
                                                                                                                       

 

ADESÃO DAS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CRAS INSERIDAS NO 

PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL ÁS FAMÍLIAS- PAIF AOS 

PROCESSOS DE ORIENTAÇÃO E DIRECIONAMENTO 

 

Débora Lima Barros¹; Fabiana de Moura Souza² 

1
Psicóloga, Especializanda em Saúde da Família e Comunidade – Universidade Federal do 

Piauí (UFPI). Correspondência: debora_saoju@hotmail.com 
2
Tutora do Curso de Especialização em Saúde da Família e Comunidade, Biomédica 

Especialista em Análises Clínicas, Mestre em Farmacologia e Doutoranda em Biotecnologia.  

 

RESUMO 

 

São Julião é uma cidade de 5.675 habitantes do estado do Piauí, que dentre os serviços da 
Atenção Básica conta com 1 CRAS. O principal serviço ofertado pelo CRAS é o Serviço de 
Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF) que, constitui-se o alicerce da Proteção 
Básica do SUAS. Uma dificuldade enfrentada é a resistência das famílias em aceitar o 
acompanhamento ou encaminhamento para outros serviços necessários. Assim o presente 
projeto de intervenção tem como objetivo desenvolver o Programa de Atenção Integral às 
Famílias (PAIF) no município de São Julião - PI. Nesse sentido será realizado levantamento 
dos prontuários das famílias encaminhadas para acompanhamento do PAIF, as famílias 
cadastradas serão entrevistadas para avaliação do entendimento do programa e 
posteriormente será apresentado o PAIF, em seguida serão identificadas as famílias que não 
seguem as orientações e encaminhamentos, essas famílias serão convidadas para palestras e 
confraternização com os profissionais atuantes no CRAS, além disso, será determinado um 
roteiro de avaliação dos encaminhamentos e discutição do PAIF com a Equipe da Estratégia 
Saúde da Família em para reforça a importância da UBS para o Programa. Será realizada a 
identificação das famílias que não seguem as orientações, através de retornos programados ao 
CRAS e busca ativa dessas famílias que não retornam ao CRAS. O acompanhamento do 
projeto ocorrerá por meio de reuniões mensais e extras sempre que for notado algum problema 
ou surgir alguma ideia. Dessa forma o projeto irá despertar a visão dos gestores e profissionais 
sobre a sua contribuição para o PAIF para efetivação dos direitos dessas famílias, além de 
melhora a qualidade de vida das famílias em risco de vulnerabilidade que residem no 
município. 
 
Palavras-chave: Famílias; Programa de Atenção Integral às Famílias; Assistência social. 

 

ACCESSION OF FAMILIES ASSISTED BY THE CRAS INSTRUMENTS IN THE 
PROGRAM OF COMPREHENSIVE ATTENTION TO FAMILIES- PAIF TO THE 

PROCESSES OF GUIDANCE AND DIRECTION 
 

ABSTRACT  

São Julião is a city of 5,675 inhabitants of the state of Piauí, which among the services of 
Primary Care has 1 CRAS. The main service offered by CRAS is the Service of Protection and 
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Integral Family Assistance (PAIF), which is the foundation of the Basic Protection of SUAS. One 
difficulty faced is the reluctance of families to accept follow-up or referral to other necessary 
services. Thus the present intervention project aims to develop the Program of Integral Attention 
to Families (PAIF) in the municipality of São Julião - PI. In this sense, a survey of the families' 
records will be carried out to follow up the PAIF, the families will be interviewed for evaluation of 
the understanding of the program and later will be presented the PAIF, then will be identified the 
families that do not follow the guidelines and referrals, these families will be invited for lectures 
and fellowship with professionals working in CRAS, in addition, will be determined a roadmap of 
evaluation of the referrals and discussion of PAIF with the Family Health Strategy Team in order 
to reinforce the importance of UBS to the Program. The families that do not follow the guidelines 
will be identified through programmed returns to CRAS and active search of those families that 
do not return to CRAS. Project follow-up will take place through monthly and extra meetings 
whenever a problem is noticed or an idea comes up. In this way, the project will awaken the 
vision of managers and professionals about their contribution to the PAIF to enforce the rights of 
these families, as well as improving the quality of life of families at risk of vulnerability residing in 
the municipality. 

