem a trajetória da 
família ou do indivíduo nos serviços de acordo com seu nível de proteção, básico ou especializado. 
Ressalta-se também a utilização do Cadastro Único, que se constitui como outro importante 
instrumento para a vigilância socioassistencial e garantia da proteção social às famílias, 
constituindo-se por um conjunto de informações utilizadas para a implementação e qualificação de 
políticas públicas e sociais, fomentando o acesso à cidadania. 
 
Cabe destacar que a Proteção Social Básica, para além das ações e atividades coletivas, também 
desenvolve ações particularizadas de atendimento às famílias. Estas ações, no entanto, não devem 
se confundir com a oferta de atenção especializada, característica das intervenções organizadas 
pela Proteção Social Especial. 
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Neste sentido, é oportuno substituirmos a pergunta: 
 

 
  Em qual nível de proteção a família/indivíduo será atendida? 

Para: “QUANTO DE PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIA/INDIVÍDUO REQUER?”. 
 
 
Com este deslocamento da pergunta possibilitamos que as famílias sejam atendidas de acordo com 
as suas necessidades de proteção social, o que por muitas vezes significará a ação articulada e 
integrada de diferentes serviços e benefícios socioassistenciais. 
 
Ainda neste ponto, reforçamos a necessidade e orientamos que todas as famílias atendidas pelo 
CREAS (nos seus diferentes serviços) sejam encaminhadas para inclusão no Cadastro Único2, que 
se estabelece na gestão da proteção social básica, mas, é transversal a todos os níveis de proteção 
e complexidade do SUAS. A inserção da família no Cadastro Único gera mais proteção social pública, 
tendo em vista a sua dimensão e amplitude no âmbito das políticas públicas e sociais. 
 
Destacamos também a importância do referenciamento das famílias e indivíduos para o Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. O SCFV parte da concepção de que os ciclos de 
vida familiar têm estreita ligação com os ciclos de vida de desenvolvimento das pessoas que as 
compõem. Seu foco é a oferta de atividades de convivência e socialização, com intervenções no 
contexto de vulnerabilidades sociais, de modo a fortalecer vínculos e prevenir situações de exclusão 
e risco social. Trata-se, portanto, de uma estratégia de mais proteção social para as famílias que 
estão em acompanhamento e, ou, atendimento no SUAS. 
Observa-se que as situações de desproteção social acompanhadas pelas equipes de referência dos 
serviços dos CREAS constituem-se prioritárias do SCFV. Consideram-se público prioritário no SCFV 
crianças e, ou, adolescentes e, ou, pessoas jovens e, ou, pessoas adultas e, ou, pessoas idosas nas 
seguintes situações (MDS, 2013, p. 9 e MDS, 2014, p. 18-19): 
 
 Em situação de isolamento; 
 Trabalho infantil; 
 Vivência de violência e, ou, negligência; 
 Crianças e adolescentes fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 anos; 
 Em situação de acolhimento ou reconduzidas ao convívio familiar após medida protetiva de 

acolhimento; 
 Em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto; 

 
 

2 O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) é um instrumento que identifica e 
caracteriza as famílias de baixa renda, permitindo que o governo conheça melhor a realidade socioeconômica dessa 
população. Nele são registradas informações como: características da residência, identificação de cada pessoa, 
escolaridade, situação de trabalho e renda, entre outras. Desde 2003, o Cadastro Único se tornou o principal instrumento 
do Estado brasileiro para a seleção e a inclusão de famílias de baixa renda em programas federais, sendo usado 
obrigatoriamente para a concessão dos benefícios do Programa Bolsa Família, da Tarifa Social de Energia Elétrica, do 
Programa Minha Casa Minha Vida, da Bolsa Verde, entre outros. Também pode ser utilizado para a seleção de 
beneficiários de programas ofertados pelos governos estaduais e municipais. Por isso, ele funciona como uma porta de 
entrada para as famílias acessarem diversas políticas públicas 

 

. 
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 Egressos de medidas socioeducativas; 
 Situação de abuso e, ou, exploração sexual; 
 Com medidas de proteção do ECA; 
 Pessoas em situação de rua; 
 Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência; 

 
Esta direção, traduzida nas normativas do SUAS, será aprofundada em notas técnicas, fluxos e 
fomento à referência e contra referência entre os níveis de proteção social, básica e especial. 
 
2.3. Proteção Social Especial: 
 
Este nível de proteção social organiza um conjunto de serviços e programas especializados de média 
e alta complexidade às famílias e indivíduos, em situação de risco ou com direitos violados, incluindo 
os riscos e violações relacionados à situação de dependência de cuidados de terceiros em virtude 
do ciclo de vida e da deficiência. 
 
Tem por objetivos contribuir para o fortalecimento de vínculos familiares, sociais e comunitários, a 
qualificação das funções protetivas da família, a reconstrução de vínculos familiares fragilizados ou 
rompidos; e proteger as famílias e os indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de 
direitos. 
 
A PSE está voltada às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, 
por violação dos direitos humanos e sociais, por ocorrência de violência física, psicológica, 
negligência, abandono, apartação, confinamento, isolamento, violência sexual (abuso e, ou, 
exploração), situação de rua, trabalho infantil, prática de ato infracional, conflitos, fragilização ou 
rompimento de vínculos, afastamento do convívio familiar por preconceito e, ou, discriminação, 
entre outras. 
 
Estes grupos possuem um conjunto de direitos sociais e econômicos do escopo das distintas 
políticas públicas que precisam ser garantidos e acessados, por isso neste nível de proteção social 
pressupõe, necessariamente, uma estreita articulação com os órgãos dos sistemas de justiça, de 
garantia de direitos e com gestores das políticas transversais que atuam, de forma mais destacada, 
na proteção, defesa e garantia dos direitos. 
 
O aprimoramento dos processos de trabalho e de gestão do CREAS requer, ainda, a compreensão, 
articulação e integração entre a proteção social especial de média e alta complexidade, 
considerando a matricialidade sociofamiliar como um dos pilares basilares do SUAS. 
 
 
2.3.1. Proteção Social Especial de Alta Complexidade: 
 
O que configura este nível de complexidade é a proteção social integral. São serviços e programas 
voltados àquelas pessoas e, ou, famílias, que, temporariamente ou de forma permanente, em 
qualquer ciclo de vida, não contam com a proteção e os cuidados da família de origem e, ou, família 
extensa, seja porque foram afastadas do núcleo familiar por meio de medida protetiva/judicial ou 
porque o acolhimento tornou-se a medida mais adequada à sua proteção e qualidade de vida. 
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Os serviços de acolhimento institucional são ofertados em diversos tipos de Unidades, sendo 
garantida a proteção social integral em: casa-lar, abrigo institucional, casa de passagem, 
residências inclusivas, acolhimento em república, e também acolhimento em famílias acolhedoras, 
extensa ou guardiã (acolhimento familiar) para crianças e adolescentes. 
 
Ressalta-se que o trabalho social essencial, desenvolvido no âmbito da PSE de alta complexidade, 
deve ser norteado pela centralidade na família e, pela garantia das seguranças sociais, em especial 
de convívio ou vivência familiar, comunitária e social. Nesse sentido, os serviços da PSE de alta 
complexidade dentre os objetivos gerais, visa possibilitar a convivência familiar e comunitária e, 
sempre que possível, preservar e restabelecer vínculos familiares e, ou, sociais, exceto quando há 
determinação judicial em contrário. Ressalta-se também a necessária articulação contínua dos 
serviços de alta complexidade com os demais serviços socioassistenciais de PSB e PSE de média 
complexidade do território e com os serviços das demais políticas públicas intersetoriais. Destaca-
se a intrínseca relação das unidades e dos serviços de acolhimento institucionais com o CREAS, por 
meio do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), que 
materializa a matricialidade sociofamiliar no âmbito da PSE para com as famílias e indivíduos 
detentores do direito socioassistencial, da proteção social integral. 
 
Também vinculado à concepção de PSE de alta complexidade, a Tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais prevê o Serviço de Proteção em Situação de Calamidades Públicas e 
Emergências, voltado à proteção da população atingida por situações de desastres, a exemplo de 
inundações, deslizamentos, entre outros eventos causados por processos ou fenômenos naturais 
que podem implicar em perdas humanas ou outros impactos à saúde, danos ao meio ambiente, à 
propriedade, interrupção dos serviços e distúrbios sociais e econômicos. 
 
No âmbito do aprimoramento dos processos de trabalho e de gestão do CREAS, a articulação desta 
unidade com a PSE de Alta Complexidade é extremamente importante para consecução da 
integralidade da Proteção Socioassistencial. Dessa forma, visando à qualificação e a potencialização 
dessas interfaces, serão produzidos documentos, como notas técnicas, instruções operacionais, 
recomendações e fluxos sobre, dentre outros temas, a integração e reintegração familiar, 
atendimento a gestantes e puérperas, acolhimento institucional, dentre outros. 
 
Alguns pontos são fundamentais a este processo de aprimoramento, com destaque a essencialidade 
do CREAS enquanto gestão e provisão de serviços que contribuem para redução das situações de 
acolhimento institucional e, ou, familiar. Com isso, as situações que perpassam pela possibilidade 
de reintegração/integração familiar devem ser prioritárias na inserção dos serviços do CREAS. De 
igual modo, aquelas situações de violação de direito que possuam indicativo para acolhimento, 
também devem ser prioritárias na inclusão dos serviços e ter uma atenção especializada das 
equipes de referência, possibilitando atendimentos mais particularizados e construções integradas 
entre serviços e níveis de complexidade do SUAS. 
 
Destacamos que a reintegração/integração familiar de crianças e adolescentes demanda uma 
estreita interface entre os serviços de acolhimento (institucional e familiar) e o CREAS na 
perspectiva da garantia da integralidade da Proteção Socioassistencial nas situações de risco 
pessoal e social por violação de direitos. O trabalho social com famílias, com vistas a potencializar 
a convivência familiar e comunitária, requer um esforço articulado entre a PSE (média e alta 
complexidade) e a PSB, que visa, entre outros, à excepcionalidade e provisoriedade do acolhimento 
institucional e familiar de crianças e adolescentes. 
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É basilar ao SUAS a defesa intransigente e a materialidade do direito à convivência familiar e 
comunitária, apoiando, orientando e acompanhando as famílias em suas vulnerabilidades, 
apontando como possibilidade o acolhimento apenas nas situações onde, identificada violação de 
direitos, os serviços de média complexidade, com intervenções integradas às ofertas da PSB e da 
rede intersetorial, bem como aos programas, projetos e benefícios socioassistenciais, não se fazem 
suficientemente protetivos e preventivos, requerendo assim serviços de um maior nível de 
complexidade, observando a excepcionalidade e brevidade da medida de acolhimento. 
 
2.3.2. Proteção Social Especial de Média Complexidade: 
 
A PSE de média complexidade, dada à diversidade de situações que justificam suas provisões e o 
reconhecimento de particularidades importantes do público que atende, conta com três 
equipamentos de referência, destacando-se o CREAS como pólo de referência, coordenador e 
articulador da proteção social especial de média complexidade (NOB RH Comentada e Anotada, 2011, 
p.32). São eles: CREAS, Centro-Dia e Centro Pop. 
 
2.3.2.1. Centro-Dia de Referência para Pessoa com Deficiência e/ou Idosa: 
  
É uma Unidade destinada à provisão do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com 
Deficiência, Idosas e suas Famílias, no modelo de atenção diurna aos usuários, em situação de 
dependência, para o acompanhamento especializado e de cuidados pessoais complementares aos 
providos pela família. Cuidados instrumentais, que são apoio em atividades que promovam 
autonomia e independência; fortalecimento de vínculos, autonomia e inclusão social e, as 
dimensões básicas, como alimentação, higiene, vestir-se e deslocar-se, dentre outros. 
 
O Centro Dia e o CREAS, no Território de abrangência, estabelecem referência e contrareferência 
das famílias acompanhadas, tendo em vista a integralidade de proteção social necessária da família 
e o quanto de proteção social o indivíduo requer, além do desenvolvimento de ações e atividades 
comunitárias e coletivas que tenham por objetivo comum a redução da violação de direitos de 
pessoas com deficiência e das pessoas idosas. O referenciamento acontece nas situações onde, pelo 
atendimento ou acompanhamento no PAEFI e, ou, por outro serviço do CREAS, identifica-se a 
necessidade de proteção social diária com apoio de cuidadores no desenvolvimento de atividades 
cotidianas do cuidado. 
 
Importante observar que o reconhecimento do Centro-Dia como uma unidade referenciada e 
articulada ao CREAS, implica necessariamente em: 
 
 Alinhamento às normativas e aos parâmetros do SUAS; 
 Reconhecimento da centralidade na família, no trabalho social especializado; 
 Definição do papel, delimitação e distinção de competências das Unidades e Serviços; 
 Estabelecimento de compromissos, relações e procedimentos comuns e, ou, 

complementares; 
 Definição de fluxos de encaminhamentos e troca de informações; 
 Apontamentos de trabalhos e atividades que possam ser desenvolvidas com 

corresponsabilidade; 
 Definição de mecanismos e instrumentos para registros de atendimento e acompanhamento 

às famílias e indivíduos; 
 Compartilhamento de concepções que devem nortear a provisão dos serviços. 
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2.3.2.2. Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop):  
 
É a unidade pública estatal responsável pela provisão do Serviço Especializado para Pessoas em 
Situação de Rua. Este Serviço tem por finalidade assegurar o acompanhamento especializado dos 
usuários, com atividades e ações direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades, resgate, 
fortalecimento ou construção de vínculos interpessoais e, ou, familiares, tendo em vista a 
construção de outros projetos e trajetórias de vida, que viabilizem o processo gradativo de saída da 
situação de rua (MDS, 2012). 
 
Deve estabelecer estreita articulação com o(s) CREAS do Território, partilhar concepções e realizar 
planejamentos conjuntos, tendo em vista a convergência de suas potencialidades para a atenção 
qualificada às pessoas em situação de rua, considerando: as especificidades e particularidades das 
pessoas detentoras do direito socioassistencial; os diferentes graus de vinculação à rua, suas 
famílias e aos serviços socioassistenciais; e, os distintos estágios que configuram o percurso do 
processo de construção de novos projetos de vida, visando a saída das ruas. 
 
É necessário a realização de reuniões periódicas de construção de atividades e ações comuns, em 
especial para o planejamento do trabalho social essencial ao Serviço Especializado em Abordagem 
Social. Observa-se, ainda, a importância de fluxos de referência e contrareferência e a troca de 
informações sobre os usuários atendidos e acompanhados, primando sempre pela maior oferta de 
proteção social pública à população em situação de rua. 
 
2.3.2.3. Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS): 
 
É a unidade pública estatal que possui interface com os demais serviços socioassistenciais, com as 
demais políticas públicas e sociais e, articula, coordena e oferta, no âmbito do território, os serviços 
de proteção social especial de média complexidade. O CREAS é o lócus de referência da provisão do 
trabalho social especializado no SUAS às famílias e indivíduos que vivenciam situação de risco 
pessoal e, ou, social, por violação de direitos. Para além da oferta de serviços, o CREAS tem uma 
importante função de gestão no território, enquanto mobilizador para garantia de direitos, em  
especial dos públicos mais vulneráveis expostos a situações de violência. 
 
