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Apresentação
A Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) tem a atribuição de 

garantir o funcionamento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 

no Brasil e realizar a gestão da Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS), em articulação com estados, municípios, Distrito Federal e ins-

tâncias de controle social. Diante do desafio de promover a proteção 

social a indivíduos, famílias e à comunidade no enfrentamento de suas 

dificuldades em todo o território nacional, a SNAS lança mão de distintas 

estratégias para alcançar seus objetivos. 

A publicação “A Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS): aprendizados e desafios da pandemia de Covid-19” ma-

terializa um esforço da SNAS de compartilhar as ações desempenhadas 

pelos estados, municípios e Distrito Federal na gestão e execução das 

ofertas da Proteção Social Básica durante a situação de emergência 

em saúde desencadeada pela Covid-19, especialmente diante da ne-

cessidade de suspensão temporária da oferta de atividades coletivas 

de forma presencial nas unidades socioassistenciais. A produção é uma 

iniciativa da equipe técnica do Departamento de Proteção Social Bási-

ca (DPSB) da SNAS, com vistas a dar visibilidade às vivências desafian-

tes e sobretudo exitosas de gestores e equipes técnicas do SUAS, que 

mantiveram os atendimentos à população em um momento de grande 

adversidade no mundo inteiro. Foi a partir da sistematização de diálogos 

e reflexões com os profissionais que atuam na Proteção Social Básica

(PSB) do SUAS em municípios, estados e Distrito Federal e dos registros 

encaminhados por estes à SNAS ao longo de 2020 e 2021 que este ma-

terial foi construído.

Com esta publicação, a SNAS reforça seu compromisso de apoiar tecni-

camente os profissionais da assistência social e de disseminar informa-

ções sobre o SUAS para o conjunto da sociedade, apresentando o que 

tem sido feito em direção à consolidação e fortalecimento do SUAS nos 

territórios. Pretende-se, dessa forma, que a publicação estimule reflexões 

e inovações no trabalho das equipes de Proteção Social Básica em todo 

o Brasil e que seja mais uma ferramenta em direção à qualificação do 

atendimento aos milhões de usuários da política de assistência social. 

Boa leitura!
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Introdução
Em 2020 e 2021, durante a situação de emergência em saúde de 

importância internacional, provocada pela pandemia da Covid-19, a 

política de assistência social foi reconhecida como serviço público 

essencial, pela Portaria MS nº 188 de 03/02/2020, e a sua prestação 

à população vulnerável foi assegurada mediante a adequação das 

equipes gestoras e executoras do SUAS a um conjunto de normati-

vas, leis e aos protocolos de saúde, expedidos pelos governos locais 

e federal.

Nessa situação de contingência, que demandou a interrupção provi-

sória da oferta de parte das atividades nas unidades socioassisten-

ciais, o fazer profissional das equipes da proteção social básica do 

SUAS em todo o país se reconfigurou visando dar continuidade aos 

serviços, especialmente de forma remota, junto à população em si-

tuação vulnerável, bem como prevenir a ocorrência de agravamento 

de situações que pudessem redundar em violações de direitos. 

O Departamento de Proteção Social Básica (DPSB) da SNAS buscou 

conhecer as estratégias desenvolvidas e os aprendizados conquis-

tados pelas equipes técnicas no atendimento à população no de-

correr desse período, bem como os desafios por elas enfrentados, 

por meio do encaminhamento de um questionário aos estados e aos 

municípios em dezembro de 2020. Foram obtidas cerca de 1000 de-

volutivas ao questionário, que possibilitaram constatar as maneiras 

por meio das quais foi garantido o atendimento no SUAS, a despeito 

das dificuldades impostas pela pandemia do Covid-19.  

Outra forma de escuta aos gestores e profissionais foi a realização 

do evento denominado “Diálogos estaduais sobre Proteção Social 

Básica”, que ocorreu entre abril e junho de 2021, com a participação 

de aproximadamente 280 integrantes das equipes técnicas e ges-

tores da PSB do SUAS nos estados e em alguns municípios, os quais 

compartilharam experiências de atendimento à população durante 

a pandemia. 

Tanto nos questionários quanto durante os encontros estaduais des-

tacam-se as estratégias de produção e disponibilização de orienta-
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ções e o atendimento à população na situação de emergência. Entre outros 

temas, chamam a atenção os atendimentos remotos realizados no âmbito da 

oferta de serviços socioassistenciais e a demanda por benefícios eventuais. 

Identifica-se a predominância de menções ao Serviço de Proteção e Atenção 

Integral à Família (PAIF) e ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vín-

culos (SCFV) com atendimentos realizados via telefonemas, vídeo chamadas, 

grupos de redes sociais, entre outros; atendimentos presenciais nos Centros 

de Referência de Assistência Social (CRAS), via agendamento; e atendimentos 

domiciliares; nos quais houve escuta, encaminhamento de demandas e entre-

gas – especialmente de alimentos e de materiais para a realização de ativida-

des socioeducativas no contexto doméstico. 

Os relatos demonstraram também a cobertura de atendimento em área ur-

bana e rural, bem como a atenção a diferentes públicos, como às populações 

dispersas e às que integram os povos e as comunidades tradicionais (PCTs). 

Ficam evidentes os esforços, os rearranjos e a adaptabilidade das equipes e 

os desafios que enfrentaram, bem como as dificuldades dos usuários frente 

ao atendimento remoto. 

O DPSB compreende que as informações obtidas junto aos estados e aos mu-

nicípios são um valioso material que pode ser compilado e divulgado com vis-

tas a valorizar o trabalho, o empenho e a adaptabilidade das equipes; estimu-

lar o compartilhamento de experiências entre os gestores e trabalhadores do 

SUAS de todo o país; e fomentar a reflexão sobre a reinvenção dos processos 

de trabalho no âmbito da PSB, com vistas à ampliação das possibilidades de 

oferta de atenção pública e qualificada à população por meio do SUAS. 

Assim, esta publicação tem o objetivo de sistematizar e divulgar as estratégias, 

os aprendizados e os desafios dos municípios na provisão das seguranças 

socioassistenciais no âmbito da PSB, no contexto da pandemia sanitária por 

Covid-19, e estimular a reflexão crítica sobre o fazer profissional de gestores e 

equipes técnicas em conexão com os princípios, objetivos e diretrizes do SUAS. 

O texto está organizado em três capítulos mais as considerações finais. O pri-

meiro trata da Assistência Social como serviço público essencial em contexto 

de emergência, ou seja, da sua atuação em linhas gerais nessas circunstân-

cias, evidenciando as emergências mais recorrentes e destacando a relevân-

cia do trabalho social com famílias, do conhecimento do território, do trabalho 

em rede, da acolhida e da escuta qualificada.

No segundo capítulo, há a abordagem da PSB durante a situação de emer-

gência em saúde pública, com destaque para as normativas e orientações 
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técnicas expedidas durante o período; a exposição do panorama dos atendi-

mentos que continuaram a ser executados, sobretudo de forma remota, com 

destaque para a busca ativa, as demandas espontâneas, a continuidade do 

acompanhamento e a inclusão de novas famílias, com a exposição dos desa-

fios e dos aprendizados ensejados pelo contexto inédito. 

Por fim, o terceiro capítulo apresenta considerações, reflexões ou pontos de 

atenção sobre alguns dos processos de trabalho na PSB que emergiram ou 

passaram por adaptações durante os anos de 2020 e 2021, com destaque 

para o atendimento remoto e presencial; os atendimentos coletivos e indivi-

duais; o atendimento domiciliar; o atendimento a comunidades dispersas e 

povos e comunidades tradicionais; a articulação intersetorial; o apoio aos pro-

fissionais e à sua qualificação técnica. 
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A assistência social como
serviço público essencial
em contexto de emergência
Nos últimos anos, a Assistência Social, junto a outras políticas pú-

blicas, tem sido chamada a atuar em emergências e calamidades 

públicas no país, visando garantir o atendimento e a proteção à 

população afetada.

Algumas das situações em que a Assistência Social é convocada 

a atuar como serviço público essencial são: situações de emer-

gência e estado de calamidade pública reconhecidos pela área 

de proteção e defesa civil (como enchente, deslizamento, frio in-

tenso, etc.); rompimento de barragens; emergências em saúde 

pública (como a pandemia da Covid-19); fluxo migratório; entre 

outras situações que demandam ações da rede socioassisten-

cial nos territórios. 

É importante destacar que em contextos de emergência, o traba-

lho desenvolvido pela rede socioassistencial com as populações 

atingidas requer o atendimento imediato das situações, mas preci-

sa também garantir as seguranças socioassistenciais afiançadas 

pela Política Nacional de Assistência Social (PNAS) como acolhida, 

renda, convívio, autonomia, apoio e auxílio.

01
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A Portaria MC nº 112/2021 dispõe sobre a emergência socioassistencial e a sal-

vaguarda social. É um importante marco legal da atuação da política de As-

sistência Social em contextos de emergência, trazendo segurança jurídica e 

abrindo caminho para o incremento das ações de cunho social. 