 

Keywords: Families, Comprehensive Family Assistance Program, Social Assistance. 

 

INTRODUÇÃO 

São Julião é uma cidade de 5.675 habitantes do estado do Piauí, com 

crescimento lento e economia voltada para o comércio local e empregos com vínculos 

partidários. Muitos habitantes do município não trabalham, dependem de programas 

sociais, como o Bolsa Família.  

O município conta com Unidades Básicas de Saúde- UBS na zona urbana e rural 

que disponibilizam a população exames simples de baixa complexidade. Há alguns 

anos o município aderiu ao Programa Mais Médicos, o que vem trazendo grandes 

benefícios aos habitantes de nossa cidade. São três equipes da Estratégia Saúde da 

Família e o NASF no qual são compostos por Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, 

Odontólogos, Fisioterapeuta, Psicóloga, Assistente Social e Nutricionista. O Centro de 

Referência da Assistência Social (CRAS) apresenta uma equipe interdisciplinar, 

caracterizada como trabalhadores sociais, composta por Assistente Social, Psicólogo 

e Orientador Social. 

A taxa bruta de mortalidade foi de 48 casos em 2017, já a taxa de mortalidade 

infantil apresentou apenas 1, 2017 apresentaram os seguintes dados Em relação a 

atenção básica os serviços de saúde, no ano de 2013, o percentual médio das 

internações por condições sensíveis na atenção básica foi de 57,33%, indicador que 

sinaliza a grande demanda de doenças no qual necessitam da internação.  O ponto 

positivo é que no ano seguinte (2014) houve uma diminuição muito relevante acerca 

destas internações, apresentando 51,15%.  



                                                                                                                       

O trabalho do CRAS funciona em conjunto com a secretaria de Educação e da 

Saúde, através das UBS. A unidade atualmente está bem equipada e conta com os 

recursos adequados para o trabalho da equipe, que é formada por recepcionistas, 

serviços gerais, cozinheiras, duas assistentes sociais, uma psicóloga, uma técnica 

responsável pelo BF, coordenadora do CRAS, uma coordenadora do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, três orientadoras sociais, uma 

coordenadora do Programa Criança Feliz, três supervisoras do PCF e um educador 

físico. São ofertados serviços psicológicos, sociais e assistenciais. São 

disponibilizadas atividades de grupos, como a capoterapia que une capoeira e danças 

populares como uma terapia para o corpo e a mente voltadas para idoso, bem como 

um grupo de gestantes que funciona mensalmente com palestras sobre temas que 

envolvem a gestação, pós gestação e o cuidado com o bebê e a entrega de enxovais. 

O dia-a-dia da Equipe está ocupado quase que exclusivamente com as atividades de 

atendimento à demanda espontânea (maior parte) e a alguns programas sociais: Bolsa 

Família, Criança Feliz, Benefício de Prestação Continuada e Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos. 

O CRAS atende a população vulnerável do município, porém uma dificuldade 

enfrentada é a resistência das famílias em aceitar o acompanhamento ou 

encaminhamento para outros serviços necessários, como para uma UBS, assim o 

presente projeto de intervenção tem como objetivo desenvolver o Programa de 

Atenção Integral às Famílias (PAIF) no município de São Julião - PI.  

 

 REVISÃO DA LITERATURA 

A Assistência Social no Brasil ao longo dos anos vem sofrendo alterações e 

transformações na efetivação da sua política pública. Anteriormente, suas práticas 

voltavam-se para a caridade e/ou assistencialismo, com a Constituição Federal (1988) 

torna-se prioridade absoluta o acesso às políticas públicas e à proteção social 

(BRASIL, 1988; BRASIL, 2005).  