Acrescenta-se a esta função territorial do CREAS a função de vigilância socioassistencial 
concretizada pela Unidade. Ao mesmo tempo em que os serviços devem fazer uso das informações 
de vigilância socioassistencial para o planejamento de suas atividades, com destaque àquelas de 
busca ativa, o CREAS produz informação, retroalimenta a vigilância e monitora a ocorrência de 
fenômenos relacionados aos serviços em seu âmbito de abrangência. Ou seja, contribui para análise 
territorial da capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, 
de vitimizações e danos. 
 
É importante enfatizar que, no que diz respeito à oferta de Serviços, compete ao CREAS, por sua vez, 
coordenar a execução integrada e articulada dos serviços especializados, o que implica, 
necessariamente, dentre outros aspectos já mencionados (MDS, 2011, p. 50-51): 
 
 Planejar ações e atividades a serem desenvolvidas no âmbito dos Serviços, tendo em vista o 

acompanhamento e, ou, atendimento qualificado às famílias e indivíduos; 
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 Coordenar os trabalhos em equipe, tendo em vista assegurar sua integração, a 
interdisciplinaridade, a cooperação e a convergência de ações e atividades entre os 
diferentes serviços ofertados; 

 Propiciar o acompanhamento, monitoramento e a avaliação continuados das ações e 
atividades desenvolvidas no âmbito da unidade, que permitam a reflexão conjunta e a 
identificação de ajustes e aprimoramentos necessários para a qualificação da atenção 
ofertada. 
 

Importante: O desempenho destas funções com competências será essencial para que a atenção 
ofertada nos Serviços possa atingir seus objetivos, dentre os quais, reitera-se: 

 
 Contribuir para o fortalecimento da função protetiva da família; 
 Contribuir para a construção de possibilidades de mudança e transformação em padrões de 

relacionamento familiares e comunitários com violação de direitos; 
 Contribuir para a potencialização do acesso e manejo de recursos pela família/indivíduo para 

a superação processual e possível da situação vivenciada (fortalecer a família em sua 
capacidade de respostas frente às situações de desproteção social e adversidades 
vivenciadas, a partir de seu acesso a direitos e serviços, no sentido de redução de danos e 
de transformação da realidade vivenciada); e a reconstrução de relacionamentos familiares, 
comunitários e com o contexto social, ou construção de novas referências de proteção, 
quando for o caso; 

 Contribuir para o processo de empoderamento e autonomia dos indivíduos e famílias; 
 Contribuir para o exercício do protagonismo e da participação social; 
 Contribuir para o acesso das famílias e indivíduos aos direitos socioassistenciais e à rede de 

proteção social; e, 
 Contribuir para a prevenção de agravamentos, reincidências e da institucionalização. 

 
Considerando a função e a competência relativas à gestão, à provisão e ao referenciamento dos 
serviços especializados, a seguir apresentamos uma breve descrição destes serviços, conforme 
dispõe a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. 
 
a) O Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), que 
consiste no apoio, orientação e acompanhamento especializado a famílias e indivíduos, em qualquer 
ciclo de vida, que vivenciam situação de risco, por violações de direitos e direitos violados, inclusive 
as pessoas com deficiência e idosas que devem acessá-lo sempre que necessitarem. Compreende 
atenções e orientações direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento 
de vínculos familiares, comunitários e sociais e para o fortalecimento da função protetiva das 
famílias diante do conjunto de condições que as submetem a vivências de vulnerabilidades e riscos 
por violação de direitos. O serviço articula-se com as atividades e atenções prestadas às famílias 
nos demais serviços socioassistenciais, nas diversas políticas públicas e com os órgãos de defesa e 
garantia de direitos.  
 
Destaque: Embora não exista uma hierarquização nos serviços ofertados pelo CREAS, é 
importante destacar o papel central do PAEFI, considerando sua função de organização e 
estruturação do trabalho social com famílias no âmbito da proteção social especial. Para além 
do PAEFI, os demais serviços de média complexidade também organizam atenções 
especializadas aos indivíduos e famílias a partir das especificidades dos públicos e situações 
apresentadas. 
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b) O Serviço Especializado em Abordagem Social tem como finalidade assegurar, de forma 
continuada e planejada, trabalho social de abordagem e busca ativa nos espaços públicos - praças, 
entroncamentos de estradas, fronteiras, terminais de ônibus, trens, metrô, entre outros locais de 
intensa circulação de pessoas - para identificar crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e 
famílias que utilizam esses espaços como forma de moradia e/ou sobrevivência. Deve garantir 
atenção às necessidades mais imediatas das famílias e indivíduos atendidos, buscando promover o 
acesso à rede de serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas. Cabe ao Serviço ir ao 
encontro dessas pessoas, antecipando-se à procura espontânea ou às costumeiras 
comunicações/chamadas ou até denúncias de moradores ou pessoas da comunidade. Deve atuar 
com a perspectiva de elaboração de novos projetos de vida, buscando para tanto, a construção 
gradativa de vínculos de confiança que favoreça o desenvolvimento do trabalho social continuado 
com as pessoas atendidas (MDS, 2013).  
 
c) O Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativa de 
Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) tem por finalidade prover 
atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 
socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente. 
 
Deve contribuir para o acesso a direitos e para a resignificação de valores na vida pessoal e social 
dos adolescentes e jovens. Para a oferta do serviço faz-se necessário a observância da 
responsabilização face ao ato infracional praticado, cujos direitos e obrigações devem ser 
assegurados de acordo com as legislações e normativas específicas para o cumprimento da medida. 
São usuários do Serviço, adolescentes de 12 a 18 anos incompletos, ou jovens de 18 a 21 anos, em 
cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à 
Comunidade, aplicada pela Justiça da Infância e da Juventude (TNSS, 2009). 
 
d) O Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com Deficiência, Idosas e suas famílias 
tem por finalidade ofertar atendimento especializado de cuidado e proteção social às pessoas com 
deficiência e as pessoas idosas, com algum grau de dependência, e suas famílias, considerando os 
agravos por violações de direitos, como: exploração da imagem, isolamento, confinamento, atitudes 
discriminatórias e preconceituosas, precarização e ou falta de cuidados adequados por parte do 
cuidador, desvalorização da potencialidade/capacidade da pessoa, entre outras que agravam a 
dependência e comprometem o desenvolvimento da autonomia. Conforme dispõe a Tipificação, este 
Serviço pode ser ofertado no CREAS, em Unidades Referenciadas ao CREAS, no domicílio do usuário 
e em Centro-Dia. 
 
A relação entre os serviços do SUAS dar-se de forma horizontal, contudo é necessário compreender 
a concepção dos níveis de complexidade como elemento processual e sistêmico que deve pautar as 
intervenções na PSE de Média Complexidade. Isso significa dizer que compete ao CREAS articular 
ações proativas, protetivas e preventivas junto à proteção social básica, mas também contribuir para 
a excepcionalidade e brevidade das situações de acolhimento.    
 
Sendo assim, contribuir para a redução das violações dos direitos, seus agravamentos ou 
reincidência e garantir experiências de convívio familiar minimizando e, ou, evitando as situações 
de acolhimento institucional deve ser pauta permanente dos CREAS. É sob essa perspectiva que se 
processa o caráter de “prevenção” na PSE de Média Complexidade, sob a égide da não reincidência 
da situação de risco e do não afastamento do convívio familiar. 
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Os diferentes serviços executados e referenciados ao CREAS devem ter estas premissas em seus 
objetivos, dando unicidade aos serviços e suas provisões na Unidade. 
 
2.4. Situações de Risco Social por Violação de Direitos e o CREAS: 
 
Conforme já sinalizado, o CREAS é a unidade pública estatal de referência do SUAS, responsável 
pela oferta de trabalho social especializado para famílias e indivíduos que vivenciam situações de 
risco pessoal e, ou, social por violação de direitos. Pautado no princípio da matricialidade 
sociofamiliar, que se refere à centralidade da família como núcleo social fundamental para a 
efetividade das ações da política de Assistência Social. As provisões do CREAS devem se orientar 
pela garantia das seguranças socioassistenciais. 
 
A definição dos usuários, das competências e das ações no âmbito da atenção especializada ofertada 
pelo CREAS requer que as compreendam as situações de desproteção social que expressam riscos 
pessoais e, ou, sociais por violação de direitos. E, para tanto, é necessário situar a concepção de 
violência e de violação de direitos que caracterizam as situações a que estão submetidos famílias e 
indivíduos e que requerem ações e atividades socioassistenciais especializadas próprias do CREAS. 
 
De forma ampliada, pode-se compreender a violência como uma ação que atenta contra a dignidade, 
a liberdade e a integridade física e, ou, psíquica do indivíduo, causando-lhe sofrimento, dor ou 
qualquer forma de limitação ao seu bem-estar ou ao livre exercício de seus direitos (Belo Horizonte, 
2013). Assim, a violação de direitos compreende o que atenta contra direitos fundamentais de 
cidadania e a integridade física, psicológica e social de indivíduos e famílias. 
 
É fundamental destacar que não são todas as formas de violência ou situações de violação de 
direitos que são objeto de intervenção das ações especializadas do CREAS, mas sim aquelas que 
determinam situações de risco pessoal e, ou, social a indivíduos e famílias e requerem proteção 
social no campo da Assistência Social. 
 
São várias as formas de violência e violações de direitos que, concebidas a partir do campo 
relacional, agravam situações de risco pessoal e, ou, social e podem fragilizar vínculos familiares e 
comunitários, incidindo no direito à convivência familiar e comunitária, na autonomia e no bem-estar 
dos indivíduos e famílias. Destacam-se, aqui, a violência física e psicológica, a violência sexual em 
suas diversas formas, a violência de gênero, o abandono, o isolamento, o confinamento, a apartação, 
a discriminação, o preconceito, conflitos, dentre outras formas que afetam a qualidade de vidas das 
pessoas e a sua própria subsistência, caracterizando situações de desproteção social. 
 
Considerando as violações que se expressam no âmbito das relações, cabe aqui uma breve 
explanação a respeito de violência intrafamiliar e de violência doméstica. A violência intrafamiliar é 
toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar, a integridade física, psicológica ou a liberdade e 
o direito ao pleno desenvolvimento de outro membro da família. Pode ser cometida dentro ou fora 
de casa por algum membro da família, incluindo pessoas que passam a assumir função parental, 
ainda que sem laços de consanguinidade, e em relação de poder à outra. Não se restringe ao espaço 
físico onde a violência ocorre (BRASIL, Ministério da Saúde, 2002). 
 
A violência doméstica, por sua vez, se distingue da violência intrafamiliar por incluir outros 
membros do grupo, sem função parental, que convivam no espaço doméstico. Incluem-se aí 
empregados(as), pessoas que convivem esporadicamente ou agregados (BRASIL, Ministério da 
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Saúde, 2002). Para efeitos dos registros de que trata a Resolução CIT nº 04/2011, os casos de 
violência doméstica deverão ser contabilizados conjuntamente com os casos de violência 
intrafamiliar. 
 
Assim, o CREAS e a sua função de gestão, organiza as provisões dos serviços, a referência e 
contrarreferência para garantir o atendimento e acompanhamento especializado para indivíduos e 
famílias que vivenciam violação de direitos, por ocorrência das seguintes situações3: 
 
a) Violência psicológica: É identificada quando existe um tipo de assimetria nas relações entre as 
pessoas, mais especificamente nas relações de poder, podendo se expressar na imposição de forças 
de uma pessoa sobre a outra, de alguém com mais força sobre outra pessoa que é subjugado num 
processo de apropriação e dominação da sua vontade. Pode produzir na pessoa vítima por esta 
forma de violência comportamentos destrutivos, isolamentos, medos/fobias, dentre outros. Inclui-
se nesse tipo de violência as ameaças de morte, a humilhação pública ou privada, a tortura 
psicológica, a exposição indevida da imagem da criança ou do adolescente (FALEIROS,1996; 
AZEVEDO; GUERRA, 1998). 
 
b) Violência física: Se refere a toda e qualquer ação, única ou repetida, não acidental ou intencional, 
cometida por um agente agressor, provocando danos físicos que podem variar de lesões leves até 
consequências extremas como a morte. São exemplos de violência física as surras, os 
espancamentos, as queimaduras, as agressões com objeto contundente, a supressão da 
alimentação com caráter punitivo e as torturas. 
 
c) Violência sexual (abuso e/ou exploração sexual): A violência sexual pode ocorrer por meio de 
contatos físicos como carícias não desejadas, penetração (oral, anal ou vaginal com pênis ou 
objetos), masturbação forçada, dentre outros. Os casos em que não há contato físico ocorrem por 
meio de exposição obrigatória de material pornográfico, exibicionismo, uso de linguagem erotizada 
em situação inadequada. É subdividida em exploração sexual e abuso sexual (CMESC,1996). O abuso 
sexual é um ato através do qual um adulto obriga ou persuade uma criança ou adolescente a realizar 
atividade sexual que não é adequada para a sua idade e que viola os princípios sociais atribuídos aos 
papéis familiares (GOUVEIA, 2006). É todo e qualquer jogo sexual, em uma relação heterossexual ou 
homossexual, entre um ou mais adultos com uma criança ou adolescente, tendo por finalidade 
estimular sexualmente a criança ou utilizá-la para obter uma estimulação sexual sobre sua pessoa 
ou de outra pessoa (AZEVEDO; GUERRA, 1989). O abuso sexual se configura de diversas formas, 
sendo elas o exibicionismo (exposição dos genitais), carícias inapropriadas, violação ou incesto, 
telefonemas obscenos, voyerismo (observar atividades sexuais), fetichismo (uso de objetos 
inanimados) e frotteurismo (tocar ou roçar-se numa pessoa que não consente). A exploração sexual 
se refere a todo e qualquer uso de uma criança/adolescente para propósitos sexuais em troca de 
dinheiro ou favores entre a criança, o intermediário ou agenciador que se beneficia do comércio de 
crianças para este propósito podendo se manifestar por meio da prostituição de crianças e 
adolescentes, pornografia, turismo sexual, tráfico de criança e adolescentes para fins comerciais e 
sexuais (CMESC, 1996). O tráfico de crianças e adolescentes para fins comerciais e sexuais é a 

 
3 Conceitos extraídos do documento manual de instruções para o registro das informações especificadas na Resolução 
nº04/2011 alterada pela resolução nº20/2013 da Comissão Intergestores Tripartite – CIT – (MDS, 2018). Disponível em 
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/atendimento/doc/Manual_RMA_CREAS2018.pdf 

 

 

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/atendimento/doc/Manual_RMA_CREAS2018.pdf
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transferência de uma criança/adolescente de uma parte a outra para qualquer propósito, em troca 
de compensação financeira ou de outra natureza. Para tanto, é feito o transporte de crianças ou 
adolescentes com propósitos sexuais comerciais que ocorrem dentro do mesmo país ou fora dele. 
 
d) Negligência: É identificada quando existe uma dependência de cuidados e de proteção de uma 
pessoa em relação a outra, nas quais as necessidades específicas não são atendidas por seus 
cuidadores (VOLIC; BAPTISTA, 2005). Representa uma omissão em termos de prover as 
necessidades físicas e emocionais da criança, do adolescente, da pessoa com deficiência e da 
pessoa idosa e se configura quando os responsáveis falham na atenção dessas necessidades, e 
quando tal fato não é o resultado de condições de vida além do controle dos cuidadores. É 
fundamental problematizarmos a negligência não como uma nova forma de criminalização da 
pobreza, mas numa perspectiva de um não exercício de proteção quando é possível exercê-lo. 
 