Segundo a referida portaria, emergência social abrange situações de riscos 

e agravos sociais, extraordinária e temporária que resulte em desassistência 

à população.

Nessa linha, foi publicado no site da Rede SUAS o documento “Diretrizes para 

atuação da Política de Assistência Social em contextos de emergência so-

cioassistencial”1 que traz orientações sobre as várias etapas do processo de 

emergência: pré-emergência; emergência; e pós-emergência. Este documen-

to é uma construção técnica das várias áreas da Secretaria Nacional de Assis-

tência Social (SNAS) e traz em minúcias, possíveis ações que podem ser imple-

mentadas pelo governo federal, estados e municípios, a depender do contexto 

local e do grau de abrangência da emergência. 

O documento destaca as diretrizes para a atuação da Assistência Social em 

contextos de emergência:

• Primazia da coordenação do poder público-estatal;

• Ações coordenadas e fortalecimento das capacidades locais;

• Garantia dos direitos, prevenção e combate à violência e
violação de direitos;

• Fortalecimento da participação e do controle social e respeito
à cultura local;

• Atuação intersetorial.

No âmbito de atuação da proteção social básica, com ênfase na prevenção e 

proteção das famílias, há o destaque para a centralidade na família e no ter-

ritório, reconhecendo as famílias e seus membros como sujeitos de direitos e 

tendo por foco as potencialidades e vulnerabilidades locais. 

1   Consultar o documento completo em h p: <//blog.mds.gov.br/redesuas/cartilha-diretrizes-pa-
ra-atuacao-da-politica-de-assistencia-social-em-contexto-de-emergencia-socioassistencial/>.
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As ações preventivas são muito importantes, pois entende-se que todo en-

frentamento passa primeiro pelo reconhecimento do cenário, sendo necessá-

rio realizar um diagnóstico socioterritorial para identificar potenciais situações 

de emergências e para que se planejem respostas, de acordo com o tipo, o 

contexto e a intensidade de cada situação. 

Portanto, no contexto de emergência, o trabalho social com famílias se inten-

sifica e sua atuação se volta tanto para aspectos materiais como: acesso a 

recursos, acolhimento e alimentação; mas também para aspectos subjetivos 

como: impotência, luto, vícios, conflitos, preconceito, confinamento, perda da 

autonomia, entre outras questões, causadas ou agravadas pelos contextos de 

emergência, no âmbito de atuação da política de Assistência Social e respei-

tadas suas especificidades. 

1.1. Provisões socioassistenciais em contexto de emergência: agra-
vamento de situações existentes e novas demandas

Algumas emergências acometem toda a população, como é o caso da pan-

demia causada pelo coronavírus, porém, mesmo nestes casos, é observado 

que os riscos e as consequências não se distribuem de forma aleatória entre 

os diferentes grupos sociais, posto que fragilizam mais o público usuário da 

assistência social, já exposto a contextos anteriores de vulnerabilidade e risco. 

Mesmo entre os usuários da política de Assistência Social, é necessário um 

olhar apurado para alguns públicos, como a população que vive em locais 

mais remotos, povos e comunidades tradicionais, população em situação de 

rua, refugiados, entre outros. Há também que se considerar a especificidade 

do atendimento a crianças, idosos, pessoas com deficiência, gestantes e nu-

trizes, entre outros públicos que, a depender da emergência, se tornam ainda 

mais vulneráveis. E ainda, algumas situações bem peculiares dos contextos de 

emergência, como desaparecidos, desabrigados e desalojados. Sendo gran-

de o desafio dos profissionais da Assistência Social no atendimento a todas 

essas realidades. 

Vale ainda considerar que muitas famílias e indivíduos que anteriormente não 

eram público da política de Assistência Social chegam à rede socioassisten-

cial justamente em razão da emergência. Isso implica ao SUAS a expansão do 

seu atendimento para contemplar tanto o público já atendido e acompanha-

do como famílias e indivíduos que passem a dele necessitar.
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Muitas vezes também é necessário criar estratégias frente ao aumento ex-

pressivo da demanda, além da incidência de maior vulnerabilidade social, vio-

lência e violação de direitos, agravados pela emergência.

É comum os processos de trabalho precisarem ser adaptados para priorizar 

a manutenção do funcionamento das unidades socioassistenciais nos terri-

tórios. Sendo necessário, em algumas circunstâncias, alteração da rotina dos 

serviços e da metodologia de trabalho, exigindo, em alguns casos, disponibi-

lidade para flexibilização do horário de trabalho, estabelecimento de atendi-

mento remoto, além da necessidade da atuação em rede.

Outra estratégia bastante utilizada em contextos de emergência é a dissemi-

nação de informações e orientações aos afetados, utilizando, de acordo com 

a necessidade, TV, rádio, carros de som, telefonemas, meios virtuais e outras 

formas de comunicação. É importante divulgar o funcionamento dos serviços, 

as modalidades de atendimento, as ofertas de benefícios e de transferência de 

renda, as possíveis adaptações e especificidades do contexto de emergência.

O advento da pandemia, com os seus efeitos devastadores, ampliou o debate 

sobre os contextos de emergência e chamou a atenção para o fato de que to-

dos devem estar alertas e minimamente preparados para situações de emer-

gência e seu enfrentamento. 

1.2. Respostas ao contexto de emergência: as demandas da popu-
lação, a reinvenção dos processos de trabalho, as capacidades 
técnico-operativas das equipes

Os contextos de emergência socioassistencial trazem inúmeros desafios, mui-

tas vezes imprevisíveis e bastante abrangentes, que exigem a necessária rapi-

dez nas ações de resposta.

Em muitos casos, é importante manter a articulação intersetorial, especialmen-

te com as áreas de proteção e defesa civil, habitação, saúde, segurança pú-

blica, órgãos de defesa de direitos, instituições representativas dos segmentos 

de povos e comunidades tradicionais, sistema de justiça, conselho tutelar e do 

idoso, entre outros, estabelecendo fluxos e protocolos para o atendimento e 

encaminhamento da população afetada.

É imprescindível que o tema das emergências no âmbito do SUAS seja in-

cluído em capacitações e em outras atividades de apoio técnico para pre-

paração da atuação dos profissionais. A formação dos profissionais para 
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atuarem em contextos de emergência é uma das principais ferramentas 

de prevenção e enfrentamento da questão, pois quanto mais os profissio-

nais estiverem sensibilizados e preparados para atuarem na identificação e 

acompanhamento das situações de emergência, mais chances de oferecer 

respostas efetivas à comunidade. 

Um fator importante no momento da emergência social é o apoio profissional 

às famílias por meio de uma atuação técnica que promova acolhida e escuta 

qualificada. É importante ouvir as demandas, com respeito e compreensão, 

além de prestar orientações em linguagem simples, empática e assertiva.

No trabalho social com famílias em contextos de emergência socioassisten-

cial, é fundamental o momento da acolhida, em que é possível conhecer me-

lhor as demandas das famílias e permitir sua inserção nos serviços, progra-

mas, benefícios socioassistenciais e de transferência de renda. 

Quando falamos em acolhida, não estamos nos referindo apenas a uma ação 

específica em um serviço do SUAS, como por exemplo a ação de acolhida do 

PAIF e do próprio serviço de acolhimento da Proteção Social Especial, mas da 

acolhida em um aspecto mais amplo, enquanto atitude de receber o usuário 

e garantir-lhe proteção.  Neste sentido, o ato de acolher deve perpassar todas 

as ações realizadas no período da emergência e ser efetivada por todos os 

profissionais envolvidos, sobretudo a equipe técnica. 

Para o estabelecimento da relação de confiança entre os afetados pela emer-

gência e a equipe de profissionais do SUAS, é importante que as famílias se 

sintam à vontade para falar livremente de suas angústias, dúvidas e necessi-

dades. Durante a acolhida o profissional precisa manter uma postura de com-

preensão, respeito e aceitação.
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No processo de escuta qualificada, é necessário criar condições favoráveis 

para haver uma relação de confiança entre os afetados e a equipe de profis-

sionais, garantindo ao máximo, o sigilo e a confidencialidade das informações. 

É importante também que o usuário perceba que o que diz, pensa e sente é 

importante e será considerado no atendimento.

O que pode ser feito durante o atendimento à população 
em situações de emergência:

· Acolher;

· Escutar;

· Respeitar e compreender;

· Ter empatia e objetividade;

· Oferecer apoio e proteção;

· Orientar;

·  Incluir nos serviços, programas e benefícios socioassistenciais, 
conforme o caso;

· Encaminhar para outras políticas, se necessário. 

Em todas as situações, é importante incentivar a participação dos afetados 

e das organizações sociais presentes no território. É importante considerar 

os saberes locais, a organização comunitária, o papel das lideranças e a 

participação das famílias nos processos decisórios relacionadas aos con-

textos de emergência.

Passado o momento crítico da emergência, chega o momento de adotar as 

medidas necessárias à retomada da regularidade do funcionamento das uni-

dades socioassistenciais nos territórios ou de ampliar a capacidade de fun-

cionamento, pois é sabido que após o período de emergência, há o agrava-

mento de situações de riscos sociais, violências e violações de direitos, o que 

pode levar à maior procura pelos serviços, programas e benefícios da Assis-

tência Social. 