Surgiram algumas legislações que regulamentaram e realizaram 

reordenamentos institucionais, como a Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, 

Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e Norma Operacional Básica- 

NOB/SUAS, “no qual definem e firmam responsabilidades; hierarquizam e 

territorializam a proteção social oferecida; definem formas de financiamentos, 

elementos de pactuação e de controle social” (BROGNOLI e SANTOS, 2016 p. 2).  



                                                                                                                       

A PNAS visa o enfrentamento das desigualdades socioterritoriais, promovendo 

garantias por meio da universalização dos direitos sociais. Além disso, determina os 

usuários da Política de Assistência Social, os quais são os grupos e/ou indivíduos em 

situação de vulnerabilidade e/ou risco social e pessoal, como exemplo:  

 

Famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos 
afetivos, pertencimento e sociabilidade; identidade estigmatizadas em 
termos étnicos, cultural e sexual; desvantagem pessoal por 
deficiência; exclusão pela pobreza e/ou no acesso as políticas 
públicas; inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho; 
uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência 
advinda do núcleo familiar, comunitário; dentre outras. (BRASIL, 
PNAS, 2004, p. 33). 

 

Os objetivos da PNAS são:  

 

Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção 
social básica e, ou, especial para famílias, indivíduos e grupos que 
deles necessitam; Contribuir com a inclusão e a equidade dos 
usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e 
serviços socioassistenciais básicos e especiais, em área urbana e 
rural; Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham 
centralidade na família e que garantam a convivência familiar e 
comunitária (PNAS, 2004, p. 33).  

 

A Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004) estabelece o Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS), que reorganiza a assistência social em um 

sistema descentralizado e participativo (MDS, 2018). 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), é a principal porta de 

entrada do SUAS, sendo definida como uma unidade pública estatal descentralizada 

da política de assistência social, responsável pela organização e oferta de serviços da 

proteção social básica nas áreas de vulnerabilidade e risco social dos municípios.  

Vale ressaltar que o CRAS apresenta uma equipe interdisciplinar, caracterizada 

como trabalhadores sociais, composta por Assistente Social, Psicólogo e Orientador 

Social. Estes trabalham de forma articulada e em conjunto visando o fortalecimento 

dos vínculos familiares/comunitários nos territórios de sua abrangência, tendo como 

respaldo os serviços ofertados na Proteção Social Básica (PSB) (SOUZA, 2015).  

O principal serviço ofertado pelo CRAS é o Serviço de Proteção e Atendimento 

Integral a Família (PAIF), cuja execução é obrigatória e exclusiva. É considerado 

fundamental e se caracteriza como eixo basilar da “nova” política de assistência social 

que vem sendo construída no Brasil (BRASIL, 2012 p. 5).  



                                                                                                                       

O PAIF foi concebido a partir do reconhecimento que as vulnerabilidades e os 

riscos sociais atingem as famílias e extrapolam a dimensão econômica, necessitando 

de intervenções que trabalhem os aspectos objetivos e subjetivos relacionados à 

função protetiva da família e ao direito à convivência familiar (BROGNOLI e SANTOS, 

2016). 

De acordo com a PNAS (2005), o PAIF é um serviço de caráter continuado que 

visa fortalecer a função protetiva das famílias, buscando a promoção ao acesso e 

usufruto dos direitos contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, como também, 

atua prevenindo o rompimento dos laços afetivos.  

Nesse sentido, o CRAS fundamenta suas ações em dois eixos: a matricialidade 

sociofamiliar e a territorialização. A matricialidade sociofamiliar é a centralidade da 

família como núcleo social fundamental e prioridade da Política de Assistência Social. 

Deste modo, os serviços ofertados devem ter como direção a atenção às famílias 

localizadas no seu território de abrangência (SOUZA, 2015). 

Entende-se o conceito de família a partir do desenvolvimento de funções 

básicas, por exemplo, promover a socialização e proteção dos seus membros, ser 

mediadora das relações sociais, constituir-se como referências morais, de vínculos 

afetivos e sociais, dentre outros (BRASIL, 2005).  