e) Abandono: Se configura como uma das formas mais graves de negligência, sendo caracterizado 
pelo completo afastamento do grupo familiar, ficando a criança, adolescente, pessoa idosa ou 
pessoa com deficiência, desamparada e exposta a várias formas de perigo, risco social e pessoal. 
Quanto ao abandono, é necessário o reconhecimento das novas formas de organização e 
funcionalidade das famílias, que por vezes impossibilita um cuidado tão próximo, mas que não 
necessariamente incorre em abandono, o limite a ser observado é identificar quais estratégias de 
proteção foram lançadas para um cuidado efetivo. 
 
f) Situação de rua: De acordo com o Decreto Nº 7.053/2009, “considera-se população em situação 
de rua o grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos 
familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que 
utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de 
forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento institucional para pernoite 
temporário ou como moradia provisória.” 
 
g) Vivência de trabalho infantil: Constitui uma violação de direitos e consiste nas atividades 
realizadas por crianças ou adolescentes com idade inferior a 16 anos, com fins econômicos ou de 
sobrevivência, remuneradas ou não. Não estão incluídas neste contexto, as atividades de trabalho 
na condição legal de aprendiz, de trabalho protegido, que são permitidas por lei a partir dos 14 anos. 
Conforme Decreto nº. 6.481, de 12 de junho de 2008, dentro da definição de trabalho infantil há ainda 
àquelas situações consideradas como as piores formas de trabalho infantil:  

 
Art. 4º [...], integram as piores formas de trabalho infantil: 
I - todas as formas de escravidão ou práticas análogas, tais como venda ou tráfico, 
cativeiro ou sujeição por dívida, servidão, trabalho forçado ou obrigatório; 
II - a utilização, demanda, oferta, tráfico ou aliciamento para fins de exploração sexual 
comercial, produção de pornografia ou atuações pornográficas; 
III - a utilização, recrutamento e oferta de adolescente para outras atividades ilícitas, 
particularmente para a produção e tráfico de drogas;  
IV - o recrutamento forçado ou compulsório de adolescente para ser utilizado em 
conflitos armados. (Brasil, 2008). 

 
h) Discriminação em decorrência de orientação sexual e/ou raça/etnia: A discriminação por 
orientação sexual é aquela cometida contra homossexuais, bissexuais, transexuais ou intersexuais, 
unicamente por conta de sua homossexualidade, bissexualidade ou identidade de gênero, 
respectivamente. A discriminação por raça/etnia acontece contra os usuários em função da cor de 
sua pele (diferenças fenotípicas) e, ou, por sua origem e identidade étnica (diferenças culturais como 
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religião, língua, história e símbolos, por exemplo). Tais discriminações se expressam por meio da 
violência física e simbólica na agressividade verbal, corporal, moral, dentre outras, podendo até 
ocasionar o óbito destas pessoas. 
 
i) Afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa ou de proteção: 
As medidas protetivas de acolhimento familiar e, ou, institucional e a medida socioeducativa de 
internação apresentam desafios à proteção social especial de média complexidade. Neste sentido, 
o PAEFI deve contribuir com ações protetivas e proativas na construção e fortalecimento de redes 
de apoio às famílias referenciadas, fomentando a visitação durante o período do afastamento e 
possibilitando a construção de ancoragens de proteção social para o retorno ao convívio familiar e 
comunitário, seja para a família de origem, extensa ou ampliada. No caso das medidas 
socioeducativas, destaca-se também a possibilidade de progressão, onde o adolescente migra da 
medida em meio fechado para a medida socioeducativa de meio aberto. Neste caso, a integração 
entre o PAEFI e o Serviço de Proteção Social aos Adolescentes em Cumprimento de Medidas 
Socioeducativas, por exemplo, se faz necessário, visando garantir a integralidade e a ampliação da 
proteção socioassistencial às famílias. 
 
j) Exploração da imagem, isolamento, confinamento, 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 (TNSS, 2009, p. 37), de 
pessoas idosas e pessoas com deficiência com algum grau de dependência. 
 
É importante ressaltar que, mediante determinadas situações e condições socioeconômicas e 
culturais, alguns grupos se apresentam mais vulneráveis às situações de violações de direitos 
(crianças, adolescentes, juventudes, pessoas idosas, pessoas com deficiência, mulheres, 
populações LGBTQI+ e, suas respectivas famílias), requerendo prioridade e diversificações nas 
ações e atividades especializadas de proteção social providas nos CREAS. 
 
Desta forma, diante das situações de desproteções sociais, por vivência de violação de direitos, as 
ações e atividades articuladas do CREAS devem garantir a integralidade da atenção 
socioassistencial, por meio da integração entre serviços, programas, projetos e benefícios, 
garantindo o afiançamento das seguranças socioassistenciais. 
 
2.5. Formas de Acesso: 
 
O acesso de famílias e indivíduos aos direitos socioassistenciais, materializados no conjunto das 
provisões, é um dos objetivos da Assistência Social, conforme estabelece a Lei Orgânica da 
Assistência Social (Lei 8.742 / 1993). A referida Lei afirma que um dos princípios desta política é a 
“igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza [...]” 
(LOAS, 1993. Art. 4º, inc. IV). 
 
Desta forma, no campo da Proteção Social Especial, é fundamental destacar as formas pelas quais 
famílias e indivíduos que vivenciam situações de violação de direitos acessam as atenções ofertadas 
pelo CREAS. O acesso ao conjunto de ações e atividades especializadas que caracterizam o trabalho 
social desta Unidade, para além de seu aspecto organizativo, traduz a garantia do direito à proteção 
social. 
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É importante ressaltar que as formas pelas quais indivíduos e famílias acessam o CREAS podem 
trazer diversos elementos tanto para a compreensão das necessidades sociais quanto para o 
planejamento e a construção de intervenções no âmbito dos atendimentos, das ações e atividades 
coletivas e do acompanhamento socioassistencial. 
 
Após o acesso à Unidade, processos de trabalho são organizados com o intuito de garantir que os 
indivíduos e as famílias sejam acolhidos e suas necessidades sociais processadas para o 
planejamento das ações e atividades a serem executadas: atendimentos individuais e, ou, em grupo, 
acompanhamento socioassistencial, atividades coletivas, dentre outras. 
 
Destaca-se que forma de acesso ao CREAS não se confunde com processos de trabalho que 
compõem o conjunto de ações e atividades que caracterizam o trabalho social desenvolvido na 
Unidade. Forma de acesso é a via pela qual se garante que ações especializadas de proteção social 
para famílias e, ou, indivíduos que estão em situação de risco pessoal e social por violação de 
direitos. 
 
Assim, são consideradas as seguintes formas de acesso de famílias e indivíduos ao CREAS: 
 
2.5.1. Busca Ativa:  
 
Uma das formas de acesso de indivíduos e famílias em situação de risco pessoal e social por violação 
de direitos ao CREAS é por meio do procedimento de Busca Ativa realizada pela equipe de referência 
da Unidade que imprime seu compromisso com uma política proativa, protetiva e preventiva. Deve 
ser planejada a partir de diagnósticos situacionais, dados e informações da vigilância 
socioassistencial e situações prioritárias ao SUAS, por exemplo identificação no âmbito do território 
de beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e famílias em descumprimento de 
condicionalidades do Programa Bolsa Família (PBF) em decorrência de violações de direitos. Este 
procedimento pode ser dividido em Busca Ativa Proativa e Busca Ativa Provocada.  
 
a) Busca Ativa Proativa: consiste no trabalho social de busca intencional, pela equipe do CREAS, de 
famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social por violação de direitos. Trata-se de um 
procedimento planejado a partir de informações provenientes, sobretudo, da vigilância 
socioassistencial, mas também da atuação das equipes de referência dos serviços de proteção 
social básica e especial, tais como, informações do Serviço Especializado em Abordagem Social 
sobre pessoas em situação de rua, do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com 
Deficiência, Idosas e suas Famílias, Programa Maior Cuidado, dos CRAS, dentre outros serviços e 
Unidades. O conhecimento das características do território de abrangência da Unidade é 
fundamental para o planejamento da busca ativa proativa. 
 
A equipe poderá utilizar de diferentes estratégias para busca ativa proativa, tais como a realização 
de atividades comunitárias, promoção de encontros com a rede de serviços do território, realização 
de campanhas de conscientização, mobilização e sensibilização no enfrentamento a situações de 
violência e violação de direitos, dentre outras. 
 
b) Busca Ativa Provocada: consiste no trabalho social de busca intencional de famílias e indivíduos 
em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos, encaminhadas para o CREAS. Pode 
lançar mão de diversos procedimentos, em especial, da visita domiciliar, seguido do acionamento 
da rede, e tem como principal objetivo a realização dos primeiros contatos para vinculação de 
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indivíduos/famílias ao CREAS, podendo também ser utilizada em qualquer momento do processo de 
atendimento/acompanhamento sociofamiliar. 
 
Destacamos a Busca Ativa como uma das formas de acesso dos usuários aos serviços 
socioassistenciais ofertados no CREAS. Assim sendo, adverte-se que o planejamento e execução da 
busca ativa pelos serviços do CREAS não deve se configurar como processo de verificação de 
denúncias, visto que extrapola as competências de intervenção das Unidades Socioassistenciais. 
 
2.5.2. Encaminhamentos realizados por Unidade/Serviços do SUAS: 
 
Indivíduos e famílias em situação de risco pessoal e social por violação de direitos podem ser 
encaminhados ao CREAS pelos Serviços/Unidades de Proteção Social Básica (CRAS e Coordenação 
de Proteção Social e Cidadania), Proteção Social Especial de Média (Centro POP e Centro DIA) e de 
Alta Complexidade (serviços e unidades de acolhimento institucional e familiar). É importante que 
tais encaminhamentos se dêem de modo qualificado, apresentando informações, as mais completas 
possíveis, sobre a caracterização do grupo familiar e situações de risco pessoal e, ou, social, por 
violação de direitos, vivenciadas. Para tanto, visando à integralidade da proteção social, é necessário 
o estabelecimento de fluxos internos que garantam agilidade e eficiência nas referências e 
contrareferências entre os serviços, inclusive no próprio CREAS, não se configurando demanda 
espontânea ou novos casos, visto que já são referenciados na Unidade. 
 
2.5.3. Encaminhamentos realizados pelas demais políticas públicas setoriais: 
 
Indivíduos e famílias em situação de risco pessoal e social por violação de direitos podem ser 
encaminhados ao CREAS por Serviços e Unidades das demais políticas públicas setoriais, tais como 
Saúde, Educação, Segurança Pública, dentre outras. É importante ressaltar que, nos casos de 
encaminhamentos em que as informações repassadas em relação ao usuário/família estão 
incompletas, imprecisas ou incorretas, impossibilitando a localização e busca ativa do 
usuário/família e, ou, que impossibilitem a identificação de situações de violação de direitos, a 
coordenação do CREAS, com o respaldo institucional da Diretoria Regional de Assistência Social, 
deverá solicitar informações complementares ao órgão encaminhador.  
 
Nos casos em que a Notificação de situações de violência e violação de direitos seja compulsória, 
deverão ser criadas estratégias para a solicitação e encaminhamento aos CREAS, além do 
encaminhamento formal e qualificado do caso para o acesso (com as informações essenciais 
necessárias), deve ser enviada a cópia da Ficha de Notificação das situações identificadas pelas 
políticas públicas setoriais.  
 
Reforça-se a importância do diálogo contínuo e articulações da gestão local das Unidades CREAS 
com as demais políticas públicas do território, com apoio e retaguarda do órgão gestor da 
assistência social, visando esclarecer que não compete a Unidade CREAS o recebimento e apuração 
de notícias-crime e a responsabilização criminal de possíveis agressores / violadores.  
 
Nesse sentido, também é importante orientar a importância de que o encaminhamento ao CREAS 
pelas demais políticas públicas setoriais seja informado ao usuário/família encaminhado, tendo em 
vista que as ofertas do CREAS não se dão de maneira coercitiva e sim a partir do desenvolvimento 
de trabalho social que fortaleça a função protetiva das famílias, bem como os vínculos, recursos e 
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redes de proteção para enfrentamento das situações de risco pessoal e social, por violação de 
direitos. 
 
2.5.4. Encaminhamentos realizados por Órgãos de Defesa de Direitos (Conselho Tutelar, 
Ministério Público, Defensoria Pública, Órgãos do Poder Judiciário, Delegacias Especializadas): 
 
Indivíduos e famílias em situação de risco pessoal e social por violação de direitos podem ser 
encaminhados ao CREAS por Órgãos de Defesa e de Garantia de Direitos. Para tanto, é fundamental 
destacar que, no que cabe ao papel e às competências do CREAS, não lhe cabe: 
 

(1) “ocupar lacunas provenientes da ausência de atendimentos que devem ser 
ofertados na rede pelas outras políticas públicas e/ou órgãos de defesa e garantia de 
direitos” e; (2) “ter seu papel institucional confundido com o de outras políticas ou 
órgãos e, por conseguinte, as funções de sua equipe com as de equipes 
interprofissionais de outros atores da rede, como, por exemplo, da segurança pública 
(delegacias especializadas, unidades do sistema prisional, dentre outros), órgãos de 
defesa e responsabilização (Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública 
e Conselho Tutelar) ou de outras políticas (saúde mental, dentre outras)”. (BRASIL, 
2011, p.25).  

 
É importante ressaltar que, nos casos de encaminhamentos em que as informações repassadas em 
relação ao usuário/família estão incompletas, imprecisas ou incorretas, impossibilitando a 
localização e busca ativa do usuário/família e, ou, que impossibilitem a identificação de situações de 
violação de direitos, a coordenação do CREAS, com o respaldo institucional da Diretoria Regional de 
Assistência Social, poderá solicitar informações complementares ao órgão encaminhador.  
 
Ressalta-se que no caso de recebimento no CREAS de encaminhamentos pelos órgãos de defesa de 
direitos referentes a demandas de atenção socioassistencial a indivíduos/famílias em situações de 
vulnerabilidades e desproteção social, que não se caracterizam como vivência de risco pessoal e, 
ou, social por violação de direitos, os usuários/famílias encaminhados podem ser 
contrarreferenciados na proteção social básica, a partir da articulação dos serviços 
socioassistenciais do território, dando ciência ao órgão encaminhador.  
 
IMPORTANTE 1: Os encaminhamentos do Sistema de Justiça e outros Órgãos de Defesa e Garantia 
de Direitos, devem seguir os procedimentos organizadores disposto na Instrução Operacional 
SUASS/SMASAC nº 04/2019, anexo a esta orientação e disponível em 
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1218954. 
 
IMPORTANTE 2: Os encaminhamentos avindos do Disque 100, devem seguir os procedimentos 
disposto no Protocolo nº 001/2020 da Mesa de Diálogo e Negociação Permanente do Sistema Único 
de Assistência Social - SUAS e o Sistema de Garantia de Direitos e Sistema de Justiça, que dispõe 
sobre a proposição de fluxos municipais envolvendo denúncias recebidas do Disque 100. Disponível 
em http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1236563. 
 
 
2.5.5. Demanda Espontânea: 
 
Outra forma de acesso ao CREAS é por meio de demanda espontânea, ou seja, a procura voluntária 
e direta de indivíduos e famílias, em situação de risco pessoal e, ou, social, por vivência de violação 
de direitos. Esta forma de acesso não deve ser confundida com práticas de “denúncias”, visto que 

http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1218954
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1236563
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nestes casos, temos extrapoladas as competências de intervenção das Unidades socioassistenciais. 
Essa é uma possibilidade real para o PAEFI, uma vez que representa um importante serviço da rede 
para escuta, apoio e suporte às famílias e aos indivíduos em situação de violação de direitos. A 
demanda espontânea de membros da família e, ou, da comunidade também pode ser uma forma de 
acesso para o Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas 
Famílias.  
 