É importante promover ações que visem o resgate e o fortalecimento dos 

vínculos familiares e comunitários, além do apoio à autonomia dos usuários, 
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oferecendo, inclusive, suporte e orientação sobre a inserção ou o retorno ao 

mundo do trabalho.

De um modo geral, mesmo após a situação de emergência, dependendo da 

intensidade e da quantidade de pessoas afetadas, pode-se vivenciar uma es-

pécie de “luto coletivo”, com perdas emocionais e materiais, em que as famílias 

necessitam ainda mais do atendimento e do acompanhamento nos serviços 

socioassistenciais. Neste sentido, convém ofertar aos usuários e suas famílias 

apoio no processo de readaptação, sendo que em muitos casos não há uma 

previsão de tempo para restabelecimento da estabilidade, o que torna ainda 

maior o desafio para a Assistência Social.
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A proteção social básica do
SUAS durante a situação de
emergência em saúde pública:
aprendizados e reflexões

Após a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Impor-

tância Internacional pela Organização Mundial da Saúde (OMS) (e), 

em janeiro de 2020, em decorrência da disseminação do corona-

vírus (Covid-19), reconhecida também pelo Ministério da Saúde2, no 

Brasil, a rotina de grande parte da população sofreu significativas 

alterações. Para conter a disseminação do vírus e reduzir as chan-

ces de contágio, as autoridades em saúde e vigilância sanitária 

recomendaram a adoção de medidas de segurança, como a re-

alização de isolamento social e de quarentena, bem como o uso 

dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e a higienização 

pessoal constante.

Diante da velocidade de espraiamento do vírus e de sua letali-

dade, os gestores locais – estaduais e municipais – suspenderam 

algumas das atividades econômicas e alguns dos atendimentos 

2   Consultar Portaria MS nº 188/2022. Disponível em: <hps://www.in.gov.br/en/
web/dou/-/portaria-n-188-de-3-de-fevereiro-de-2020-241408388>. Acesso 
em: Jan. 2022.

02
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presenciais à população em serviços públicos, a fim de que se evitassem as 

aglomerações e de que se preservasse a vida e a integridade dos cidadãos. 

Para garantir a organização das dinâmicas sociais e proteger a população, 

em março de 2020, foi publicado o Decreto nº 10.282, que regulamenta a Lei 

nº 13.979/2020, o qual elenca as atividades públicas e os serviços essenciais, 

incluindo a assistência social. Assim, as ofertas do SUAS, que materializam a 

PNAS, continuariam sendo asseguradas à população em estado de vulnera-

bilidade e risco social durante a situação de pandemia sanitária.

Nesse contexto, eram medidas prioritárias para a política de assistência social 

garantir as ofertas socioassistenciais para os usuários já atendidos/acom-

panhados, mantendo o seu referenciamento às ações/unidades, bem como 

garantir a inclusão dos usuários que chegassem à rede em decorrência do 

contexto de excepcionalidade. Com essa incumbência, gestores e profissio-

nais do SUAS precisavam realizar a adaptação das ofertas socioassistenciais 

– que não poderiam ser coletivas e presenciais nas unidades –, preservando 

as diretrizes e objetivos das provisões que cabem a essa política pública.

A situação era emergencial, inédita e nacional e demandava providências 

em diferentes âmbitos de gestão e execução do SUAS, para os distintos níveis 

de governo e entes federativos – União, estados, municípios e Distrito Federal. 

Vale dizer que a cobertura do SUAS atualmente se faz presente na maior parte 

do Brasil. No período em que se ensejou a pandemia, apenas 23 municípios 

não tinham a Proteção Social Básica implantada e por volta de 8.480 CRAS 

estavam em funcionamento, sendo, destes, 7.455 com o aporte financeiro do 

governo federal3. Diante dessa realidade, pensar e veicular respostas rápidas 

e responsáveis para as demandas e os desafios trazidos pela emergência em 

saúde pública por Covid-19 foi um desafio grande para todos os gestores e 

trabalhadores do SUAS. Para que o atendimento à população fosse possível, 

sem colocar em risco a sua saúde e a dos profissionais que nelas atuam, re-

arranjos variados precisavam ser concebidos, planejados e executados, con-

siderando e respeitando as diversidades de públicos, dos territórios e as suas 

características peculiares.

3   Informações oriundas dos registros da SNAS sobre a rede cofinanciada da Proteção Social 
Básica, a partir da adesão realizada pelos municípios. 
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É crise: e agora?

A situação designada como “crise”, segundo a definição de dicionários 

populares, remete a um momento de distúrbio, escassez, adoecimento, 

complicação. No dia a dia do fazer profissional de gestores e técnicos da 

assistência social, é comum terem de lidar com situações ou momentos 

de grande adversidade e complexidade ou, em outros termos, com as 

crises de todos os tipos vivenciadas pelos sujeitos que recorrem ao SUAS 

e com as crises institucionais que incidem diretamente na capacidade de 

produção de respostas às demandas dos que necessitam do apoio do 

Estado. As condições materiais e relacionais dos usuários, das famílias 

e das comunidades se imbricam e recorrentemente demandam a atu-

ação paralela e complementar de várias ofertas socioassistenciais e/ou 

de várias políticas públicas, a fim de garantirem o acesso e o usufruto de 

direitos capazes de reduzir ou mitigar as adversidades ou as violações de 

direitos a que os sujeitos estão vulneráveis.

De acordo com alguns intelectuais (DUNKER, 2020; HAN, 2020; MORIN, 

2020; SANTOS, 2020); a emergência em saúde pública em razão da Co-

vid-19 gerou uma situação de crise em muitas dimensões – planetária, 

econômica, social, nacional, civilizacional, intelectual, existencial, etc. -, 

inclusive, no âmbito das políticas públicas, que precisaram se reinventar 

com urgência para continuar sendo alternativa de proteção efetiva à po-

pulação que delas necessitou, como é o caso da assistência social. 

O filósofo, sociólogo e antropólogo Edgar Morin, no texto “Um festival de 

incertezas”, apresenta algumas reflexões que podem apoiar na compre-

ensão das atitudes que foram tomadas pelos sujeitos e instituições frente 

às urgências impostas pela Covid-19. Segue um fragmento reproduzido:

“A crise em uma sociedade suscita dois processos contraditórios. O 

primeiro estimula a imaginação e a criatividade em busca de solu-

ções novas. O segundo se concentra no retorno a uma estabilidade 

passada, seja a adesão a uma salvação providencial ou a denúncia 

ou imolação de um culpado. O culpado pode ter cometido erros que 

levaram à crise ou pode ser um culpado imaginário, bode expiatório 

que precisa ser eliminado.

Manifesta-se, efetivamente, um fervilhar de ideias em busca de uma 

nova via ou de uma sociedade melhor. As ideias desviantes e mar-

ginalizadas se propagam desordenadamente: retorno à soberania, 

Estado-providência, defesa dos serviços públicos contra as privati-

zações, realocações, desmundialização, anti-neoliberalismo, neces-
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sidade de uma nova política. Pessoas e ideologias são designadas 

como culpadas. Na carência dos poderes públicos, identifica-se 

também uma profusão de imaginações solidárias: produção alter-

nativa para a falta de máscaras por empresas reconvertidas ou por 

confecções artesanais, reagrupamento de produções locais, entre-

gas gratuitas em domicílio, ajuda mútua entre vizinhos, alimentação 

gratuita aos sem-teto, cuidado das crianças. Além disso, o confina-

mento estimula as capacidades auto-organizadoras para remediar, 

por meio de leituras, músicas e filmes, a perda da liberdade de des-

locamento. Desse modo, autonomia e inventividade são estimula-

das pela crise” (MORIN, Edgar. Um festival de incertezas. Disponível 

em: <hp://www.iecomplex.com.br/revista2/index.php/espiral/article/

view/46/5>. Acesso em: 30 jul. 2021. 

A despeito de se apresentarem quase sempre como problemas, que têm 

uma conotação adversa, as crises mobilizam conhecimentos, saberes, 

hailidades e competências dos sujeitos para criarem, reinventarem e bus-

carem soluções. Pode ser via de acesso à criatividade e ao protagonis-

mo individual e coletivo. Isso não significa ignorar ou negar os transtornos 

que eventualmente causam, mas previne de que sejam supervalorizados 

a ponto de que se tornem barreiras paralisantes, esgotadoras da inven-

tividade e da ação.

Considerando as reflexões de Morin e as informações apresentadas por 

gestores e técnicos do SUAS nos estados, municípios e Distrito Fede-

ral sobre a sua atuação junto à população no decorrer da situação de 

emergência em saúde por Covid-19, é evidente que a crise trouxe incer-

tezas e temores relacionados ao fazer laboral, mas é certo que acelerou 

mudanças nos processos de trabalho e trouxe inovações na forma de 

assistir os diferentes sujeitos que demandaram a assistência social ao 

longo desse período. 