O CRAS tem suas ações voltadas para o fortalecimento dos vínculos familiares, 

bem como, valorização das particularidades, diversidades culturais e 

heterogeneidades de cada grupo familiar. Segundo a cartilha da PNAS (2005 p.35) o 

CRAS realiza, ainda, sob orientação do gestor municipal de Assistência Social:  

 [...] o mapeamento e a organização da rede socioassistencial de 
proteção básica e promove a inserção das famílias nos serviços de 
assistência social local. Promove também o encaminhamento da 
população local para as demais políticas públicas e sociais, 
possibilitando o desenvolvimento de ações intersetoriais que visem à 
sustentabilidade, de forma a romper com o ciclo de reprodução 
intergeracional do processo de exclusão social e evitar que estas 
famílias e indivíduos tenham seus direitos violados, recaindo em 
situações de vulnerabilidades e riscos. 
 

As ações do PAIF são planejadas e avaliadas com a participação das famílias 

usuárias, das organizações e movimentos populares do território, visando o 

aperfeiçoamento do Serviço, adequando-se às necessidades locais, bem como 

fortalecendo o protagonismo das famílias, dos espaços de participação democrática e 

de instâncias de controle social (BRASIL, 2012).  

São ações do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF: 

Acolhida; Oficinas com Famílias; Ações Comunitárias; Ações Particularizadas e 



                                                                                                                       

Encaminhamentos. Nesse sentido, é preciso realizar as ações do PAIF em conjunto 

aos objetivos que se pretende alcançar. Ou seja, é imprescindível o planejamento, 

execução, monitoramento e avaliação dessas ações para garantir seu efetivo 

cumprimento (BRASIL, 2012).  

De acordo com a Cartilha Orientações Técnicas sobre o PAIF (BRASIL, 2012) a 

execução das ações do PAIF é de responsabilidade dos profissionais de nível superior 

que compõem a equipe técnica do CRAS, pois conforme definição de trabalho social 

com famílias, o mesmo deve ser realizado sob a ótica de pressupostos éticos, 

conhecimento teórico-metodológico e técnico-operativo, qualificando o alcance dos 

objetivos propostos pelo Serviço.  

Ainda de acordo com a cartilha Orientações Técnicas sobre o PAIF (BRASIL, 

2012 p. 16) 

Todas essas ações devem, necessariamente, estar disponíveis no 
PAIF, de forma a atingir os objetivos e impactos sociais esperados do 
Serviço, que tem por objetivo o enfrentamento de vulnerabilidades e 
prevenção de riscos sociais complexos e multicausais, bem como 
garantir as aquisições das famílias usuárias, conforme normatização 
da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. 

 

O acompanhamento e o encaminhamento são os processos de orientação e 

direcionamento das famílias, ou algum de seus membros, para serviços e/ou 

benefícios socioassistenciais ou de outros setores. Apresenta como objetivo a 

promoção ao acesso aos direitos e a conquista da cidadania (BRASIL, 2012).  

A Assistência Social enquanto política pública deve fundamentalmente se 

articular com outras políticas sociais, principalmente as públicas de Saúde, Educação, 

Cultura, Esporte, Emprego, Habitação, dentre outros. Portanto, o acompanhamento e 

encaminhamento são mecanismos estruturantes para a efetivação do PAIF (BRASIL, 

2012).  

Os Encaminhamentos pressupõem contatos prévios e posteriores da equipe 

técnica do CRAS com outros serviços possibilitando a efetivação do encaminhamento, 

garantindo assim o retorno da informação e o efetivo atendimento e inclusão da família 

(BRASIL, 2012). E, portanto:  

O PAIF, ao ser ofertado nos territórios com grande incidência de 
situações de vulnerabilidade, acaba sendo o receptor de 
necessidades que não são respondidas no âmbito de uma única 
política social, precisando, dessa forma, encaminhar famílias para o 
devido atendimento de suas demandas. Assim, é preciso que os 
órgãos gestores responsáveis estabeleçam fluxos ou protocolos que 
garantam o atendimento das famílias pelos serviços aos quais foram 
encaminhadas, de forma a assegurar a proteção do Estado às 
famílias, garantindo seu acesso a direitos (BRASIL, 2012 p. 44).  