É importante ressaltar que demanda espontânea difere-se de procura espontânea. Na procura 
espontânea o usuário já é acompanhado por um serviço socioassistencial do CREAS e busca a equipe 
de referência sem um atendimento programado. Em ambas as situações são fundamentais a 
construção de estratégias para garantir o atendimento ao usuário/família, tendo como perspectiva 
a garantia da segurança de acolhida e mais, a referência e o vínculo estabelecido com a equipe da 
Unidade.  
 

A procura espontânea pelo serviço não pode ser confundida como espaço de 
denúncias, tendo em vista não ser esse o papel do PAEFI na rede. Mas é importante 
ressaltar que, se uma pessoa e/ou família, por desconhecimento do papel do PAEFI 
ou por ter o CREAS como espaço de fácil acesso e de referência no âmbito protetivo, 
o procurar para fazer uma denúncia ou comunicar uma situação que apresente sinais 
ou suspeita de violação de direitos, contra si mesmo ou terceiros, cabe ao serviço 
fazer a sua acolhida, orientá-la e, se preciso, facilitar o acesso imediato aos canais e 
órgãos responsáveis pelo registro da denúncia ou ocorrência, entre outras 
providências (MDS, 2017, p. 65). 

 
A regulação do acesso às provisões do CREAS é de suma importância para que se fortalecem as 
especificidades desta Unidade de Referência do SUAS. Além do fomento de estratégias de 
articulação, diálogo contínuo e o estabelecimento dos fluxos e procedimentos entre o órgão gestor 
da Assistência Social e os órgãos integrantes dos Sistemas de Garantia de Direitos e de Justiça e, 
com as políticas públicas e sociais.  
 
A seguir, apresentamos as formas de acesso em consonância com a Tipificação Nacional dos 
Serviços Socioassistenciais: 
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Tabela 1 – Formas de Acesso 

Fonte: Elaboração dos autores, a partir da TNSS, 2009. 
 
3. APRIMORAMENTO: O DESENHO DA ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO  
SOCIOASSISTENCIAL NO CREAS 

 
3.1. Trabalho Social Especializado: 
 
Para compreender o caráter especializado do trabalho social desenvolvido no CREAS devemos 
partir da concepção sistêmica do SUAS em que a PSE está estruturada para garantir atenção 
socioassistencial nas situações de riscos pessoais e sociais caracterizadas pela presença de 
violência e violação de direitos.  
 
Conforme destaca o Documento intitulado “Reordenamento da Proteção Social Especial” realizado 
pela Prefeitura de Franca/SP, é de suma importância não confundirmos o caráter protetivo e 
fortalecedor, que cabe a oferta socioassistencial da PSE, com a responsabilização da família pela 
ocorrência de violação:  
 

É importante salientar que o fortalecimento do papel protetivo da família não pode 
ser confundido com a responsabilização da mesma pela ocorrência das violações, 
pois esta é resultante de múltiplos fatores. Para compreender a violação dos 
direitos é imprescindível considerar tanto a estrutura social excludente, quanto as 
circunstâncias específicas da ocorrência analisada. Estas podem ter agentes 
agressores identificáveis, ou mesmo podem decorrer da ação ou omissão de 
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instituições que deveriam oferecer políticas públicas em qualidade e quantidade 
correspondentes aos direitos e não o fazem. 
O fortalecimento do papel protetivo, neste sentido, visa ampliar as condições para 
que cada família, com sua inserção nos serviços assegurados no território e a 
ampliação de sua participação social e política, consiga aprimorar a convivência e o 
consequente vínculo entre seus membros, com sua comunidade e com a sociedade 
em geral. Trata-se do reconhecimento das violações nas quais está inserida e o 
engajamento nas ações coletivas que mobilizam a luta por seus direitos. (FRANCA, 
2016. p. 14). 

 
Desta forma a Proteção Social Especial, ao considerar as situações de violações de direitos, oferta 
uma ação diferenciada face à complexidade apresentada, exige mais tempo, estratégia e 
qualificação em suas ações para o restabelecimento do direito e das condições de convivência, 
sendo indispensável o planejamento e as articulações entre as ações: atendimento especializado, 
encaminhamento à rede socioassistencial, articulação com outras políticas públicas e com os 
órgãos de defesa e de garantia de direitos.  
 
A dimensão especializada do trabalho desenvolvido nos CREAS é constituída pelo conjunto de ações 
planejadas, organizadas e executadas pela equipe de referência da Unidade considerando as 
especificidades de cada serviço, com o constante monitoramento e avaliação de cada ação realizada. 
Se difere da atenção da PSB, por ter uma intervenção pautada não mais na prevenção de uma 
violação, mas na construção de itinerários de proteção e reparo a um direito já violado. 
 
É caracteristicamente demarcada pela organização de processos de trabalho que precisam de 
maior densidade relacional e elevado grau de interação entre as equipes de referência e os usuários, 
perpassando o próprio direito violado e, ou, medida aplicada. Os usuários da PSE apresentam, 
naquele instante, a necessidade de cuidados diferenciados e muitas vezes mais intensivos cuja 
atenção deve ser qualificada, a fim de contribuir para minimizar as violações, reparar os danos, 
ampliar a capacidade protetiva da família e a capacidade de superação das situações de violência e 
violação. Desta forma, os atendimentos que compõem o acompanhamento não devem ser muito 
espaçados temporalmente, visto a necessidade de uma presença mais constante da equipe de 
referência junto à família e indivíduo.  
 
No Serviço de Proteção Social aos Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas, por 
exemplo, a TNSS nos orienta que o acompanhamento social ao adolescente deve ser realizado de forma 
sistemática, com frequência mínima semanal que garanta o acompanhamento contínuo e possibilite o 
desenvolvimento do PIA (TNSS, 2009, p. 34).  
 
Consequentemente, o acompanhamento social da família e, ou, indivíduo deve ser realizado de 
forma sistemática, com frequência que garanta o acompanhamento contínuo e possibilite o 
desenvolvimento de um Plano Individual ou Familiar de Atendimento. Sendo assim, as 
particularidades de cada situação deverão orientar a decisão conjunta da equipe de referência, das 
estratégias a serem utilizadas no trabalho social especializado, tendo em vista a construção de 
novas possibilidades de interação, projetos de vida e superação processual e possível das situações 
vivenciadas, dentre da realidade de vida do usuário, considerando não apenas suas fragilidades e 
limitações, mas principalmente suas potencialidades. 
Cabe destacar que a atenção especializada por meio do acompanhamento não se resume ao 
atendimento particularizado e individual, mas deve ser desenvolvida por meio das diversas ações 
(Atividades Coletivas, Articulação de Rede, Inserção em serviços da PSB de forma complementar, 
entre outros) que as equipes de referência dos CREAS devem estruturar frente às necessidades 
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sociais apresentadas. Neste ponto, é importante salientar o desenvolvimento de ações e, ou, 
atividades coletivas, na forma de oficinas e grupo, não como substituição do atendimento 
particularizado, mas compreendido como uma importante forma de fortalecimento na medida em 
que favorece o fortalecimento de vínculos e da rede primária de apoio, bem como a construção de 
estratégias coletivas de enfrentamento das situações de violações de direitos e das possibilidades 
de novas vivências e experiências. 
 
É importante mencionar que a atenção especializada e a qualificação do atendimento ofertado no 
CREAS se expressam também por meio da prevenção do agravamento das situações vivenciadas 
pelas famílias e indivíduos. Nessa direção, podem ser prevenidos, por exemplo, a perpetuação de 
ciclos intergeracionais de violência intrafamiliar ou até mesmo o agravamento da violência. 
 
Desta forma, devemos compreender a dimensão do trabalho social próprios do SUAS que se 
caracterizam, no CREAS, por seu caráter especializado. Assim, a escuta qualificada, a construção 
de plano de acompanhamento, a orientação jurídico-social; o fortalecimento/reconstrução de 
vínculos familiares e comunitários; a articulação interinstitucional; o trabalho interdisciplinar e 
cooperado, valorizando o referenciamento na equipe de referência; a comunicação e defesa de 
direitos são dimensões do trabalho social que devem ser planejados e desenvolvidos de modo a 
considerar as especificidades próprias da PSE, ou seja: as situações de risco pessoal e social por 
violação de direitos; as potencialidades dos indivíduos e famílias; e o desenvolvimento das 
aquisições necessárias para redução das violações vivenciadas, de seu agravamento ou 
reincidência, bem como para melhoria da qualidade de vida das famílias e indivíduos.  
 
Por oportuno, destaca-se que sempre que possível, deve estar presente no processo de 
planejamento, a inserção e motivação da família e, ou, indivíduo para participação nas ações 
coletivas realizadas no território pela Proteção Social Básica. Além de garantir a integralidade da 
atenção socioassistencial, favorece as ações necessárias quando da ocorrência do 
contrarrefereciamento. Ações como estas garantem continuidade e integralidade no SUAS, 
necessárias para a superação das situações vivenciadas. 
 
Nos capítulos seguintes, passamos a discorrer sobre os processos que operacionalizam o 
aprimoramento das provisões do CREAS. 
 
4. ACOLHIDA 

 
Como apontam as Orientações Técnicas – Centro de Referência Especializado de Assistência Social, a 
acolhida é uma importante dimensão do trabalho social realizado pelo CREAS. Deve ser 
compreendida a partir de duas perspectivas: “a acolhida inicial das famílias/indivíduos e a postura 
acolhedora necessária ao longo de todo o período de acompanhamento” (MDS, 2011). 
 
O contato inicial da equipe de referência que compõem o CREAS com os indivíduos e famílias que 
acessam a Unidade é um dos momentos fundamentais para a escuta qualificada de suas 
necessidades sociais. A acolhida, como processo de trabalho fundamental para a oferta e garantia 
de proteção social, deve ser cuidadosamente planejada para que esses mesmos indivíduos e suas 
famílias sejam respeitados e apoiados e possam reconhecer o acesso ao CREAS e às suas provisões 
como um direito. É o início da construção do vínculo entre a equipe de referência e a família e, ou, 
com o indivíduo. Portanto, requer postura ética, escuta cuidadosa, valorização do cidadão, garantia 
de continuidade, satisfação das necessidades sociais e certezas. 
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A acolhida tem como objetivo favorecer a aproximação dos usuários com a unidade e equipe de 
referência e realizar, de forma interdisciplinar, a avaliação inicial de vulnerabilidades e riscos, 
possibilitando o início do estudo de cada situação e lançando as bases para a elaboração dos planos 
de acompanhamentos em conjunto com usuários. 
 
O caráter interdisciplinar da acolhida não significa, necessariamente, que este processo deva ser 
realizado por uma dupla de profissionais, mas sim ao objetivo comum de toda equipe. Tendo em 
vista que a acolhida é uma das atribuições dos técnicos de nível superior do CREAS, independente 
de sua formação (serviço social, psicologia e direito), pode ser planejada e realizada por apenas um 
técnico, conforme as situações apresentadas. Desta forma, é essencial compreendermos que a 
acolhida compõe uma etapa do trabalho social essencial dos serviços e não deve ser confundida 
com uma forma de acesso ao Serviço. 
 
Conforme a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB SUAS, 2012), 
que disciplina a operacionalização da Política de Assistência em todo território brasileiro, a Acolhida 
é também compreendida como uma das seguranças afiançadas que, portanto deve considerar 
algumas condições:  

 
 

Art. 4º São seguranças afiançadas pelo SUAS: 
I - acolhida: provida por meio da oferta pública de espaços e serviços para a 
realização da proteção social básica e especial, devendo as instalações físicas e a 
ação profissional conter: 
a) condições de recepção; 
b) escuta profissional qualificada;  
c) informação;  
d) referência;  
e) concessão de benefícios;  
f) aquisições materiais e sociais;  
g) abordagem em territórios de incidência de situações de risco;  
h) oferta de uma rede de serviços e de locais de permanência de indivíduos e famílias 
sob curta, média e longa permanência. 
(Brasil, 2012) 

 
 
4.1. Objetivos da Acolhida: 
 
 Avaliação inicial das vulnerabilidades e riscos pessoais e sociais por violação de direitos; 
 Análise das primeiras necessidades sociais apresentadas pelas famílias e, ou, indivíduo; 
 Identificação inicial dos recursos e potencialidades que caracterizam as famílias; 
 Início do vínculo das famílias com as equipes de referência do CREAS; 
 Avaliação da necessidade de inserção em acompanhamento (individual e, ou, coletivo) nos 

serviços ofertados pelo CREAS e, ou, em demais ações organizadas pela Unidade. 
Tendo em vista que a acolhida é um procedimento privilegiado para a avaliação de vulnerabilidades 
e riscos e que é nesse momento que as equipes de referência averiguam a necessidade da oferta 
de ações especializadas, a acolhida deve se processar prioritariamente antes da inserção do 
indivíduo ou da família no acompanhamento em serviços ofertados/referenciados pelo CREAS.  
 
Neste ponto, cabe destacar que a acolhida, a ser realizada pelo CREAS, deve se materializar a partir 
das dimensões descritas acima e, não deve ser confundida, em tempo algum, com dispositivos 
ofertados historicamente pelas Regionais como Plantão Social, o atendimento social (geral) ou 
mesmo como serviço social da Regional, atendendo a outras finalidades. 
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4.2. O que deve ser considerado no processo de acolhida? 
 
Como forma de garantir a operacionalização da segurança de acolhida neste momento de contato 
inicial da equipe de referência do CREAS com os indivíduos e famílias, algumas dimensões devem 
ser consideradas e garantidas no desenvolvimento do processo da acolhida. Importante destacar 
que é fundamental a adoção de uma postura acolhedora por parte dos profissionais que favoreça a 
acolhida em condições de dignidade, que fomente o diálogo, a autonomia e o protagonismo dos 
usuários. Este momento, como já foi apontado, se caracteriza pela escuta qualificada que permite a 
avaliação inicial tanto das vulnerabilidades e riscos sociais e pessoais quanto dos recursos e 
potencialidades das famílias/indivíduos para a superação das situações vivenciadas. 
 
É importante que nesse momento as equipes forneçam os esclarecimentos necessários sobre a 
Unidade, seus serviços e suas provisões, contextualizando os usuários sobre as especificidades do 
trabalho social lá desenvolvido, criando um ambiente para a expressão de suas necessidades sociais 
e potencialidades. Assim como a análise das situações apresentadas pelas famílias e indivíduos na 
acolhida é um momento em que a equipe de referência irá orientar as famílias e indivíduos e poderá 
providenciar os primeiros referenciamentos que respondam de maneira assertiva às necessidades 
sociais apresentadas. 
 
Dessa forma, a acolhida deve contribuir para reparar e minimizar os danos causados pelas vivências 
de violação de direitos, assegurando formas de acesso aos direitos sociais. Assim, a acolhida de 
indivíduos e famílias no CREAS compõe atividade exclusiva dos profissionais de nível superior da 
equipe de referência. 
 
4.3. Formas de Acolhida: 
 
A acolhida, no âmbito do CREAS, pode se efetivar de duas formas: Ações particularizada (individual 
e, ou, familiar) e ações coletivas. 
 
a) Ação Particularizada: 
 
 Individual: consiste na provisão da acolhida por meio de atendimento particularizado a um 

único indivíduo. 
 

 Familiar: consiste na provisão da acolhida por meio de atendimento particularizado a mais 
de um membro de uma mesma família. 

 
 
b) Ação Coletiva: consiste na provisão da acolhida realizada de forma coletiva, a duas ou mais 
famílias.  
 