As estratégias colocadas em prática pelas equipes dos estados, muni-

cípios e DF no trato com a crise atestam o seu comprometimento com o 

SUAS, assim como a sua criatividade, empenho e adaptabilidade. São 

iniciativas que podem ser compartilhadas, com vistas à ampliação das 

possibilidades de oferta de atenção pública e qualificada à população 

por meio do SUAS; esta publicação pretende dar visibilidade a essas 

possibilidades e valorizar a atuação dos profissonais.
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2.1. A Proteção Social Básica no âmbito do Governo Federal

Quanto às competências da União, a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS 

– Lei nº  8.742/1993), art. 12, inciso III, determina que cabe ao órgão gestor nacio-

nal “atender, em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, às 

ações assistenciais de caráter de emergência. Dessa maneira, coube à SNAS 

normatizar, orientar e viabilizar a continuidade das ofertas socioassistenciais 

nesse contexto excepcional por todo o país, assim como os estados e aos mu-

nicípios têm a atribuição de fazer o mesmo em seu âmbito político-adminis-

trativo e territorial.

Entre as medidas tomadas pela SNAS, a elaboração e a veiculação de atos 

administrativos - como as portarias - e de notas e orientações técnicas para 

regular e nortear o atendimento no SUAS foram as primeiras iniciativas. O con-

junto de normativas e orientações técnicas buscou comtemplar os três níveis 

de proteção social do SUAS – básica, média e alta complexidade -, assim 

como evidenciar a necessidade de proteção a segmentos populacionais que, 

diante das características da Covid-19, são mais suscetíveis ao adoecimento

e à letalidade do coronavírus, como as pessoas idosas, a população indígena 

e a população em situação de rua.

Ainda entre as ações do governo federal que contemplaram a SNAS com vis-

tas ao enfrentamento da pandemia sanitária e a proteção da população, está 

a disponibilização de recursos extraordinários por meio de medidas provisó-

rias para que os gestores locais do SUAS tomassem as providências emer-

genciais necessárias à manutenção do atendimento, de maneira a oferecer 

segurança e provisões para os trabalhadores e os usuários4. Vale mencionar 

que os créditos extraordinários também foram empregados para a concessão 

do auxílio emergencial5 à população que teve a sua renda extinguida ou redu-

4   De acordo com o Glossário Legislativo do Senado Federal, recurso ou crédito extraordiná-
rio é um crédito adicional, disponibilizado pelo governo federal, destinado ao atendimento de 
despesas urgentes e imprevisíveis, como em caso de guerra, comoção interna ou calamida-
de pública. É autorizado e aberto por medida provisória, podendo ser reaberto no exercício 
seguinte, nos limites do seu saldo, se o ato que o autorizou tiver sido promulgado nos últimos 
quatro meses do exercício financeiro. Quanto à medida provisória, trata-se de norma legisla-
tiva adotada pelo presidente da República que, pela sua definição, deve ser editada somen-
te em casos de relevância e urgência. A medida provisória começa a vigorar imediatamente 
após sua edição, mas, para virar lei, precisa ser aprovada pelo Congresso. Vigora por 60 dias, 
que podem ser prorrogados por igual período, caso não seja votada nesse tempo. Se não 
for aprovada pela Câmara e o Senado até o prazo final perde a validade desde sua edição, 
ficando o Executivo impedido de reeditá-la na mesma sessão legislativa. Disponível em: <ht-
tps://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/credito-extraordinario>. Acesso em: 
Jan. 2022.

5   Para informações sobre o Auxílio Emergencial, consultar: <hps://www.gov.br/cidadania/
pt-br/servicos/auxilio-emergencial>. 
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zida durante a pandemia. A gestão do auxílio coube ao Ministério da Cidada-

nia (MC), órgão do Poder Executivo Federal no qual se encontram a Secretaria 

Nacional de Renda de Cidadania (SENARC), a responsável direta pelo auxílio, 

e a SNAS. Como se tratará em seção posterior desta publicação, muitas uni-

dades e equipes do SUAS por todo o Brasil estiveram mobilizadas ao longo 

de 2020 e 2021 para informar e orientar a população a respeito do acesso ao 

referido auxílio pecuniário.

No blog da Rede SUAS6, estão elencados os decretos, as leis, os atos admi-

nistrativos, notas e orientações técnicas, em âmbito federal, que subsidiaram 

gestores e trabalhadores do SUAS para o desempenho das atribuições da 

política de assistência social durante a pandemia sanitária por Covid-19. Esse 

repertório de regramentos e afins tratam tanto de assuntos diretamente asso-

ciados ao SUAS quanto dos que lhe são transversais, como o Cadastro Único 

para Programas Sociais do Governo Federal; o Programa Bolsa Família; a Se-

gurança Alimentar e Nutricional, entre outros. Destaca-se que os atos admi-

nistrativos inicialmente expedidos pela SNAS diante da emergência sanitária 

endossavam a recomendação das autoridades em saúde para a interrupção 

imediata das atividades coletivas e presenciais, estimulavam a sua adapta-

ção para outros formatos – mais seguros para os profissionais e os usuários - e 

destacavam a necessidade de avaliação local e regular do cenário epidemio-

lógico, como subsídio para a tomada de decisões pelos gestores do SUAS nos 

municípios e DF sobre a interrupção e a continuidade da oferta dos serviços.

Para os propósitos deste material, que tem a intenção de evidenciar as ofer-

tas da proteção social básica durante o contexto de emergência em saú-

de, menciona-se, especialmente a veiculação das seguintes normativas7 e 

orientações:

• Portaria MC nº 337/2020 – Dispõe acerca de medidas para o 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus, Covid-19, no âmbito do 

Sistema Único de Assistência Social;

• Portaria MC nº 54/2020 - Aprova recomendações gerais aos ges-

tores e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 

dos Estados, Municípios e do Distrito Federal com o objetivo de ga-

6    O blog da Rede SUAS pode ser consultado em: <hp://blog.mds.gov.br/redesuas/>.

7   Algumas das normativas apresentadas foram objeto de prorrogação ou atualização no 
decorrer de 2020 e 2021. Recomenda-se consultar o blog da Rede SUAS para verificar as ver-
sões mais recentes em: <hp://blog.mds.gov.br/redesuas/>. Acesso em: Jan. 2022.
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rantir a continuidade da oferta de serviços e atividades essenciais da 

Assistência Social, com medidas e condições que garantam a segu-

rança e a saúde dos usuários e profissionais do SUAS;

•  Portaria MC nº 58/2020 - Aprova a Nota Técnica nº 20/2020, 

que traz orientações gerais acerca da regulamentação, gestão e 

oferta de benefícios eventuais no contexto de enfrentamento aos 

impactos da pandemia da Covid-19, causada pelo novo coronaví-

rus, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS);

• Portaria MC nº 369/2020 - Dispõe sobre o repasse financeiro 

emergencial de recursos federais para a execução de ações so-

cioassistenciais e estruturação da rede do Sistema Único de As-

sistência Social – SUAS, no âmbito dos estados, Distrito Federal e 

municípios devido à situação de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional – ESPIN, em decorrência de infecção huma-

na pelo novo coronavírus, Covid-19;

• Portaria Conjunta nº 2/2020 - Dispõe acerca da operaciona-

lização do repasse de recurso extraordinário do financiamento 

federal do Sistema Único de Assistência Social para incremento 

temporário na execução de ações socioassistenciais nos estados, 

Distrito Federal e municípios devido à situação de Emergência em 

Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do coro-

navírus, Covid-19;

• Portaria nº 385/2020 - Dispõe sobre repasse emergencial de re-

cursos federais para a operacionalização de ações de incremento 

à segurança alimentar e nutricional aos usuários do Sistema Úni-

co de Assistência Social – SUAS, no âmbito da União, dos estados, 

Distrito Federal e municípios devido à situação de Emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN, em decorrência 

de infecção humana pelo novo coronavírus, Covid-19;

• Portaria nº 419/2020 - Dispõe acerca de excepcionalidades 

para a preservação das entidades de assistência social no âmbito 

da rede socioassistencial do Sistema Único de Assistência Social 

– SUAS  face ao estado de emergência de saúde pública de im-

portância nacional decorrente do coronavírus, Covid-19;

• Portaria nº 100/2020 - Aprova as recomendações para o fun-

cionamento da rede socioassistencial de Proteção Social Básica – 

PSB e de Proteção Social Especial – PSE de Média Complexidade 

do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, de modo a asse-

gurar a manutenção da oferta do atendimento à população nos 
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diferentes cenários epidemiológicos da pandemia causada pelo 

novo Coronavírus – Covid-19;

• Portaria nº 148/2020 – Aprova recomendações gerais à gestão 

da rede socioassistencial do Sistema Único de Assistência Social, 

especialmente às organizações da sociedade civil, sobre a adap-

tação das ofertas socioassistenciais no contexto da pandemia do 

novo coronavírus – COVID-19;

• Nota Técnica nº 04 - Dispõe sobre o preenchimento dos sistemas 

RMA, SISC e SisAcessuas em decorrência da Infecção Humana 

pelo novo coronavirus (Covid-19).