                                                                                                                       

 
Nesse sentido, a efetivação dos encaminhamentos do PAIF, depende das 

diretrizes do órgão gestor da política de assistência social e de operacionalização local 

do CRAS em estabelecer os fluxos de encaminhamentos no âmbito do SUAS. 

Ofertando assim espaços de discussão e construção de fluxos de informação e 

encaminhamentos entre as diversas políticas públicas, visando garantir o direito das 

famílias de atendimento (BRASIL, 2012).  

O acompanhamento pela equipe técnica do CRAS e os encaminhamentos 

realizados são instrumentos de extrema importância para a garantia dos direitos e a 

promoção da inclusão social das famílias expostas a vulnerabilidades sociais e 

econômicas. E de acordo com a cartilha Orientações Técnicas sobre o PAIF (BRASIL, 

2012 p. 45):  

 

Os encaminhamentos consistem em grande parte das ações do PAIF 
e que as famílias, ao serem direcionadas aos serviços setoriais pelo 
PAIF, sentem- se empoderadas, pois quando tentaram acessar tais 
serviços por demanda própria não conseguiram atendimento. Tal fato 
evidencia a importância dos encaminhamentos no rol de ações do 
Serviço e da sua normatização. 

 

Os encaminhamentos realizados pelo PAIF são de dois tipos e dependem do 

tipo de serviço. Os tipos de encaminhamentos do PAIF são os encaminhamentos para 

a rede socioassistencial do SUAS e os encaminhamentos para a rede setorial de 

políticas públicas (BRASIL, 2012).  

Os Encaminhamentos para a Rede Socioassistencial do SUAS referem-se aos 

procedimentos de orientação e direcionamento das famílias, ou algum de seus 

membros, para serviços socioassistenciais: que são os serviços, programas e projetos 

no âmbito da PSB ou também no âmbito da PSE, e aos benefícios assistenciais (BPC, 

benefícios eventuais, transferência de renda etc) (BRASIL, 2012). 

Os Encaminhamentos para a Rede Setorial de Políticas Públicas consistem nas 

orientações e direcionamentos as famílias, ou algum de seus membros, para serviços 

de outros setores. De acordo com BRASIL (2012) estes encaminhamentos para os 

demais serviços setoriais são necessários para a efetivação dos seus direitos na 

integralidade. E para que aconteça a efetivação, os técnicos do CRAS precisam 

conhecer suas atividades e o seu escopo de atendimento, de modo a orientar e guiar 

estas famílias.  

 



                                                                                                                       

PLANO OPERATIVO 

SITUAÇÃO 
PROBLEMA 

OBJETIVOS METAS/ 
PRAZOS 

AÇÕES/ 
ESTRATÉGIAS 

RESPONSÁVEIS 

Desconhecimento 
das famílias sobre 
as ações do 
PAIF. 

 

Fortalecer as 
ações do PAIF 
no município. 

 

Aumentar o 
conhecimento 
das famílias 
sobre os 
objetivos do 
PAIF. 
 
Prazo: 04 
meses. 

- Levantamento 
dos prontuários 
das famílias 
encaminhadas 
para 
acompanhamen
to do PAIF. 
 
- Busca ativa 
das famílias 
para realização 
de uma 
entrevista, com 
perguntas 
referentes ao 
PAIF. 
 
- Apresentação 
do PAIF após a 
entrevista, me 
maneira 
dialogada. 

Assistentes 
Sociais: Laís 
Costa e Kássia 
Sobrinho 
Coordenadora do 
CRAS: Lílyan 
Rocha 
Psicóloga: 
Débora Barros 

 

Dificuldade de 
entendimento dos 
processos de 
acompanhamento 
e 
encaminhamento. 

-Melhorar a 
aceitação das 
famílias as 
orientações de 
acompanhame
nto e 
encaminhame
nto. 
 