 A modalidade de acolhida em grupo é indicada quando já se tem informações preliminares 

sobre os usuários, possibilitando a equipe de referência traçar estratégias coletivas de 
intervenção. Deve ser sempre planejada de forma a não colocar o indivíduo e, ou, a família 
em situações vexatórias e, ou, constrangedoras, sendo fundamental que os usuários estejam 
informados e cientes da participação coletiva. Não substitui a construção particularizada do 
caso. 
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Tabela 2 – Ação Coletiva 

 
Fonte: Produção dos autores. 
 
4.4. Processo de Acolhida: 
 
Os indivíduos e famílias serão acolhidos no CREAS referenciados pelos demais serviços do SUAS, 
pelos órgãos de defesa e de garantia de direitos, pelas políticas públicas setoriais e também por 
demanda espontânea, quando houver indicativos de risco pessoal e, ou, social por violação de 
direitos, com demanda por atendimento/acompanhamento especializado. 
 
A acolhida, como processo de trabalho fundamental nos serviços do CREAS, será efetivada da 
seguinte forma: 
 
 A acolhida de adolescentes e suas famílias quando aplicadas medidas protetivas e, ou, 

socioeducativas no Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Infracional - 
CIA, acontecerá pela equipe do NAMSEP; 
 

 A acolhida de indivíduos e famílias com indicativos de risco pessoal e social por violação de 
direitos referenciados ao CREAS será realizada pela equipe de referência do PAEFI; 
 

 Quando se tratar de pessoas idosas e, ou, com deficiência com dependência e vivência de 
violação de direitos que comprometam sua autonomia, encaminhadas para inserção no 
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Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias, 
esta acolhida poderá ser realizada pela equipe deste Serviço; 
 

 A acolhida de pessoas em situação de rua, que acessam a Unidade CREAS por demanda 
espontânea, será efetuada pela Serviço do PAEFI4. Destaque ao papel central do Serviço 
Especializado em Abordagem Social nestas situações, visto que cabe ao Serviço ir ao encontro 
dessas pessoas, antecipando-se à procura espontânea ou às costumeiras 
comunicações/chamadas ou até denúncias de moradores ou pessoas da comunidade (Brasil, 
MDS, 2013, págs. 10/11). 
 

  A acolhida de usuários que já possuam histórico de atendimento/acompanhamento em 
algum Serviço ofertado pelo CREAS ficará a cargo da equipe de referência deste Serviço, que 
fará a acolhida para avaliação e possíveis referenciamentos. 

 
4.5. Acolhida e Recepção: 
 
Tendo em vista que o primeiro contato dos indivíduos e famílias com o CREAS, via de regra, 
acontecem na recepção da Diretoria Regional de Assistência Social, os profissionais que atuam 
nesse setor devem ser constantemente capacitados para possibilitar uma ambiência acolhedora, 
bem como, fornecerem orientações e informações gerais que possibilitem o direcionamento ao 
CREAS. 
 
É importante destacar que o contato inicial dos indivíduos com a recepção não deve ser confundido 
com a acolhida pela equipe de referência do CREAS que, neste caso, deve ser realizada 
necessariamente por profissional de nível superior. Sendo assim, reforçamos ser fundamental a 
qualificação constante das equipes administrativas que atuam nos espaços de recepção por meio 
do desenvolvimento de ações de informação, formação e capacitação em conjunto com as demais 
Unidades e Serviços que compartilham a recepção. As reuniões de equipe devem sempre pautar a 
dimensão do trabalho social nas unidades e incluir todos os profissionais envolvidos neste fluxo e 
processo. 
 
Portanto, o diálogo constante entre os gestores regionais e locais, com o devido apoio do Órgão 
Gestor central, deverá garantir que os dilemas apresentados por este setor sejam sanados de forma 
a minimizar questões, que porventura, possam colocar em risco a segurança de acolhida destas 
Unidades. 
 
Na recepção deve-se manter informações afixadas em local visível sobre os serviços ofertados pelo 
CREAS, horário de funcionamento e profissionais que estarão atendendo nos turnos da unidade. 
Outra estratégia de comunicação que pode ser veiculada na recepção é a utilização de um mural 
para divulgar as atividades e ações desenvolvidas, como por exemplo: eventos e reuniões; 
endereços de outros serviços socioassistenciais, dos órgãos de defesa de direitos e dos demais 
serviços que compõe a rede de articulação do CREAS. Podem também ser afixados cartazes que 

 
4 Os servidores que atuavam nas chamadas “referências técnicas regionais da população em situação de rua” integram 
a equipe do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, pelo conhecimento e experiência 
com este público podem contribuir no processo de acolhida dentro do PAEFI. 
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versam sobre os direitos socioassistenciais, campanhas de enfrentamento às situações de violação 
de direitos, dentre outras. É importante que todas as informações disponibilizadas tenham uma 
linguagem simples e acessível. 
 
5. ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIOASSISTENCIAL NO ÂMBITO DO CREAS 

 
O desenvolvimento do trabalho social com famílias e indivíduos pode ocorrer por meio de dois 
processos distintos: a) as famílias e, ou, indivíduos podem ser atendidos e, b) as famílias e, ou, 
indivíduos podem ser acompanhados pelos serviços do CREAS, de acordo com a atenção 
especializada demandada.  
 

O atendimento às famílias é compreendido como um espaço de fortalecimento da 
autonomia e não de tutela, de promoção e ressignificação da cidadania, 
compreendendo-as na sua integralidade. Tal atendimento se realizaria por meio da 
efetivação de um processo intersubjetivo onde a família seria respeitada enquanto 
sujeito, com responsabilidade ética em relação a seus membros, especialmente de 
seus dependentes, evitando-se assim processos de moralização, culpabilização e 
revitimização. Busca-se, desta forma, que esse atendimento e, ou, 
acompanhamento proporcione às famílias reflexões e ações que contribuam para a 
compreensão do ciclo de violência presente, que as possibilite construir novas 
formas democráticas de convivência familiar, comunitária e social, ampliando o 
repertório de escolhas e as experiências de seus membros enquanto cidadãos. 
Enfim, procura-se, por intermédio do trabalho com as famílias contribuir para que 
a política de Assistência Social seja a expressão efetiva da garantia de direitos 
sociais, civis e políticos. (MIOTO, 2013, p. 37) 
 

 
5.1. Atendimento Socioassistencial Particularizado e Coletivo/Grupo: 
 
O atendimento socioassistencial às famílias, ou a alguns de seus membros, refere-se a uma ação 
imediata da provisão, como acolhida, apoio, orientação, visita domiciliar, oficinas com famílias, 
referenciamentos, dentre outros, com vistas a uma resposta qualificada à uma necessidade social 
da família e, ou, do indivíduo. A matricialidade sociofamiliar, como diretriz para todos os serviços 
socioassistenciais, materializa-se no atendimento de um ou mais membros da família, 
possibilitando compreender a realidade do grupo familiar e do território de vivência, buscando a 
inserção da família nas ações e atividades do Serviço ou em outras ações, a fim de proporcionar a 
proteção integral, evitando a segmentação do atendimento socioassistencial. 
 
Este atendimento poderá ser realizado de forma particularizada ou coletiva, considerando as 
realidades e necessidades sociais apresentadas ao CREAS. Mas, destaca-se que no âmbito do SUAS, 
“o atendimento às demandas particularizadas deverá sempre estar combinado com a articulação 
territorial e a integração da famílias e indivíduos como protagonista de conquistas coletivas de direitos” 
(FRANCA, 2016). Neste sentido, o atendimento cumpre uma função pontual de apoio ou orientação 
a família ou indivíduo, sendo realizada de forma particularizada quando direcionada a uma única 
família ou indivíduo e coletiva quando de sua realização com um grupo de usuário que apresentem 
necessidades sociais similares. 
 
 
 
 
 
 



 

37 
 

5.2. Acompanhamento Socioassistencial: 
 
O acompanhamento socioassistencial a indivíduos e famílias é uma das importantes dimensões da 
atenção especializada no CREAS. Consiste em um conjunto de intervenções, desenvolvidas de forma 
continuada, a partir do estabelecimento de compromissos entre famílias e equipes de referência, 
que pressupõem a construção de um Plano de Acompanhamento - com objetivos a serem 
alcançados, a realização de monitoramento e avaliações periódicas, a inserção em ações e 
atividades dos demais serviços socioassistenciais e políticas públicas, buscando contribuir para 
melhoria gradativa da qualidade de vida, o rompimento com padrões violadores de direitos e 
redução das situações de violações e vulnerabilidades vivenciadas pela família e indivíduo.  
 
O Caderno de Orientações Técnicas do CREAS aponta que as estratégias do acompanhamento 
especializado (planejamento, atendimentos individuais, familiares e em grupo; orientação jurídico-
social; visitas domiciliares; articulações intersetoriais, dentre outras) devem considerar as 
necessidades e especificidades de cada situação. Proporciona espaço de escuta qualificada e 
reflexão, além de suporte social, emocional e jurídico-social às famílias e aos indivíduos 
acompanhados, visando ao empoderamento, enfrentamento e construção de novas possibilidades 
de interação familiares e com o contexto social (Brasil, MDS, 2011). 
 
É importante destacar que, frente à complexidade das situações de risco social e pessoal por 
violação de direitos e a importância do trabalho cooperado e integrado, as famílias e indivíduos 
devem ser acompanhados no CREAS por uma equipe de referência que garanta análises e 
intervenções conjuntas de assistentes sociais, psicólogos e advogados, garantindo um trabalho 
interdisciplinar.  
 
Para tanto, faz-se necessário o aprimoramento constante das orientações teórico-metodológicas e 
das ações de apoio técnico junto às equipes de referência dos serviços visando à adequação de sua 
execução ao processo de aprimoramento das provisões socioassistenciais dos CREAS. 
 
5.3. Atividades Coletivas e Comunitárias: 
 
Além dos atendimentos individuais e particularizados, outra importante estratégia no contexto do 
acompanhamento e da proteção socioassistencial especializada são as atividades coletivas. São 
estratégias de necessárias para ampliar a capacidade protetiva das famílias e indivíduos que 
vivenciam situações de desproteção social e, com objetivos comuns. 
 
As ações e atividades de caráter coletivo fomentam o diálogo, a troca de experiências e de valores. 
Possibilitam, ainda, o compartilhamento de reflexões sobre as vulnerabilidades, riscos social e 
pessoal e, as potencialidades das famílias e indivíduos; oportunizam a vivência de relações pautadas 
no respeito a si próprio e aos outros; contribuem para o desenvolvimento da autonomia e da 
cidadania; bem como o desenvolvimento de atitudes protagonistas e de projetos coletivos a partir 
da dinamização das relações no âmbito da família, do território e da cidade. 
 
Assim, ações coletivas mobilizam um número estratégico de participantes, agregando diferentes 
grupos a partir do estabelecimento de um objetivo comum, podendo ocorrer por meio de Palestras, 
Eventos Comunitários, Campanhas, Rodas de Conversas, dentre outras estratégias. Compreende-
se como uma ação planejada em que se materializa dimensões da proatividade esperada das 
unidades socioassistenciais.  
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A dimensão coletiva e comunitária é essencial ao SUAS, pois provoca a problematização dos 
processos individualizantes por vezes de criminalização das famílias pobres, que acaba legitimando 
valores meritocráticos, os quais, historicamente, perpetuam a exclusão dos sujeitos mais 
vulneráveis. Além disso, promove um reconhecimento comum aos processos de protagonismo e 
autonomia dos grupos de maior vulnerabilidade. 
 
5.3.1. Atividades Coletivas e em Grupo: 
 
As atividades coletivas e em grupo são estratégias utilizadas para ampliar a proteção social das 
famílias e indivíduos. Elas possibilitam novas vivências, trocas, cidadania, mais proteção social. Os 
atendimentos em grupos de famílias e indivíduos são ações socioassistenciais estratégicas para 
responder situações de vulnerabilidades e risco social e pessoal por violações de direitos 
vivenciados pelas famílias e que tem forte interface com o território. A organização de atendimentos 
em grupos e atividades coletivas constitui a proteção especializada e, o acompanhamento e implica 
a articulação interdisciplinar e a participação de todos os serviços da unidade e, se necessário, 
demais serviços da rede socioassistencial e intersetorial. 
 
O trabalho com grupos é especialmente indicado, para:  
 
 Situações que embora ainda estejam marcadas pela violação de direito demandam menor 

densidade de acompanhamento especializado, ou estejam em processo de vinculação na 
proteção social básica; 

 Famílias com incidências de trabalho infantil que demanda intervenções com objetivo 
comum; 

 Situações de vivência de rua com possibilidade de resgate de vínculos familiares; 
 Situações de acolhimento institucional com vistas à reintegração/integração familiar; 
 Famílias beneficiárias do Bolsa Moradia;  
 Famílias beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada; e, ou, do Programa Bolsa 

Família com violações de direitos; 
 Grupos de famílias de adolescentes em medida privativa e restritiva de liberdade, sem 

convivência familiar; 
 Famílias com ocorrências de violência de gênero; 
 Famílias com ocorrências de vivência de preconceitos e discriminação; 
 Fenômenos específicos de violência contra pessoas idosas; 
 Conflitos geracionais violentos; 
 Situações de sobrecargas e desgaste de vínculos familiares provenientes da relação de 

prestação de cuidados permanentes/prolongados; 
 Outras que a equipe de referência identificar. 

 
Constituem ainda possibilidades técnico-metodológicas para intervenção em grupo: 
 
 Metodologias de comunicação não violenta; 
 Práticas restaurativas de resolução de conflitos e superação de violações de direito; 
 Defesa de Direitos e Acesso à Justiça - Orientações jurídicas de questões ampliadas; 
 Integralidade de Proteção: apresentação dos demais serviços, programas, projetos e 

benefícios do SUAS (podendo ser realizado em conjunto com a proteção social básica); 
 Grupos com questões transversais ao atendimento (racismo, violência de gênero, 

homofobia, consumismo, juventudes, violência, protagonismo, entre outros); 
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 Outras que a equipe de referência identificar. 
 

Todas estas situações possíveis da atuação em grupo deverão ser identificadas de acordo com a 
realidade territorial. Os Dados do CadÚnico, SIGPS, RMA, entre outros que as unidades identificarem 
pertinente devem contribuir no planejamento dos grupos e dos conteúdos a serem trabalhados na 
Unidade. 
 
É extremamente importante ressaltar, no contexto do aprimoramento dos processos do trabalho e 
de gestão do CREAS, que suas provisões especializadas não devem se restringir aos atendimentos 
individualizados, planejados e conduzidos por apenas um técnico da equipe de referência. Para 
garantir uma abordagem integral compatível com a complexidade das situações de risco pessoal e 
social por violação de direitos, vivenciadas pelos indivíduos e famílias em determinados contextos 
territoriais, é necessária uma ampliação das estratégias de intervenção que considere as dimensões 
sociais e coletivas em tais situações de desproteção social.  
 
Desta forma o desenvolvimento do trabalho coletivo se dá pela compreensão que as experiências 
vivenciadas individualmente pelas famílias não estão somente no campo relacional e das relações 
estabelecidas entre aqueles indivíduos e famílias específicos, mas têm relação direta com as 
determinações sociais, as expressões da questão social, os processos sociais de subjetivação e com 
as formas históricas e culturais de sociabilidade presentes no âmbito dos territórios de vivência. 
Visa ser mais um instrumento de fortalecimento do indivíduo/família para o enfrentamento coletivo 
das situações vivenciadas em busca de autonomia e desenvolvimento de suas potencialidades. 
 