Ainda em relação às atribuições da SNAS como órgão gestor do SUAS em 

âmbito federal, menciona-se o inciso IV, do art.12, da LOAS, que afirma ser de 

sua competência “realizar o monitoramento e a avaliação da política de as-

sistência social e assessorar Estados, Distrito Federal e Municípios para seu 

desenvolvimento”. Nessa direção, além das normativas e orientações veicu-

ladas como subsídios para gestores e trabalhadores do SUAS, as equipes 

técnicas da secretaria mantiveram-se em diálogo com as equipes gestoras 

e executoras do SUAS nos estados e nos municípios, por meio de e-mails, 

telefonemas, comunicações oficiais via Sistema Eletrônico de Informações 

(SEI) e pela Central de Relacionamento e Ouvidoria do MC, cujo contato se 

faz mediante telefonema e pelo formulário eletrônico para o registro de de-

mandas no site do ministério. Adiante, reproduz-se uma síntese das deman-

das encaminhadas por gestores e técnicos dos estados, municípios e Distrito 

Federal ao DPSB da SNAS ao longo de 2020 e 2021, paras as quais as áreas 

técnicas produziram respostas.

PSB Geral

PAIF

SCFV

ACESSUAS

Demandas recebidas no DPSB em 2020
Informativo SGD - Central de relacionamento 

Foram 346 demandas recebidas via SGD

ACESSUAS
- SIS ACESSUAS
- Dúvidas sobre o Programa

SCFV
- Preenchimento do SISC
- Repasse dos recursos 
- Oferta do SCFV

PAIF/CRAS
- Equipe incompleta
- Repasse dos recursos
- Pleitos

Assuntos demandados8%

15%

11%

66%
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Informativo SGD - Ouvidoria

Foram 72 demandas recebidas via Ouvidoria

SCFV
- Acesso ao SISC
- Reclamação sobre o Centro

de Convivência

PAIF/CRAS
- Equipe incompleta
- Reclamações sobre o atendimento

no CRAS 
- Solicitações, informações e orientações

sobre benefícios 

Assuntos demandados
8%

31%

5% 3%

SCFV

PAIF

ACESSUAS

PSB Geral

Outros

53%

Informativo SEI 

ACESSUAS
- Informação da equipe técnica

responsável pelo programa

SCFV
- Preenchimento do SISC
- Repasse dos recursos 
- Oferta do SCFV

PAIF/CRAS
- Equipe incompleta
- Repasse dos recursos/ampliação

cofinanciamento
- Irregularidade no funcionamento do CRAS

Assuntos demandados

-
-

-

20%

19%

39%

Foram 74 demandas recebidas via SEI

11%

11%

Covid-19

PAIF

SCFV

Acessuas

Outros

Informativo E-mail do DPSB

8%

10%

Foram 255 demandas recebidas via e-mail

2%

80%

Outros

PAIF

SCFV

Acessuas

ACESSUAS
- SIS ACESSUAS
- Oferta do Acessuas durante a pandemia
- Recursos do Acessuas

SCFV
- Dúvida relacionadas ao SISC
- Oferta do SCFV durante a pandemia
- Repasse dos recursos SCFV

PAIF/CRAS
- Informações sobre CRAS INATIVO
- Acompanhamento no PAIF
- Implantação de CRAS quilombola
- Repasse dos recursos do PAIF

Assuntos demandados

OBS: Muitas demandas elencadas nos tópicos “Outros” ou “Covid-19” perpassam os serviços do DPSB
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OUTROS

PAIF

SCFV

ACESSUAS

OUTROS

PAIF

SCFV

ACESSUAS

Demandas recebidas no DPSB em 2021
Informativo SGD - Central de relacionamento 

Informativo SGD - Ouvidoria

ACESSUAS
- SIS ACESSUAS
- Dúvidas sobre o Programa
- Adesão ao Programa
- Prorrogação do prazo
- Devolução de recurso

SCFV
- Preenchimento do SISC
- Repasse dos recursos 
- Oferta do SCFV
- Dificuldade de acesso ao SISC
- Redução dos recursos

SCFV
- Acesso ao SISC
- Preenchimento do SISC
- Centro de Convivência
- Outros

PAIF/CRAS
- Equipe incompleta
- Atendimento no CRAS
- Solicitações de informações e orientações

sobre benefícios, funcionamento e outros

ACESSUAS
- Participação dos usuários nas oficinas

PAIF/CRAS
- Equipe incompleta
- Repasse dos recursos
- Pleitos

Carteira do Idoso
- Dificuldade de acesso ao sistema
- Dificuldade para emissão da carteira

211 demandas recebidas via SGD

Assuntos demandados

Assuntos demandados

14%

35%

32%

63%

1%
4%

13%

38%

80 demandas recebidas via Ouvidoria
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Informativo SEI 

Informativo E-mail do DPSB

ACESSUAS
- Adesão ao Programa
- Utilização de recursos
- Prorrogração do prazo de execução
- Cursos profissionalizantes

SCFV
- Preenchimento do SISC
- Repasse dos recursos 
- Oferta do SCFV
- Carga horário dos grupos
- Aquisição de alimentos
- Cofinanciamento
- Centro de Convivência

PAIF/CRAS
- Equipe incompleta
- Repasse dos recursos/ampliação

cofinanciamento
- Adesão
- Irregularidade no funcionamento do CRAS
- Implementação de equipamentos

Equipe volante
- Cofinanciamento
- Adesão e expansão

Assuntos demandados

7%

7%
10%

190 demandas recebidas via SEI
(Dados apurados até 30/11/2021)

36%

40%

Outros

PAIF

SCFV

Equipe Volante

Acessuas

6%

10%

165 demandas recebidas via e-mail

23%

61%

Outros

PAIF

SCFV

Acessuas

ACESSUAS
- Execução do Acessuas na pandemia
- Prorrogação do prazo do programa
- Retomada das atividades
- Utilização dos recursos

SCFV
- Retomada das atividades
- Reabertura do SISC 
- Dúvidas sobre o preenchimento do SISC

PAIF/CRAS
- Compartilhamento de CRAS
- Organização do serviço durante a pandemia
- Equipes de referência
- Cofinanciamento

Carteira do Idoso
- Emissão da carteira
- Problemas no sistema 

Equipe volante
- Suspensão de recursos
- Relatório de implantação de Equipe Volante
- Equipe de referência incompleta

Assuntos demandados

As informações apresentadas no Infográfico 1, relativas a 2020, evidenciam 

a predominância de demandas acerca do Serviço de Convivência e Fortale-

cimento de Vínculos, especialmente nos períodos próximos ao encerramen-

to do prazo para a confirmação da participação dos usuários do serviço 

no Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos (SISC)8, refletindo a preocupação de gestores e técnicos quanto ao 

8   De acordo com a Portaria MDS nº 134/2013, as datas de referência para a aferição das 
informações de atendimento no SCFV registradas no SISC são: 20/03, 20/06, 20/09 e 20/12.
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cofinanciamento federal durante a pandemia sanitária, dada a suspensão 

das atividades coletivas e presenciais nos CRAS e Centros de Convivência. 

As informações também demonstram que as demandas são originárias ma-

joritariamente das regiões sudeste e sul, com concentração dos remetentes 

em Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Em 

relação ao tipo de manifestação encaminhada, constatou-se que a maioria 

se tratou de solicitação de informações sobre as ofertas socioassistenciais 

durante a situação de emergência em saúde, mas há também reclamações

sobre o funcionamento de sistemas e questionamentos sobre repasses fi-

nanceiros. Em 2021, estes dois últimos tipos de demandas figuraram como os 

principais, acompanhados por manifestações quanto a equipes incomple-

tas com atuação no CRAS e ao atendimento nessa unidade.

A SNAS também atua com conhecidas ferramentas eletrônicas para a gestão 

do SUAS nos estados, municípios e Distrito Federal, as quais são subsídios para 

o seu monitoramento e avaliação, e que permaneceram em operação durante 

a emergência em saúde provocada pela Covid-19. Na proteção social básica, 

entre as principais ferramentas utilizadas para o registro e o acompanhamen-

to do trabalho desenvolvido pelas equipes do SUAS estão o Prontuário SUAS, 

o Registro Mensal de Atendimento (RMA) e o SISC. Durante a pandemia, os mu-

nicípios foram incentivados a seguirem utilizando esses sistemas para os re-

gistros dos atendimentos às famílias e aos usuários, a despeito das mudanças 

que precisaram ser realizadas na prestação dos atendimentos – que passa-

ram a ser, majoritariamente, remotos - a fim de que o governo federal pudesse 

acompanhar a maneira como a pandemia sanitária repercutia nas unidades, 

nos serviços, nos trabalhadores e nos próprios usuários do SUAS.