Aumentar o 
vinculo entre as 
famílias e os 
profissionais 
atuantes no 
CRAS. 
 
Aumentar a 
interação entre 
o CRAS e a 
UBS. 
 
Aumentar a 
adesão das 
famílias aos 
processos de 
encaminhament
o. 
 
Prazo: 04 
meses 

-Após a analise 
dos 
questionários, 
identificar as 
famílias que não 
seguem as 
orientações e 
encaminhament
os. 
 
- Realizar 
palestra para 
discutir como as 
orientações e o 
acompanhamen
to necessários 
são importantes 
para as famílias. 
 
- Promover uma 
confraternização 
entre as famílias 
e os 
profissionais 
atuantes no 
CRAS. 
 
- Determinar um 
roteiro de 
avaliação dos 
encaminhament

Assistentes 
Sociais: Laís 
Costa e Kássia 
Sobrinho 
Coordenadora do 
CRAS: Lílyan 
Rocha 
Psicóloga: 
Débora Barros 
 



                                                                                                                       

os. 
 
- Discutir o PAIF 
com a Equipe 
da Estratégia 
Saúde da 
Família em 
seguida 
apresentar o 
projeto visando 
reforça a 
importância da 
UBS para o 
Programa. 

Ausência de 
ações de 
acompanhamento 
das famílias 
resistentes em 
seguir as 
orientações 
necessárias. 
 

- Acompanhar 
as famílias 
resistentes em 
aceitar as 
orientações. 

Aumentar a 
adesão das 
famílias ao 
PAIF. 
 
04 meses. 
 

- Identificar as 
famílias que não 
seguem as 
orientações, 
através de 
retornos 
programados ao 
CRAS. 
 
- Organizar um 
cronograma de 
visitas às 
famílias que não 
retornam ao 
CRAS. 

Psicóloga: 
Débora Barros 
Assistentes 
Sociais: Laís 
Costa e Kássia 
Sobrinho 
ACS 
 

 

PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO PLANO 

O acompanhamento do projeto ocorrerá por meio de reuniões mensais durante 

um ano e reuniões extras sempre que for notado algum problema ou surgir alguma 

ideia. Durante essas reuniões serão elaborados relatórios com a descrição das 

atividades já realizadas e ainda as atividades previstas, assim como será feita uma 

avaliação dos processos de encaminhamento com base no cadastro das famílias.  

A realização das atividades será divulgada pelos agentes de saúde e no CRAS. 

Todas as atividades deverão ser executadas e avaliadas simultaneamente, pela 

Coordenadora das atividades, buscando identificar a aceitação e satisfação dos 

participantes das ações e ainda verificar problemas, fazendo com que as atividades 

sejam sempre repensadas. Todos os prazos serão cuidadosamente avaliados assim 

como a participação da equipe conforme determinado.  

As palestras, confraternizações e reuniões acontecerão no CRAS. A organização 

das visitas domiciliares acontecerá no CRAS com a presença de todos os integrantes 

da Equipe que estão incluídos no projeto. 



                                                                                                                       

Os custos previstos para esta proposta de intervenção serão de 

responsabilidade do CRAS com os recursos oriundos do município. 

 

CONCLUSÃO 

 

É relevante considerar a importância do PAIF para o SUAS, garantindo que o 

foco das ações sociais esteja centrado nas famílias e na garantia dos seus direitos. 

Nesse sentido o projeto irá despertar a visão dos gestores e profissionais sobre a sua 

contribuição para o PAIF e a efetivação dos direitos dessas famílias de forma integral, 

além de melhorar a qualidade de vida das famílias em risco de vulnerabilidade que 

residem no município. 

A dificuldade que podemos encontrar durante a execução deste projeto é em 

despertar o interesse das famílias em colaborar e participar ativamente de cada etapa. 

Assim como o interesse dos próprios gestores e profissionais em desenvolver e 

acompanhar as ações propostas.  

Após a execução e avaliação do projeto será implantado um cronograma de 

avaliação do programa, e ainda será discutido a necessidade de continuidade das 

ações junto a Equipe.  
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