Estas se caracterizam como uma potente estratégia para o desenvolvimento do trabalho social por 
meio de processos educativos e inclusivos que contribuam para a formação humana e cidadã dos 
usuários, buscando promover as dimensões social, político, ético e cultural, considerando seus 
saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes prévias. Nesse processo, espera-se que a 
intervenção coletiva contribua para o fortalecimento ou construção de novos vínculos e relações na 
vida pública e privada e, assim, possa desenvolver autonomia e consciente exercício da cidadania, 
ampliando a função de proteção social. 
 
As intervenções em grupos, ao enfatizar a dimensão coletiva das necessidades sociais, 
vulnerabilidades e riscos sociais e pessoais por violações de direitos, deverão ser realizados com 
famílias e, ou, indivíduos que apresentam vivências semelhantes, objetivando proporcionar espaço 
de convivências, compartilhamento de experiências e ampliação das possibilidades de expressão e 
compreensão dos sujeitos, das relações socialmente estabelecidas e da intersubjetividade no 
mundo e no território de vivência. 
 
Além disso, as intervenções coletivas objetivam fomentar a organização política dos usuários para 
defesa de seus direitos, estimulando sociabilidade, promovendo convivência social e contribuindo 
para o desenvolvimento de competências para o exercício da cidadania. Neste sentido, o fomento e 
fortalecimento da participação ao controle social devem ser compreendidos como inerentes ao 
trabalho social desenvolvido. 
 
A criação e ampliação das Comissões Locais de Assistência Social (CLAS) e dos Conselhos Regionais 
de Assistência Social (CORAS) exemplificam a relevância dada a dimensão política no campo da 
proteção social da política pública de assistência social. Assumindo um papel ao mesmo tempo 
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pedagógico e político mobilizador, além de formador do cidadão/usuário participativo, as 
metodologias poderão considerar, dentre outros: 
 
 Participação e controle social; 
 Desenvolvimento da autonomia; 
 Exercício da Cidadania; 
 Intersetorialidade como estratégia de gestão; 
 Integralidade de proteção social no SUAS; 
 Potencialidades e habilidades dos sujeitos; 
 História de luta e de conquistas da comunidade; 
 Articulação no Território. 

 
 
5.3.2. Atividades Coletivas Comunitárias: 
 
As atividades coletivas comunitárias, são ações de caráter coletivo, voltadas para a dinamização das 
relações no território (BRASIL, MDS, 2012) que poderão ser desenvolvidas no âmbito de abrangência 
do CREAS e, ou, fora dele, como forma de estimular a circulação, acesso às unidades e serviços 
públicos e aos bens culturais, reforçando o sentido de pertencimento social e direito à cidade. 
 
Há várias formas de executar as ações e atividades comunitárias, como eventos, palestras, 
campanhas, dentre outras. Porém, é fundamental que as ações e atividades tenham como 
premissas basilares “a promoção da comunicação comunitária, a mobilização social, o 
protagonismo da comunidade, o fortalecimento dos vínculos, o sentimento de coletividade e a 
organização comunitária, por meio do estímulo à participação cidadã”. (BRASIL, MDS, 2012, p. 37). 
Por meio de atividades planejadas pode-se empregar diversos recursos de linguagem tais como o 
lúdico, o artístico e o cultural, dentre outras. 
 
São ações estratégicas a realização de grupos, oficinas, atividades de socioeducação, mobilização, 
sensibilização, entre outras, com a qual se pretende alcançar os seguintes objetivos: 
 
 Reduzir as violações de direitos, seus agravamentos ou reincidência; 
 Orientar e ampliar a proteção social a Famílias e indivíduos; 
 Disseminar as ações e atividades dos serviços socioassistenciais e das políticas públicas 

setoriais; 
 Identificar situações de violação de direitos e de conflitos familiares; 
 Contribuir com melhoria da qualidade de vida das famílias. 
 Fortalecer a organização pessoal e social e o fomento à participação social e ao controle 

social; 
 Gerar segurança e compreensão das unidades e do serviço público como direito; 
 Desenvolver e fomentar a sociabilidade e livre expressão; 
 Promover e incentivar ao conhecimento e ao protagonismo; 
 Contribuir para reflexão acerca dos padrões de violência presentes nos territórios e 

vivenciados pelos conjuntos das famílias; 
 Contribuir com a identificação de novas situações de riscos/agravamento; 
 Contribuir para com a construção/reconstrução de projetos de vida que visem à 

superação/ruptura das situações de violação de direitos e de violência. 
 Identificar sugestões de temáticas que poderão subsidiar as Ações Comunitárias; 
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Tabela 3 – Temáticas Transversais a Socioeducação 
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5.4. Arte Educação: 
 
Uma das experiências exitosas no contexto do CREAS, diz respeito às ofertas da Arte Educação no 
Serviço Especializado em Abordagem Social. Com o intuito de qualificar o trabalho social de 
abordagem, busca ativa e acompanhamento de indivíduos e famílias que utilizam as ruas como 
espaço de moradia e sobrevivência, e considerando a arte como meio privilegiado de expressão 
humana, a equipe do SEAS conta com profissionais de nível superior arte-educadores que 
desenvolvem e utilizam dimensões do universo das artes nas intervenções cotidianas com os 
usuários atendidos. 
 
A partir da observação, compreensão e avaliação dos territórios, suas dinâmicas e relações 
interpessoais e, sobretudo, do planejamento e execução conjunta do trabalho, os arte-educadores 
articulam arte, cultura, experiências sensíveis e estéticas nos processos interventivos que 
estimulem a aproximação e a interação entre as equipes e as pessoas atendidas. As intervenções 
da Arte Educação favorecem a construção e o fortalecimento gradativo de vínculos de confiança 
entre os profissionais do Serviço e os usuários, criando novos canais de comunicação, assim como 
a elaboração de alternativas emancipatórias para o enfrentamento de vulnerabilidades e riscos 
característicos no público protegido no SUAS/BH.  
 
Os profissionais da Arte Educação, como integrantes da equipe do SEAS nos nove CREAS do 
município, devem participar do planejamento e da execução das atividades próprias do Serviço 
Especializado de Abordagem Social nas intervenções com a população em situação de rua, 
considerando ainda fenômenos tais como o trabalho infantil, a exploração sexual de crianças e 
adolescentes e demais situações que compõem o escopo de atuação do Serviço, conforme a 
Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais – TNSS (2009).  
 
Apropriados dos princípios e diretrizes da Política de Assistência Social e do SUAS e, das normativas 
que regulam as suas provisões, esta experiência possui enorme potencial para qualificar o trabalho 
social com indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidades e riscos, estimulando o 
protagonismo, a participação social, a construção de autonomia, bem como contribuindo para a 
redução das violações dos direitos sociais, seus agravamentos ou reincidência, em especial no seu 
alcance coletivo de intervenção. 
 
Neste sentido, a arte educação pode constituir, ainda, como um importante modelo de integração 
das atividades com os usuários que possuem riscos pessoais e sociais comuns e são atendidos ou 
acompanhados pelos diferentes Serviços executados no CREAS. A título de exemplo, citamos o 
fenômeno do trabalho infantil, que se constitui um elemento de intervenção do SEAS (enquanto 
trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de trabalho 
infantil), do PAEFI (no apoio, orientação e acompanhamento a famílias) e do Serviço de Proteção Social 
aos Adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas (na atenção socioassistencial e 
acompanhamento aos adolescentes em acompanhamento pelo ato infracional de tráfico, por exemplo, 
uma das piores formas de trabalho infantil). 
 
Diversas são as possibilidades de participação dos profissionais arte-educadores na construção 
conjunta e horizontal de atividades integradas entre os Serviços, especialmente naquelas de caráter 
coletivo e comunitário. Mas também, podem apoiar na qualificação das ações particularizadas, 
sobretudo no momento de construção de vínculos entre os usuários e equipe de referência dos 
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Serviços, partindo de uma intervenção lúdica de aproximação que rompe com modelos tradicionais 
de abordagem, busca ativa e, ou acolhida coletiva inicial. 
  
Destacamos que estas intervenções são intencionais e planejadas de acordo com a especificidade 
das famílias e, ou, indivíduos atendidos ou acompanhados. Embora possa utilizar de técnicas de 
ambientação, recreação e, ou, de entretenimento, não deve se limitar a este viés, constituem em 
intervenções potentes e especializadas de proteção social às famílias e indivíduos, que 
complementam os atendimentos psicossociais. 
 
 

6. EQUIPES DE REFERÊNCIA E O TRABALHO INTERDISCIPLINAR E COOPERADO 

 
Equipes de referência são aquelas constituídas por servidores responsáveis pela organização e 
oferta de serviços, programas, projetos e benefícios, levando-se em consideração o número de 
famílias e indivíduos referenciados, o tipo de atendimento e as aquisições que devem ser garantidas 
aos usuários. 
 
De acordo com a NOB-RH/SUAS: 
 

Cada equipe de referência é encarregada de intervir junto a um determinado 
número de usuários, que apresentam determinadas situações de vulnerabilidade ou 
risco social e pessoal, de acordo com o nível de proteção social em que se insere 
(básica ou especial, de média ou alta complexidade) e o tipo de serviço 
socioassistencial. Isto significa dizer que a equipe se torna referência para um 
determinado número de usuários, criando vínculos de confiança com eles. [...] Ou 
seja, sempre que o cidadão tiver uma necessidade de proteção de assistência 
social haverá um serviço para atendê-lo. Isso produz para o cidadão um 
sentimento de segurança a partir do qual ele pode afirmar ´se eu precisar, sei 
que posso contar´ Essa certeza é a primeira ideia que devemos fixar quando 
queremos construir referência. Portanto, as equipes são entendidas como um 
grupo de profissionais com diferentes conhecimentos, que têm objetivos comuns e 
definem coletivamente estratégias para alcançá-los.” (NOB-RH/SUAS Anotada e 
Comentada – 2011 – grifo nosso). 

 
Outra dimensão importante a ser destacada é a direção para onde esta concepção de referência de 
proteção social sinaliza. Um norte, um rumo [...], a concepção de referência também diz respeito à 
indicação de um ponto de chegada, à satisfação de uma expectativa (NOB-RH/SUAS Anotada e 
Comentada - 2011). 
 
Esses dois elementos – certeza e satisfação de necessidades sociais – nos ajudam a responder para 
“quem” vale a referência que as equipes de profissionais do SUAS constroem: são referências de 
proteção social para as famílias e indivíduos, que têm nas equipes a certeza de que encontrarão respostas 
qualificadas para suas necessidades. Em síntese, a natureza da referência construída pelas equipes 
de referência do SUAS é uma só: produzir para o cidadão a certeza de que ele encontrará acolhida, 
convívio e meios para o desenvolvimento de sua autonomia. 
 
Assim, a composição da equipe de referência, de acordo com as Orientações Técnicas: Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social (2011), afirma que os recursos humanos de cada 
Unidade devem ser (re)dimensionados, considerando os serviços ofertados, a demanda por 
acompanhamento especializado e a capacidade de atendimento das equipes de referência. Serão 
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elaborados parâmetros, a partir de estudos técnicos, de definição acerca de equipe de referência 
conforme as realidades territoriais de cada Unidade.  
 
É importante destacar que a garantia e efetivação dos serviços previstos na tipificação nacional 
dependem das condições estruturais favoráveis e do suporte necessário para a sua execução. Cada 
serviço possui sua especificidade, tanto com relação ao público que se destina quanto em seus 
procedimentos operacionais, mas se integram na perspectiva sistêmica e do quanto de proteção 
social pública que a família e indivíduo requer.  
 
Neste sentido, a interdisciplinaridade se materializa no encontro dos diferentes saberes e olhares 
de diversas categorias profissionais (assistente social, psicólogos, advogados, outras), mas, com o 
estabelecimento de um objetivo uno de intervenção e de atribuições comuns à equipe de referência.  
 
6.1. Perfil e Atribuições da Equipe: 
 
O trabalho social especializado desenvolvido no CREAS com as famílias e indivíduos requer 
profissionais com um conjunto de competências (conhecimento, habilidades e atitudes) que sejam 
compatíveis com a natureza e com os objetivos dos serviços, bem como com as atribuições 
pertinentes. Ressalta-se que as atribuições do corpo técnico de nível superior são as mesmas, 
portanto, requerem de estratégias no processo de trabalho e de gestão que possibilitem a resolução 
das diversas situações de desproteção social acompanhadas pelas equipes dos serviços/unidades. 
 
Assim, reafirma-se o trabalho social interdisciplinar, no qual valoriza-se os saberes específicos de 
cada profissão, reconhecendo, no entanto, a imprescindibilidade de sua complementaridade para 
apreensão mais ampliada das situações vivenciadas pelos usuários e famílias e, planejamento de 
ações e atividades mais integradas e que respondam de modo mais concreto às reais necessidades 
sociais objetivas e subjetivas dos cidadãos atendidos nos serviços socioassistenciais. No âmbito do 
SUAS, o trabalho social é cooperado, articulado, combinado, democrático e participativo, baseado 
nos princípios éticos, técnicos e políticos e, ancorado na construção de processos coletivos. 
 
O conceito de interdisciplinaridade, conforme traduzido na Política Nacional de Educação 
Permanente - PNEP (2013), como estratégia assertiva para superar a fragmentação dos saberes e 
práticas e que contribui para maior integralidade das ações de proteção social, dada a 
multidimensionalidade das situações de vulnerabilidades, riscos e violações experimentadas por 
usuários e beneficiários. 
  
A proteção social é multidimensional, portanto, sua execução requer a composição de equipes 
interdisciplinares, conforme Rizzotti (2014). Entende-se que o fato da equipe de referência ser 
composta por profissionais de áreas de formação diferentes não significa que a interdisciplinaridade 
está posta. A interdisciplinaridade diz do posicionamento ético-político frente a um objeto de 
trabalho que é complexo e multidimensional e que por isso requer ações e intervenções de proteção 
social que também tenham caráter multidimensional. Deste modo, trata-se de um desafio que 
remete ao trabalho cooperado e partilhado não apenas entre profissionais de diferentes disciplinas, 
mas entre profissionais de diferentes políticas púbicas.  
 
Dirce Koga (2014) aponta a importância da construção coletiva do conhecimento, partindo dos 
produtores do conhecimento que são os trabalhadores em atuação no provimento dos serviços, 
programas, projetos e benefícios em articulação com o conhecimento produzido pelos próprios 
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usuários e demais atores que se relacionam com a política de assistência social nos territórios. Para 
a autora a dimensão coletiva na produção do conhecimento e compreensão das situações contribui 
para a democratização e circulação dos conhecimentos produzidos. Cabe ressaltar, a partir de 
reflexões de Santos (2003) e Koga (2014), a necessidade de reconhecer a construção do 
conhecimento como um processo que não se limita ao formato do conhecimento científico, baseado 
em procedimentos rigorosos. Uma compreensão mais ampla do mundo nos impele a valorização da 
experiência social como forma de construção do conhecimento.  
 
Nesse sentido, é necessário que o planejamento das ações e atividades do CREAS, seja realizado 
com a participação da equipe de referência e com os usuários, possibilitando troca dos saberes, 
com contribuições específicas de todos os envolvidos, fomentando a interdisciplinaridade e a 
participação dos detentores do direito. Portanto, um planejamento realizado de forma integrada e 
participativo é imprescindível para que a proteção social pública se materializa com a qualidade e 
alcance seus objetivos. 
 