Assim, no decorrer de 2020 e 2021, essas ferramentas de gestão demonstra-

ram, quanto ao funcionamento ou atendimento da proteção social básica no 

Brasil, as informações adiante.
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Atendimento no âmbito da PSB no ano de 2020
Dados do RMA 2020

Dados do SISC 2020

jan

A1. Famílias em Acompanhamento PAIF

fev

1º Tri 2020

Público Total

2º Tri 2020 3º Tri 2020 4º Tri 2020

mar

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

abr mai jun jul ago set out nov dez

52.460
54.402

51.478
46.803

45.069
42.946

51.521 50.172
48.226 47.574 43.788 34.554

315.458

332.829

285.877

148.154

130.232
137.380

144.831

160.156
164.718

173.484 171.301

158.540

1.264.357 1.264.911 1.241.455 1.221.771 1.218.236 1.238.532 1.248.417 1.240.556 1.232.265 1.264.687 1.252.571 1.187.006

2.028.034
1.957.323 1.945.688

2.564.855

2.428.587
2.382.907 2.373.120 2.365.814 2.398.288 2.377.785

2.263.479

1.948.421

C1. Atendimentos Individualizados A2. Novas Famílias PAIF D1. Atendimentos Coletivos

Público Cofinanciado Público Prioritário Cofinanciado

Dados Acessuas 2020 - Municipal

1º Tri 2020 2º Tri 2020 3º Tri 2020 4º Tri 2020

C1. Atendimentos Individualizados A2. Novas Famílias PAIF

0
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10.000

12.000

R$ 2.471.532,46

R$ 2.139.214,11

R$ 2.152.030,24

9.616

907

4.405

6.394

-R$ 800.000,00

R$ 200.000,00

R$ 1.200.000,00

R$ 2.200.000,00

R$ 3.200.000,00

R$ 4.200.000,00R$ 4.086.732,40
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Atendimento no âmbito da PSB no ano de 2021
Dados do RMA 2021

Dados do SISC 2021

jan fev

1º Tri 2020

Público Total

2º Tri 2020 3º Tri 2020 4º Tri 2020

mar
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200.000

400.000
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800.000
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41.401

52.218

56.770

59.727
59.041

56.211
57.951

59.163

54.749
53.793

141.355

155.887

159.731

174.047

182.046

188.554
189.554

201.162

209.372

220.663

1.129.339
1.170.157 1.142.909

1.172.177
1.200.070 1.196.419

1.203.620 1.203.713 1.200.183
1.207.121

2.083.713

2.379.065

2.494.104

2.661.594

2.744.344
2.740.263 2.812.730

2.878.902

2.765.927
2.771.375

Público Cofinanciado Público Prioritário Cofinanciado

A1. Famílias em Acompanhamento PAIF C1. Atendimentos Individualizados A2. Novas Famílias PAIF D1. Atendimentos Coletivos

1.159.855
1.215.288

1.267.252 1.292.542

510.043 526.701 539.295 545.363

1.368.617
1.433.685

1.497.447
1.535.698

As informações apresentadas no Infográfico 2, demonstram a redução das 

atividades coletivas nas ofertas socioassistencias – PAIF e SCFV - em 2020, 

evidenciando o cumprimento de recomendação das autoridades em saúde 

como medida para reduzir as chances de contágio pelo Coronavírus. Por ou-

tro lado, o RMA apresenta o aumento dos atendimentos individualizados no 

CRAS por quase todo o ano desde março, o que atesta não só a manutenção 

do funcionamento dessa unidade durante a pandemia sanitária como os seus 

impactos nas dinâmicas familiares e individuais, que levou os cidadãos a re-

correrem à proteção social garantida pelo SUAS. Somente no último trimestre 

de 2020 parece haver uma sutil tendência de retomada das atividades cole-
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tivas e de redução nos atendimentos individua-

lizados, o que não necessariamente tem relação 

com a amenização da crise sanitária, podendo 

indicar a adoção pelas equipes técnicas de no-

vos arranjos para realizar os atendimentos coleti-

vos nas ofertas socioassistenciais.

Em 2021, o RMA aponta a continuidade do cresci-

mento dos atendimentos individualizados no CRAS, 

acompanhado de um pequeno - mas significati-

vo - crescimento do acompanhamento familiar, o 

que também ocorreu em relação ao atendimento 

de novas famílias, assim como um expressivo au-

mento dos atendimentos coletivos. O SISC também 

apresenta aumento dos atendimentos no SCFV, 

que são de natureza coletiva, embora tenha sido 

adotado provisoriamente um acompanhamento 

individualizado dos usuários em muitos territórios. 

Entre outras possibilidades de análise, especula-se 

que o aumento no volume de atividades nos CRAS 

e Centros de Convivência tenha sido possibilitado 

pela disseminação das vacinas anti-Covid entre a 

população, partir do 1º semestre do ano por todo 

o país. Em algumas localidades, os profissionais do 

SUAS foram considerados público prioritário para 

o acesso à vacinação, o que pode ter impactado 

na ampliação da capacidade de atendimento nas 

unidades. Vale dizer que essas são leituras possí-

veis; gestores e profissionais, em seu respectivo 

município, vivenciaram distintas experiências e po-

derão fazer outras leituras.

Outra maneira de monitorar e avaliar o SUAS, 

sob a responsabilidade da SNAS, é a realização 

do censo anual. Esse recurso gera informações 

acerca de aspectos materiais das unidades so-

cioassistenciais e dos recursos humanos que ne-

las atuam, além de apresentar dados de como 

os atendimentos à população é feito – os ques-

tionamentos tangenciam aspectos da proposta 

metodológica das ofertas, em especial, dos ser-

viços desenvolvidos. Em 2020, os questionários 

35
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do Censo SUAS foram respondidos entre os meses de setembro e dezembro 

pelas gestões municipais e estaduais. Em relação às ofertas da proteção so-

cial básica, foram verificadas, entre outras informações, as que estão dis-

postas no gráfico adiante9.

Ações e atividades desenvolvidas no âmbito do PAIF

Dados Censo SUAS 2020

TOTAL DE CRAS QUE RESPONDERAM O CENSO SUAS 2020: 8.403

98% realizaram:
- Visitas domiciliares;
- Atendimento particularizado de 

familias ou indivíduos

96% realizaram:
- Encaminhamento de famílias ou 

indivíduos para outras políticas 
públicas;

- Encaminhamento de famílias ou 
indivíduos para a sede de serviço 
socioassistenciais 

91% realizaram:
- Registo dos acompanhamentos 

familiares em prontuário ou registro 
das famílias/acompanhadas;

- REgistro dos atendimentos/famílias 
atendias em prontuário;

- Oferta de Benefícios Eventuais

88% realizaram:
- Atendimento e acompanhamentos 

de famílias em descumprimento de 
condicionalidades do PBF;

- Grupo/oficina com famílias;
- Orientação e emissão da carteira do 

Idoso

97% realizaram:
- Encaminhamento para inserção/a-

tualização de famílias no Cadastro 
Único;

- Acompanhamento de famílias;
- Acolhida particularizada realizada 

por técnica (o) de nível superior

93% realizaram:
- Acompanhamentos dos encaminha-

mentos realizados;
- Apoio para obtenção de Documen-

tação pessoal

90% realizaram:
- Busca Atica para inserção e\ou 

adesão de famílias ao acompanha-
mento familiar;

- Palestras;
- Compartilhamento de informações 

com a rede de proteção por meio de 
relatórios, conforme previsto em 
Orientações Técnicas 

84% realizaram:
- Acolhida em grupo realizada por 

profissional de nível superior;
- Campanhas ou eventos comunitá-

rios

9   As informações obtidas pelo Censo SUAS 2021 ainda não haviam sido sistematizadas até 
o momento de veiculação do presente material, todavia, costumam ser disponibilizadas para 
a consulta pública no seguinte endereço: <hp://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/snas/vigilancia/
index2.php>.



37

Por meio das informações apresentadas, verifica-se que as atividades que 

usualmente constituem o escopo metodológico do PAIF continuaram sendo 

realizadas pelas equipes técnicas ao longo de 2020, a despeito da pande-

mia sanitária. Isso pode evidenciar, entre outras realidades, a efetividade dos 

rearranjos na forma de prestar o serviço à população, como a realização dos 

atendimentos remotos e das visitas domiciliares.

Ao longo dos últimos anos, a SNAS vinha organizando um cronograma anual 

para a prestação de apoio técnico aos estados, segundo as áreas e as temá-

ticas relativas ao SUAS. Até a emergência em saúde por Covid-19, o mais co-

mum era que os encontros de apoio técnico fossem presenciais, com a vinda 

dos participantes à sede da SNAS em Brasília-DF ou, por vezes, com a ida de 

representantes das equipes da SNAS aos estados. A pandemia sanitária, as-

sim como catalisou inovações na prestação do atendimento direto à popula-

ção usuária do SUAS, trouxe a necessidade de inovar também nas alternativas 

ou formatos de realização dos encontros de apoio técnico aos estados. Dessa 

maneira, também inspirada pelos trabalhos desenvolvidos por gestores e téc-

nicos dos estados, municípios e Distrito Federal quando do início da situação 

de emergência em saúde, a SNAS passou a lançar mão com maior frequência 

da comunicação virtual por meio das teleconferências, lives e produções au-

diovisuais disponibilizadas tanto no blog da Rede SUAS10 quanto em seu canal 

no Youtube11, a fim de manter os diálogos com as equipes dos estados, municí-

pios e Distrito Federal. Uma das iniciativas que repercutiu diretamente sobre a 

PSB foi a live relativa à já mencionada Portaria nº 100/2020, ocorrida em julho 

desse ano, com vistas a abordar as recomendações para o funcionamento da 

rede socioassistencial nos diferentes cenários epidemiológicos da pandemia 

de Covid-19 e dialogar sobre ela com os participantes.

No âmbito da PSB, visando dar continuidade aos diálogos com os gestores 

e os técnicos dos estados sobre a oferta de atendimento à população pelas 

equipes municipais, como foi explicitado  na introdução desta publicação, em 

fins de 2020, o DPSB aplicou um questionário virtual para conhecer as expe-

riências e o modo de atuação dos gestores e técnicos na oferta da PSB no 

contexto da pandemia por Covid-19. A intenção principal da aplicação desse 

instrumento foi a de captar práticas e aprendizados que poderiam ser compar-

tilhados entre estados, municípios e Distrito Federal e veiculados pela SNAS, a 

fim de apoiar gestores e técnicos do SUAS em todo o país. Agregada a esta 

10   O blog da Rede SUAS está disponível em: <hp://blog.mds.gov.br/redesuas/>.

11   O canal da Rede SUAS no Youtube está disponível em: <hps://www.youtube.com/c/Comu-
nicaSUAS>.
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ação, como foi mencionado anteriormente, o DPSB iniciou a organização de 

uma iniciativa de apoio técnico regionalizado com vistas à participação de 

todos os estados e o DF, denominada “Diálogos estaduais sobre Proteção 

Social Básica”, cuja realização ocorreu entre abril e junho de 2021. Ambas as 

ações – o questionário e os encontros de apoio técnico – viabilizaram “escu-

tas” significativas acerca da atuação dos profissionais da PSB, especialmen-

te do fazer profissional das equipes nos municípios, evidenciando estratégias 

criativas, aprendizados, desafios, feedbacks da população, etc. 

Assim, tendo apresentado este panorama da atuação da SNAS - e do DPSB 

em específico -, durante os anos de 2020 e 2021, o esforço deste texto nas se-

ções seguintes será o de registrar as escutas realizadas pela equipe da SNAS, 

por meio da exposição das informações obtidas por meio do questionário que 

foi aplicado em 2020 e dos diálogos realizados nos encontros de apoio téc-

nico do primeiro semestre de 2021 com estados, municípios e Distrito Federal, 

tecendo algumas considerações e estimulando algumas reflexões acerca de 

temas-chave no âmbito do atendimento à população pela PSB durante o ce-

nário de emergência face à Covid-19.

É oportuno endossar o compromisso e a reponsabilidade das equipes da 

SNAS ante à atribuição de disponibilizar informações e orientações confiáveis 

e comprometidas com a proteção social da população e com a integridade 

dos profissionais do SUAS, especialmente daqueles que estiveram na linha de 

frente dos atendimentos socioassistenciais nos municípios e no DF. No coti-

diano da prática profissional com os usuários, as famílias e a comunidade, em 

muitas circunstâncias, os operadores das políticas públicas se veem diante da 

necessidade de apresentarem respostas rápidas aos problemas que são evi-

denciados pelos sujeitos, a fim de evitar que se tornem riscos individuais e/ou 

sociais e violações dos direitos.  Antecipar-se a essas situações é a função, 

por excelência, da PSB nos territórios. Infelizmente, é comum que a urgência 

das necessidades confronte e desafie o tempo de reflexão e produção das 

respostas no escopo das institucionalidades, dada a complexidade da reali-

dade dos sujeitos, a diversidade dos territórios e dos recursos com os quais se 

pode contar. 

A despeito disso, ao longo de 2020 e 2021, constatou-se, uma vez mais, a 

importância da PSB junto à população, expressa sobretudo pela evidên-

cia dos CRAS como unidades públicas efetivamente de “referência” para 

o apoio no acesso a direitos e pela atuação contínua das equipes da PSB 

nos territórios, nas diferentes ofertas socioassistenciais que materializam as 

seguranças socioassistenciais. 
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As seguranças socioassistenciais

São seguranças afiançadas pelo SUAS: 

I - acolhida: provida por meio da oferta pública de espaços e servi-

ços para a realização da proteção social básica e especial, deven-

do 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. 

II - 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; 

III - convívio ou vivência familiar, comunitária e social: exige a 

oferta pública de rede continuada de serviços que garantam opor-

tunidades e ação profissional para: a) a construção, restauração 

e o fortalecimento de laços de pertencimento, de natureza gera-

cional, intergeracional, familiar, de vizinhança e interesses comuns 

e societários; b) o exercício capacitador e qualificador de vínculos 

sociais e de projetos pessoais e sociais de vida em sociedade. 

IV - desenvolvimento de autonomia: exige ações profissionais e 

sociais para: a) o desenvolvimento de capacidades e habilidades 

para o exercício do protagonismo, da cidadania; b) a conquista de 

melhores graus de liberdade, respeito à dignidade humana, prota-

gonismo e certeza de proteção social para o cidadão e a cidadã, a 

família e a sociedade; c) conquista de maior grau de independên-

cia pessoal e qualidade, nos laços sociais, para os cidadãos e as 

cidadãs sob contingências e vicissitudes. 

V - apoio e auxílio: quando sob riscos circunstanciais, exige a ofer-

ta de auxílios em bens materiais e em pecúnia, em caráter transi-

tório, denominados de benefícios eventuais para as famílias, seus 

membros e indivíduos (art. 4º da Norma Operacional Básica do Sis-

tema Único de Assistência Social - NOB/SUAS - Resolução CNAS nº 
33, de 12 de dezembro de 2012. 

Extraído da Norma Básica Operacional do SUAS (NOB-SUAS, 2012). Disponível 
em: <https://www.mds.gov.br/webarquivos/public/NOBSUAS_2012.pdf>. Acesso em: Ago. 2021>.
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2.2. O atendimento remoto pelas equipes dos CRAS: PAIF, SCFV e SD

Três fatores básicos configuraram uma conjuntura desafiante para a gestão 

do SUAS durante a pandemia sanitária: o reconhecimento do atendimento so-

cioassistencial como essencial  durante a emergência em saúde pública; a re-

comendação de redução e/ou suspensão das atividades presenciais nas uni-

dades de atendimento do SUAS entre as medidas com vistas à prevenção das 

circunstâncias de contágio por Covid-19; a sobreposição de vulnerabilidades 

e riscos individuais e sociais vivenciados pela população, que tem nos equi-

pamentos e serviços públicos, por vezes, sua principal fonte de apoio. Diante 

disso, os gestores precisaram produzir e executar planos de contingência para 

responder com diligência às demandas, criando as condições para manter as 

ofertas do SUAS disponíveis e acessíveis. 

A proteção social básica está presente na maior parte dos municípios do país, 

constituindo-se para a população na porta de entrada para o SUAS. As suas 

principais unidades de atendimento são os CRAS e os Centros de Convivên-

cia. O CRAS tem as atribuições precípuas de gerir a proteção social básica no 

território e de ofertar o PAIF12. Em muitos territórios, o CRAS também é a unida-

de de referência para a oferta de outros serviços, programas, projetos e ações, 

como o SCFV o Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas 

com Deficiência e Idosas (SD), o cadastramento no Cadastro Único, entre ou-

tros. Os Centros de Convivência, por sua vez, realizam a oferta do SCFV13.

O CRAS nos termos da Lei Orgânica de Assistência Social 
(LOAS, art. 6º)

O CRAS é a unidade pública municipal, de base territorial, localizada em 

áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada 

à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território de abran-

gência e à prestação de serviços, programas e projetos socioassisten-

ciais de proteção social básica às famílias.

12   Sobre as funções do CRAS, consultar a publicação: Orientações Técnicas: Centro de Re-
ferência em Assistência Social (CRAS). Disponível em: <hp://www.mds.gov.br/webarquivos/
publicacao/assistencia_social/Cadernos/orientacoes_Cras.pdf>. Acesso em: Ago. 2021.

13   Atribuição registrada na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução 
do Conselho Nacional de Assistência Social nº 109/2009).
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Os CRAS são unidades públicas estatais instituídas no âmbito do SUAS, 

que possuem interface com as demais políticas públicas e articulam, co-

ordenam e ofertam os serviços, programas, projetos e benefícios da as-

sistência social. 

As instalações dos CRAS e dos CRCRASEAS devem ser compatíveis com os 

serviços neles ofertados, com espaços para trabalhos em grupo e ambien-

tes específicos para recepção e atendimento reservado das famílias e indi-

víduos, assegurada a acessibilidade às pessoas idosas e com deficiência.

(Adaptado da Lei nº 8.742/1993. Disponível em: <hp://www.planalto.gov.br/cci-

vil_03/leis/l8742.htm>. Acesso em: Ago. 2021.)