Sendo assim, a cada família/indivíduo inserida no CREAS deverá ter garantido seu referenciamento 
em uma equipe de referência prioritariamente composta por assistente social, psicólogo e 
advogado. Isso significa que as ações planejadas em conjunto com os usuários deverão contar com 
a participação destes profissionais de acordo com a particularidade das necessidades sociais 
apresentadas.  
 
Cabe destacar que esta equipe de referência não será responsável por todo o processo do 
acompanhamento socioassistencial. Cada família/indivíduo possuirá uma referência técnica 
responsável por conduzir o acompanhamento e articular com os demais profissionais da equipe de 
referência a sua atuação diante das necessidades sociais apresentadas pelas situações de risco 
social e pessoal por violação de direitos. Todavia, as famílias e indivíduos, referenciados e acolhidos 
nos CREAS, devem compreender a dimensão do trabalho social, conhecerem a equipe de referência 
e a dinâmica de funcionamento da unidade/serviço/turnos, ações e atividades. 
 
6.2. A equipe de referência e a consolidação da Identidade do CREAS: 
 
O fortalecimento da identidade CREAS requer a organização de processos de trabalho e de gestão 
que considerem a integração de todos os profissionais na condução das atividades e ações, tendo 
em vista os desafios dos profissionais na realização do acompanhamento às famílias e indivíduos 
em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos, nos serviços especializados, em 
decorrência das situações complexas e multidimensionais com as quais se deparam e do impacto 
do trabalho na vida dos trabalhadores. Nessa direção, cabe à coordenação do CREAS assegurar, 
com base no planejamento integrado e participativo, momentos de integração em equipe, troca de 
experiências, reflexão e discussão de casos.  
 
Uma das principais estratégias para o estabelecimento dessa integração passa por estabelecer 
encontros periódicos e regulares entre todos os profissionais da equipe de referência com intuito 
de discutir os casos acompanhados e pensar nas demais atividades e ações pertinentes ao trabalho 
social desenvolvido na Unidade. Além desses encontros periódicos seria interessante definir 
algumas estratégias de integração que possam fortalecer o sentido da Unidade CREAS, como:  
 
 Garantir, através de agenda programada momentos para que o profissional de referência 

possa acionar os demais profissionais como um apoio para condução do acompanhamento 
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socioassistencial. Desta forma, seria recomendável que todos os profissionais possam ter 
um período destinado para esse fim; 

 Sistematizar o trabalho envolvendo a equipe de referência do CREAS para que se possa 
garantir uma unicidade na acolhida aos usuários de todos os serviços do CREAS; 

 Construir agendas de atividades e ações coletivas com temáticas que perpassem por todos 
os serviços e envolva todos profissionais do CREAS. 

 
Conforme os Parâmetros para atuação de assistentes sociais e psicólogos(as) na Política de 
Assistência Social, elaborado pelos respectivos conselhos de classe, a construção do trabalho 
interdisciplinar impõe aos/às profissionais a realização permanente de reuniões e debates 
conjuntos de planejamento a fim de estabelecer as particularidades da intervenção profissional, 
bem como definir as competências profissionais em função das necessidades sociais e das 
especificidades do trabalho. Destaca-se ainda, que a atuação interdisciplinar requer reconstruir 
cotidianamente uma prática político-profissional que possa dialogar sobre pontos de vista 
diferentes, aceitar confrontos de diferentes abordagens, tomar decisões coletivas que decorram de 
posturas éticas, técnicas e políticas pautadas nos princípios e valores estabelecidos nos respectivos 
Códigos de Ética Profissional, articuladas com os princípios e diretrizes do SUAS. 
 
O exercício da interdisciplinaridade pode ser compreendido e alcançado por meio de certas atitudes: 

 
[...] atitude de buscar alternativas para conhecer mais e melhor, atitude de 
reciprocidade que impele à troca, ao diálogo com pares idênticos, com pares 
distintos ou consigo mesmo; atitude de humildade diante da limitação do próprio 
saber; atitude de perplexidade ante a possibilidade de desvelar novos saberes; 
atitude de desafio diante do novo; atitude de responsabilidade, envolvimento e 
comprometimento com os projetos e as pessoas (FAZENDA apud ALBUQUERQUE, 
ET AL, 2009, p. 266). 

 
Logo, a interdisciplinaridade que surge no processo coletivo de trabalho, demanda uma atitude ante 
a formação e o conhecimento, que se evidencia no reconhecimento das competências, atribuições, 
possibilidades e limites das disciplinas, dos sujeitos, das suas experiências e do reconhecimento da 
necessidade de diálogo profissional e de cooperação. 
 
As abordagens das diferentes profissões podem somar-se com intuito de assegurar uma 
intervenção interdisciplinar que responda às necessidades sociais individuais e coletivas, na busca 
da defesa da construção de uma sociedade livre de todas as formas de violência e exploração de 
classe, gênero, etnia e orientação sexual.  
 
Cabe destacar que a interdisciplinaridade deve ser o ponto condutor nos processos de compreensão 
e intervenção desenvolvidos em cada território e em cada unidade, considerando a ampliação da 
potência de ação no encontro dos diferentes saberes: os saberes advindos das diferentes profissões, 
os saberes advindos das diferentes políticas públicas, os saberes que as próprias famílias e 
indivíduos constroem e carregam a respeito de si e do mundo.  
 
Por fim, considera-se que: 
 

INTERDISCIPLINARIEDADE: Aqui o paradigma inter reconhece que a compreensão 
das situações em que se encontra o usuário da Proteção Social Especial requer 
análises objetivas e subjetivas, que perpassam várias áreas do conhecimento, e que 
nenhuma delas sozinha consegue compreender e explicar a gênese dos fenômenos 
que afetam o público em atendimento na Proteção Social Especial e tampouco 
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apontar metodologias de trabalho que permitam promover saídas ou rupturas com 
as situações de violação de direitos em que se encontram. [...] Eduardo Vasconcelos, 
enfatiza o fato da complexidade do SUAS ser de tal ordem que exige um certo 
descentramento dos profissionais rumo a um trabalho mais coletivo se abrindo para 
as novas possibilidades de ação. A interdisciplinaridade então é colocada como 
questionadora dos mandatos sociais e legais das profissões e das suas rígidas 
fronteiras de competências exclusivas. Com isso, ela reforça a importância de 
mecanismos grupais e institucionais na democratização da gestão dos serviços e na 
produção do cuidado. (VASCONCELOS, 1997). Ainda segundo Vasconcelos (apud 
ALMEIDA FILHO, 1997), “a interdisciplinaridade exige a identificação de uma 
problemática comum”. Para tanto, é necessária uma plataforma de trabalho em 
conjunto, na qual se estabelecem os princípios e os conceitos fundamentais. Há um 
esforço para o entendimento desses conceitos, e isso gera “fecundação e 
aprendizagem mútua”, a qual não ocorre pela simples adição ou mistura, mas sim 
por uma recombinação dos elementos internos. (AKERMAN, 2018; in SEDESE, 
Oficina Regionalização). 

 
 
7. GESTÃO DA UNIDADE 
 
O aprimoramento do CREAS, além do processo de trabalho, engloba também os processos de 
gestão da Unidade, que são fundamentais para a organização da integralidade da atenção 
socioassistencial, considerando a articulação necessária entre os serviços da unidade, a 
matricialidade sociofamiliar no âmbito da proteção social especial, de média e alta complexidade, e 
a interlocução, articulação e integração  com os demais serviços socioassistenciais e com as ações 
das demais políticas públicas setoriais.  
 
Compete à gestão da Unidade CREAS a gestão dos processos de trabalho, incluindo a coordenação 
técnica e administrativa da Unidade; a coordenação da equipe (coordenação dos recursos humanos 
e do trabalho interdisciplinar); o planejamento e gerenciamento dos processos de trabalho no 
CREAS; o monitoramento e a avaliação das ações desenvolvidas; a organização e a execução direta 
do trabalho social no âmbito dos serviços ofertados; o relacionamento cotidiano com a rede; e o 
registro de informações (BRASIL, 2011).  
 
No que diz respeito aos processos de gestão da Unidade CREAS, serão consideradas as seguintes 
dimensões: 
 

7.1. A Gestão dos Processos de Trabalho e a Coordenação dos Recursos 
Humanos: 
  
No tocante a gestão de pessoas e dos serviços socioassistenciais ofertados nas unidades, 
considerando as normativas que regulam e estabelecem as diretrizes no âmbito do SUAS e, 
partindo-se da perspectiva da gestão descentralizada, a partir das especificidades do território, 
reitera-se como competência da gestão local da Unidade CREAS no território: a coordenação técnica 
e administrativa da Unidade; a coordenação direta da execução dos serviços ofertados5; a 
coordenação dos recursos humanos do CREAS (BRASIL, 2011). 

 
5 Considerando que as entidades e organizações de assistência social também integram o SUAS, conforme preconizado 
na LOAS, é importante o fomento dos princípios éticos-políticos e das diretrizes em relação a organização/gestão e 
provimento dos serviços socioassistenciais referenciados pelo CREAS.  
 
 



 

49 
 

Destaca-se que as reuniões de equipe e as reuniões para estudos de casos são ferramentas e 
estratégias de planejamento que podem contribuir na coordenação dos processos de trabalho, 
visando à melhoria do trabalho em equipe e o desenvolvimento do trabalho social (BRASIL, 2011, 
p.52-57). Acrescenta-se ainda o processo de gestão dos casos, seu monitoramento e avaliação, 
como uma importante ferramenta de planejamento e coordenação dos processos de trabalho no 
âmbito da gestão da Unidade CREAS.  
 
Neste sentido, é importante lançar mão das informações de monitoramento e avaliação no âmbito 
do território para subsidiar as análises e tomadas de decisão no âmbito da gestão dos processos de 
trabalho e dos recursos humanos da Unidade. A leitura analítica do território (especificidades 
quantitativas e qualitativas dos fenômenos e necessidades sociais); a análise da série histórica 
(médio e longo prazo) da demanda por acompanhamento especializado e a capacidade de 
atendimento e acompanhamento das equipes; e ainda, a inteligência institucional possibilitada no 
processo continuado de gestão de casos acompanhados pelos serviços socioassistenciais se 
constituem como elementos objetivos de análise que podem subsidiar o monitoramento, a 
avaliação, o planejamento e a tomada de decisões pela gestão da Unidade.  
 
Ressalta-se, que a acolhida, o trabalho social coletivo e comunitário e o trabalho interdisciplinar 
não devem ser compreendidos como processos alheios e sim como dimensões basilares do trabalho 
social com famílias e indivíduos desenvolvido no âmbito do CREAS.  
 
7.2. Planejamento do Trabalho Socioassistencial no CREAS: 
 
A partir de dados e informações do monitoramento e da avaliação, que apontem ações necessárias 
para o aprimoramento, o planejamento deve explicitar a proposta da Unidade e dos Serviços 
ofertados, considerando, objetivos e metas a atingir em um determinado período de tempo, bem 
como os meios e recursos necessários para seu alcance. 
 
O Planejamento do CREAS deve acontecer articulado com o território e a rede socioassistencial e 
intersetorial construindo uma agenda proativa, protetiva e preventiva no seu âmbito de abrangência. 
Esta ação envolve tanto os aspectos operacionais para realização das atividades propostas, quanto 
os técnicos-metodológicos com a definição de prioridades. Conforme já sinalizado, importante que 
para este planejamento a coordenação do CREAS faça reuniões com ampla participação da equipe 
de referência e representação de usuários dos diferentes serviços socioassistenciais. 
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Tabela 4 - Etapas importantes para desenvolvimento do trabalho socioassistencial 
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Fonte: Produção dos autores. 
 
 
7.3. Construção, Discussão e Gestão de Casos vinculados à Unidade: 
 
A análise e gestão dos casos na unidade é primordial. A acolhida dos usuários, premissa basilar no 
SUAS, sinaliza o quanto de proteção social requerem e os caminhos a serem percorridos para 
alcançar os objetivos deste capo de proteção às famílias e indivíduos que vivenciam desproteção 
social. Integra, como já mencionado, o processo essencial ao trabalho desenvolvido no CREAS, a fim 
de ampliar a compreensão e possibilitar a definição de estratégias e metodologias de atendimento 
e, ou, acompanhamento mais adequadas, além de serviços da rede socioassistencial que deverão 
ser acionados, tendo em vista as necessidades sociais dos usuários. Portanto, estudar o caso 
requer, ao menos, três etapas fundamentais ao processo, ancoradas na matriz padronizadora para 
fichas dos serviços socioassistenciais. 
 

a) Etapa 1 – CONSTRUÇÃO DO CASO: Se relaciona com a provisão do Trabalho Social 
essencial ao Serviço, para além de reunir informações e planejar as intervenções, é o 
momento de verificar “quais os instrumentais de intervenção serão utilizados para chegar aos 
objetivos propostos pelo Serviço?”. 

 
b) Etapa 2 – DISCUSSÃO DO CASO: Momento de perguntar sobre os Objetivos e os propósitos 

do Serviço e se os resultados esperados estão sendo alcançados. Quais os fatores e 
intercorrências observadas para o não alcance dos objetivos do serviço? Indicativo para 
(re)planejar ações e formas e estratégias de intervenção. 

 
c) Etapa 3 – GESTÃO DO CASO: Impacto Social Esperado. Trata dos resultados e dos impactos 

esperados das intervenções das equipes de referência de cada Unidade/Serviços integradas 
com as demais da rede socioassistencial. Projeta expectativas que vão além das aquisições 
dos sujeitos protegidos no SUAS e avançam na direção de mudanças positivas em relação a 
indicadores de vulnerabilidades e de riscos sociais e pessoais. Sinaliza o tempo da 
família/indivíduo nos Serviço/Unidades e seus referenciamentos. Indica a necessidade de 
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continuidade do acompanhamento ou referenciamento a outro serviço socioassistencial. No 
caso do Serviço de Proteção Social aos Adolescentes em Cumprimento de Medidas 
Socioeducativas, deve ser intensificada nos casos de tempo de acompanhamento superior a 
previsão legal, medidas socioeducativas cumuladas e tempo de cumprimento da medida 
superior ao estabelecido em sentença. 

 
Tabela 5 – Construção, Discussão e Gestão de Casos 
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Fonte: Produção dos autores. 
 
Estas três dimensões (construção, discussão e gestão dos casos) serão aprofundadas por meio de 
orientações técnicas específicas, tratando e fomentando aspectos importantes e necessários quanto 
à temporalidade, fenômenos, cumulação de medidas, dentre outras dimensões que o trabalho social 
especializado da unidade requer.  
Ainda no âmbito da gestão de casos para acesso aos serviços, as coordenações do equipamento, 
deverão destacar as situações prioritárias, a partir dos objetivos e diretrizes do SUAS e do 
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direcionamento dado pelos respectivos estatutos de defesa de direitos, visando o atendimento das 
situações de maior vulnerabilidade, conforme disposto nas legislações específicas. 
 
 
7.4. Registro das Informações, Monitoramento e Avaliação: 
 
A informação deve ser compreendida como recurso e estratégia de política pública. Na medida em 
que ora é recurso ora é estratégia e, na maior parte das vezes, um vigoroso exercício para o 
incremento de convicções e para a diminuição de incertezas no campo das políticas públicas. 
Vivemos num tempo onde construímos coletivamente muitos dados e informações, fato é que 
continuamos essencialmente imprecisos quando falamos em utilizar a informação para decidir, 
planejar, monitorar e avaliar a assistência Social. Compêndios de estatísticas e o dilúvio de 
informações fragmentadas não mudam o curso de políticas públicas se não decidirmos o que 
queremos saber, porque queremos saber e o que vamos fazer com o que sabemos. As 
tecnologias de informação, de comunicação e a informação de base, precisam ser aproveitadas para 
produzir ferramentas a favor do conhecimento, que subsidia a organização dos processos de 
trabalho, de gestão e formulação de políticas públicas, ainda, subsidia a organização e o fomento à 
participação e controle social.  
 
Não pode haver intervenção social possível, ou pelo menos adequada, que não seja imbuída, nutrida 
pelo conhecimento, inclusive para garantir a ultrapassagem do cumprimento de rotinas e 
procedimentos em geral reprodutores de práticas elaboradas pelo senso comum. É neste contexto, 
que se pontua a centralidade da informação como estratégia da política pública. Ela deve ser 
organizada, objetiva e direcionada para soluções públicas. A informação, transformada em 
conhecimento, sustentada por indicadores e pesquisas, tem a autoridade de apontar o 
aperfeiçoamento de rumos, tem a aptidão de orientar as ações em torno das questões públicas. 
Assume relevante papel na formulação, implementação, monitoramento e avaliação. 

Este tripé, informação, monitoramento e avaliação, fomenta a função de vigilância socioassistencial, 
que potencializa e fomenta o provimento dos serviços, programas, projetos e benefícios e, também 
a gestão. 
 
8. ARTICULAÇÃO DO CREAS E A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL 
 
A articulação entre o CREAS e os demais atores responsáveis pela construção conjunta de resposta 
às situações que envolvem violação de direitos, considerando a complexidade das situações 
vivenciadas pelas famílias e indivíduos atendidos e, ou, acompanhados devem ser compreendidas 
enquanto uma estratégia de gestão, visando contribuir para a integralidade de proteção social. 
 
Desta forma, as redes não são, simplesmente, um arranjo poliárquico entre diferentes atores 
dotados de certa autonomia, mas um sistema que busca, deliberadamente, no plano de sua 
institucionalidade, aprofundar e estabelecer padrões mais estáveis de inter-relações (MENDES, 
2011, p.79). Por este motivo, é fundamental a integração dos diversos sistemas para efetivação de 
direitos e consequentemente garantia de proteção social pública. Assim, mais que uma prescrição 
legal, o trabalho em rede e o acesso dos indivíduos e famílias aos direitos sociais, podem 
desconstruir sistemas pautados pela exclusão. 
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Agir de forma integrada em redes e, compreender a intersetorialidade como estratégia de gestão, 
implica, antes de tudo, compreender as funções e as provisões que são inerentes à Assistência 
Social e o conjunto de ofertas das demais políticas públicas disponíveis nos territórios de vivência 
das famílias e indivíduos. Embora o reconhecimento do trabalho em rede tenha ganhado 
notoriedade nas políticas públicas, de forma geral, o conceito tem sido “empregado de forma 
imprecisa” (GRANDORI; SODA, 1995, p. 183), aproximando mais de um recurso discursivo do que 
necessariamente de uma construção do caso. O encaminhamento para a rede ou o seu não 
funcionamento de forma articulada e integrada, por vezes, resulta da inércia de alguns atores 
acerca dos desafios do trabalho, reforçando práticas fragmentadas e isoladas que ainda permeiam 
a realidade das provisões em políticas públicas. 
 
Neste contexto, princípios como integralidade, complementariedade, intersetorialidade, entre 
outros, começam a ganhar destaques na formulação e execução das políticas públicas. A proposta 
de trabalhos em redes sociais tem representado um novo paradigma que se contrapõe às 
tradicionais políticas públicas marcadas por ações fragmentadas que, historicamente, apenas 
contribuíram para intervenções localizadas, segmentadas, centralizadas e simplificadas frente a 
fenômenos complexos e contextuais (UDE, 2008, p. 41). 
 
A intersetorialidade também não é uma justaposição de setores e trabalhos simultâneos apenas. O 
importante num modo de agir intersetorial, denominado por Sposati (2006), é o princípio da 
convergência. A intersetorialidade pressupõe trabalho em rede, entendimentos comuns, análises 
coletivas sobre o território, sobre os problemas deste território, sobre as potencialidades deste 
território, sobre as maneiras de habitar o território. Desta forma, pensar em como cada política 
pode contribuir com a saída das situações de violação de direitos, como garantir direitos, com quem 
se conta? Contra o que se deve lutar? Como construir itinerários emancipadores, sem violação de 
direitos? Como incluir os usuários neste percurso? (AKERMAN, 2018; in SEDESE, Oficina 
Regionalização). 
 
Uma gestão pautada pela intersetorialidade requer a construção, ou seja, a invenção de diferentes 
estratégias que envolvam as articulações possíveis. Os fluxos são importantes, contudo os 
itinerários devem poder prevalecer aos fluxos, que, portanto, devem ser flexíveis. Assim os pactos 
gerenciais devem ser assumidos, a partir dos princípios da intersetorialidade, de forma a que todos 
(profissionais de diferentes áreas e setores) sejam instrumentos a serviço da conjugação de 
esforços e não de criação de barreiras burocráticas que impeçam a circulação do público pelas 
políticas públicas a partir de projetos de inclusão e garantia de direitos desenhados coletivamente, 
sempre com a centralidade no protagonismo do usuário. 
 
As ações de articulação postas à Unidade não excluem o órgão gestor do seu papel preponderante 
na interlocução com outras políticas e órgãos de defesa e garantia de direitos e a institucionalidade 
da articulação do SUAS com as demais políticas públicas e sociais, inclusive, por meio da construção 
e pactuação de fluxos e protocolos intersetoriais de atendimento/acompanhamento, fomentando as 
retaguardas necessárias para os serviços executados no CREAS. Dessa forma, o que se espera 
dessa relação estreita entre o SUAS e as demais políticas públicas, é que essa interação possa 
proporcionar não só uma atenção conjunta na proteção de famílias e indivíduos, mas um esforço 
integrado local e regional para a redução das desigualdades, para o rompimento do ciclo geracional 
de pobreza, para o desenvolvimento da autonomia dos usuários e para a qualificação da provisão 
dos serviços e benefícios públicos. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Diante de todo conteúdo apresentado nesta Orientação Técnica, podemos concluir que o 
aprimoramento dos CREAS é processual, fundamentalmente estruturado em três importantes 
dimensões do trabalho social desenvolvido pela Unidade: concepção, intervenção e o planejamento 
estratégico da unidade.  
 
Quanto a concepção, a perspectiva é de fomentar a ampliação e integralidade da proteção social e 
do movimento dialético entre os campos subjetivos e coletivos, por meio, principalmente, da 
coletivização das necessidades sociais e da possibilidade de tirar da invisibilidade usuários que 
historicamente não acessam o CREAS, embora apresentem situações de violações de direito a 
serem acolhidas no âmbito da política pública de assistência social. 
 
No campo da intervenção, busca-se aperfeiçoar os processos de trabalho e de gestão fundamentais 
à oferta de proteção socioassistencial desenvolvida, por meio do fomento e aprimoramento 
especialmente dos processos de Acolhida; Trabalho Interdisciplinar; e, Atividades Coletivas e 
Comunitárias.  
 
Com o planejamento, busca-se a indução de planos de ação dentro dos CREAS que favoreçam a 
integração entre os serviços, a gestão sobre o dimensionamento de demandas e de recursos 
humanos e os processos de construção, discussão e gestão de casos.  
 
Portanto, tonar-se fundamental o constante aprimoramento dos processos de trabalho e de gestão 
nos CREAS de Belo Horizonte/MG, a fim de assegurar proteção social pública às famílias e indivíduos 
em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal, por violação de direitos. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO 1 – ANÁLISE SITUACIONAL CREAS 
 
A presente análise compõe parte do Relatório Final da Análise Situacional dos processos de trabalho 
nos CREAS do SUAS-BH que teve como objetivo apresentar o resultado final da consolidação da 
Análise Situacional dos processos de trabalho dos CREAS - do município de Belo Horizonte, 
realizado no período de agosto a outubro de 2018. 
 
 
1. Etapa Qualitativa 
 
As oficinas qualitativas foram realizadas em cada um dos nove CREAS. Elas tiveram como objetivo 
coletar e sistematizar dados e informações sobre os processos de trabalho desenvolvidos 
atualmente nessa unidade, para subsidiar o processo de reordenamento do CREAS. Coube às 
Diretorias Regionais e às Coordenações de CREAS organizar a participação de suas equipes de 
referência, de acordo com o planejamento do trabalho e disponibilidade de espaço. As Coordenações 
de CREAS e os representantes do Grupo de Trabalho - GT foram consultados para definição das 
datas e horários mais adequados para realização das oficinas.  
 
Foram convidados para participação toda equipe de referência da Unidade, por serviços, e 
respectivas coordenações. 
 
Em cada um dos CREAS, os trabalhadores e o coordenador da Unidade foram convidados a se 
organizar em 2 ou 4 subgrupos (de acordo com o nº de participantes) que trabalharam os dois tipos 
de processos de trabalho: 1) processos de gestão do trabalho; 2) processos de desenvolvimento do 
trabalho social, conforme abaixo: 
 
 

Organização dos subgrupos das Oficinas qualitativas nos CREAS 
 

 
 
Para cada um dos processos de trabalho de gestão e do desenvolvimento do trabalho social listados 
na Figura 2, foi elaborado um instrumental que orientou a discussão e o registro, conforme modelo 
abaixo. Os coordenadores e apoiadores utilizaram também um documento de ementa com alguns 
conceitos orientadores e um documento com perguntas para fomentar o debate, como subsídio para 
a condução das oficinas.  
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Tabela 1 – Macroprocessos 
 

 
Dessa forma, os participantes foram convidados a refletirem e a registrarem informações sobre 
como cada um dos processos de trabalho estava sendo realizados naquele momento e a apontar 
quais mudanças positivas eles gostariam que fossem realizadas para cada um deles. Nesse sentido, 
além de realizar a análise crítica do que é feito hoje, as equipes puderam sugerir as mudanças que 
consideram importantes de serem alcançadas por meio do processo do reordenamento. Os 
registros realizados por meio dos instrumentais de cada um dos nove CREAS foram arquivados e 
digitados pela DGAS (Anexo II).  
 
Foi realizada reunião com os participantes do GT Reordenamento em que foram apresentados os 
registros das oficinas realizadas nos nove CREAS. Os participantes do GT se dividiram em 
subgrupos: o subgrupo “Gestão” do GT Reordenamento CREAS realizou a análise e a síntese dos 
dados relativos ao Processo de Gestão do Trabalho; o subgrupo “Técnico-Metodológico” do GT 
Reordenamento CREAS realizou a análise e a síntese dos dados relativos aos Processos de 
Desenvolvimento do Trabalho Social. O resultado da síntese foi apresentado, ajustado e validado em 
reunião do GT realizada em 27 de setembro de 2018. 
 
1.2. Etapa quantitativa 
 
De acordo com o planejamento da elaboração da análise situacional dos CREAS, foram previstos, 
além da realização das oficinas qualitativas de levantamento de dados e informações com os 
trabalhadores e coordenadores que atuam diretamente nessas Unidades, o levantamento e a 
análise de dados quantitativos relativos aos atendimentos, recursos humanos e território para 
discussão com os trabalhadores e gestores dos CREAS. Para tal, a GVISO elencou, junto com a 
GGSMC/DPES, DGAS/GGTEP, categorias de análise relevantes para orientar a escolha de variáveis 
e o levantamento de dados sobre os aspectos apontados. A partir daí, foram elaborados 9 relatórios, 
um para cada CREAS, para subsidiar a discussão dos dados quantitativos em oficinas que foram 
realizadas no mês de setembro.  
 
Destacam-se como desafios relacionados ao reordenamento dos processos de trabalho realizados 
nas Unidades evidenciados pela análise situacional dos processos de trabalho do CREAS:  
A necessidade de adequação da atenção socioassistencial ofertada às normativas do SUAS;  
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 Integração de ações socioassistenciais (PSB/PSE);  
 Concepção e identidade da Unidade CREAS;  
 Necessidade de diagnóstico socioterritorial;  
 Trabalho social com foco no território e seus fenômenos;  
 Incentivo da organização do usuário e da sua participação nas instâncias de controle social;  
 Acolhida ofertada no CREAS;  
 Processo de inserção no CREAS;  
 Atividades coletivas e comunitárias nos processos de trabalho do CREAS; 
 Processos de referenciamento e contrareferenciamento;  
 Registro de dados que possibilite evidenciar de forma integral o trabalho social ofertado no 

CREAS;  
 Readequação de recursos humanos e garantia de interdisciplinaridade, de acordo com a 

necessidade do território e as ofertas da Unidade, entre outras dimensões do trabalho social 
da Unidade. 

 
O fato de no município de Belo Horizonte a Unidade CREAS está estruturalmente localizada dentro 
das Diretorias Regionais de Assistência Social, onde são ofertados outros serviços 
socioassistenciais e por vezes, no mesmo edifício/espaço onde há também a oferta de outras 
políticas públicas setoriais é também um elemento suscitado na análise situacional do CREAS. O 
que requer atenção, planejamento e direção administrativa dos diretores regionais e coordenadores 
da Unidade CREAS.  
 
Vale lembrar, contudo, que as Orientações Técnicas do CREAS preveem a possibilidade do 
Equipamento estar localizado em núcleos mais ampliados de atendimento à população, onde se agregam 
diversos serviços da assistência social, da educação, da saúde, dentre outros. Essa estratégia pode 
facilitar o acesso da população a diversos serviços que funcionam no mesmo local. Entretanto, caso o 
CREAS funcione nesse conglomerado, o órgão gestor de Assistência Social deverá atentar-se para a 
necessidade de assegurar a placa de identificação e espaços exclusivos para realização das atividades 
essenciais da Unidade CREAS. Nesse sentido, está previsto o compartilhamento dos seguintes 
espaços: entrada ou porta de acesso; copa/cozinha; almoxarifado; espaço externo; banheiros 
(BRASIL, 2011, p. 83-84).  
 
As oficinas subsidiaram a escrita da Orientação Técnica, bem como apontam para outros desafios 
que deverão ser trabalhados pela gestão municipal, gestão regional das Unidades e pelas equipes 
de referência do provimento dos serviços. Contudo, registramos a não pretensão de esgotar nesta 
escrita todos os apontamentos necessários, mas de priorizar aqueles que avaliamos como 
fundamentais ao processo de reordenament
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ANEXO II - ANÁLISE SITUACIONAL DO CREAS 
INSTRUMENTAL DE SÍNTESE DOS RESULTADOS 

 
ETAPA QUALITATIVA (OFICINAS COM TRABALHADORES DO PROVIMENTO) 
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1.2. Etapa quantitativa 
 
De acordo com o planejamento da elaboração da análise situacional dos CREAS, foram previstos, 
além a realização das oficinas qualitativas de levantamento de dados e informações com os 
trabalhadores e coordenadores que atuam diretamente nessas Unidades, o levantamento e a 
análise de dados quantitativos relativos aos atendimentos, recursos humanos e território para 
discussão com os trabalhadores e gestores dos CREAS. Para tal, a DGAS/GVISO elencou, junto com 
a DPES/GGSMC e DGAS/GGTEP, categorias de análise relevantes para orientar a escolha de 
variáveis e o levantamento de dados sobre os aspectos apontados. A partir daí, foram elaborados 9 
relatórios, um para cada CREAS, para subsidiar a discussão dos dados quantitativos em oficinas que 
foram realizadas no mês de setembro. 
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