Antes da pandemia sanitária, em ambos os equipamentos, o volume de cir-

culação diária de pessoas costumava ser relevante. Usualmente, os atendi-

mentos individuais e coletivos nas unidades integravam parte fundamental da 

dinâmica do trabalho das equipes técnicas. No contexto da referida emergên-

cia em saúde, as atividades presenciais, sobretudo as coletivas, tiveram de ser 

suprimidas e isso se manteve assim por um extenso período, a fim de proteger 

profissionais e usuários contra a Covid-19. 

Nessa situação, alguns questionamentos sobre os arranjos do trabalho social 

com as famílias e os indivíduos vieram à tona, entre os quais: 

• Como organizar as equipes técnicas de maneira a evitar a sua 

exposição ao contágio por Covid-19, considerando-as como po-

tenciais vítimas e disseminadoras do coronavírus?

• Como planejar e executar as ofertas socioassistenciais de forma 

remota, observando os eixos estruturantes do SUAS, como a ma-

tricialidade sociofamiliar, a territorialização, o controle social e a 

participação dos usuários?14

• Como garantir a provisão das seguranças socioassistenciais e 

a plena cobertura das ofertas socioassistenciais à população e 

a sua qualidade diante das restrições impostas pela emergência 

em saúde? 

14   Referência ao art. 5º da Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social 
- NOB/SUAS - Resolução CNAS nº 33 de 12 de dezembro de 2012. Disponível em:  <hps://www.
mds.gov.br/webarquivos/public/NOBSUAS_2012.pdf>. Acesso em: Ago. 2021.
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• Como assegurar a continuidade do referenciamento das famílias 

e dos usuários às unidades e aos serviços socioassistenciais de 

que eram usuários? 

• Como alcançar a população em situação de vulnerabilidade do 

território que ainda não estava referenciada às unidades e aos 

serviços?

As atividades das equipes não foram interrompidas, ainda que não houvesse 

respostas para essas e outras perguntas. As reflexões e os aprendizados sobre 

o trabalho a ser desenvolvido foram se processando na medida em que este 

estava sendo realizado. A alternativa mais evidente para dar continuidade ao 

atendimento à população era por via remota, utilizando-se especialmente, 

mas não só, as chamadas telefônicas e o contato via aplicativos de mensa-

gens por telefone celular. A despeito da suposta obviedade, a materialização 

dessa estratégia demandava providências: a aquisição pelas unidades de li-

nhas e aparelhos telefônicos em quantidade adequada ao volume de aten-

dimentos a serem realizados; a atualização do número de telefone dos usuá-

rios; o desenvolvimento de recursos para localizá-los, haja vista as recorrentes 

trocas de número de telefone e as mudanças de local de moradia; a ampla 

divulgação dos canais de comunicação com as equipes do CRAS; o aprendi-

zado pelas equipes do manejo de certas tecnologias de informação (TICs)15; a 

adequação ou criação de metodologias para a realização dos atendimentos;  

entre outras.

Assim, ainda que em novas formatações, as equipes da PSB deram seguimen-

to às atividades do PAIF, do SCFV e do SD, no decorrer da situação de emer-

gência em saúde. Os três são serviços e constituem atividades continuadas, 

ou seja, atividades que estão sempre disponíveis para os usuários acessarem, 

sem interrupções, como recesso ou férias, conforme prevê o art. 23 da LOAS. 

Cada um desses serviços tem características próprias e propostas metodoló-

gicas com ações específicas para o trabalho social com as famílias e os indiví-

duos, tendo como referência as previsões da Tipificação Nacional de Serviços 

15   De acordo com o glossário dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Organização 
das Nações Unidas, “as tecnologias de informação e comunicação (TICs) são usadas para 
transmitir, armazenar, criar, exibir, compartilhar ou trocar informações por quaisquer meios, 
incluindo os meios eletrônicos. Esses instrumentos e recursos tecnológicos incluem compu-
tadores, a internet (redes sociais, páginas, blogs e e-mails), tecnologias de emissão ao vivo 
(rádio, televisão e webcasting), tecnologias de emissão gravada (podcasting, aparelhos de 
áudio e vídeo e dispositivos de armazenagem) e telefonia (fixa ou móvel, por satélite, video-
conferências etc.). Disponível em: <hps://www.rets.epsjv.fiocruz.br/biblioteca/glossarios-dos-
-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-ods-agenda-2030>. Acesso em: Jan. 2022. 
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Socioassistenciais e as respectivas orientações técnicas16.  A adesão e a per-

manência dos usuários nos serviços é uma preocupação de longa data dos 

gestores e equipes técnicas do SUAS e uma conquista desafiante, sobretudo 

no contexto de atendimento remoto. Isso porque o conjunto das seguranças 

socioassistenciais não é alcançado sempre imediatamente por aqueles que 

recorrem às unidades do SUAS ou, dito de outra maneira, em um único aten-

dimento ou em atendimentos esporádicos, em geral, não é possível garantir 

seguranças socioassistenciais relacionadas a processos mais subjetivos da 

existência, como as seguranças de convivência familiar e comunitária e de de-

senvolvimento da autonomia.

É comum que as famílias e os indivíduos cheguem ao CRAS, por exemplo, com 

demandas materiais e emergenciais que podem ser atendidas mediante a 

concessão de benefícios eventuais, como um subsídio financeiro – o qual, niti-

damente, diz respeito à provisão das seguranças de acolhida e de apoio/au-

xílio. Todavia, as vivências de escassez material são complexas e imbricadas 

a questões de naturezas variadas. Então, uma demanda de teor material ou 

financeiro pode se relacionar a questões como a violência doméstica, a inse-

gurança alimentar e nutricional, a gravidez precoce, a moradia precária, o tra-

balho desprotegido, a discriminação por características identitárias, etc.  Para 

dar respostas a essas situações que, por vezes, estão sobrepostas em uma 

única família, seguranças socioassistenciais como a de acolhida, a de convi-

vência familiar e comunitária e a de desenvolvimento de autonomia precisam 

ser mobilizadas mediante o trabalho social com as famílias, que é processual, 

além de ser necessário acionar outras políticas públicas.

A participação dos usuários do SUAS nas ações continuadas, por meio dos ser-

viços, auxiliam as equipes profissionais a conhecer as famílias e os indivíduos de 

maneira mais aprofundada, a compreender os desafios que enfrentam na vida 

cotidiana, tanto materiais quanto relacionais17 e a apoiá-los e incentivá-los na 

construção de estratégias para prevenirem-se e protegerem-se de vulnerabili-

dades e riscos individuais e sociais. Espera-se que a participação das famílias e 

indivíduos nos serviços resulte na ampliação de sua rede protetiva e, consequen-

temente, na ampliação e no fortalecimento de sua própria capacidade protetiva.

16   Os cadernos de orientações técnicas do PAIF, do SCFV e do SD podem ser consultadas no 
blog da Rede SUAS: <hp://blog.mds.gov.br/redesuas/apoio-tecnico/#Publicacoes>. Acesso 
em: Ago. 2021.

17   Para saber mais sobre vulnerabilidades relacionais, consultar o Caderno de Concepção 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, disponível em: <hp://www.mds.gov.br/webar-
quivos/publicacao/assistencia_social/Cadernos/concepcao_fortalecimento_vinculos.pdf>. 
Acesso em: Ago. 2021.
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O PAIF é o principal serviço da PSB, sem o qual o CRAS não funciona, já que 

tem a atribuição de prestar uma assistência ampliada às famílias, conside-

rando cada uma como um todo complexo e multifacetado, bem como as suas 

vivências em relação com as características dos territórios onde residem. No 

contexto de emergência em saúde, em que as normativas determinaram o 

funcionamento dos serviços socioassistenciais essenciais – Portaria MC nº
54/2020 e nº 100/2020 -, a sua oferta às famílias e indivíduos era um requisito 

a ser cumprido. Para tanto, poderia contar, inclusive, com o apoio de técnicos 

de outros serviços, que tiveram a oferta suspensa como medida de prevenção 

ao contágio por Covid-19.

Entre as ações do PAIF junto aos usuários estão a acolhida; as oficinas com as 

famílias; as ações particularizadas; as ações comunitárias; e os encaminha-

mentos. A realização dessas ações no cotidiano profissional das equipes inclui 

uma série de outras atividades, como o planejamento dos atendimentos, os 

estudos sociais, o plano de acompanhamento familiar, as visitas domiciliares, 

as parcerias com outras políticas públicas e organizações da sociedade civil, 

etc. De maneira majoritariamente remota, essas atividades seguiram sendo 

promovidas pelos profissionais do PAIF, com os recursos disponíveis, ao longo 

de 2020 e 2021, conforme já se demonstrou nesta seção.

Já o SCFV, que é articulado ao PAIF, realiza um trabalho social considerando 

as especificidades do ciclo de vida em que os sujeitos se encontram. Reco-

nhece que as vivências da vida, em suas diferentes etapas, podem suscitar 

vulnerabilidades e riscos individuais e sociais singulares. Assim, o atendimento 

demanda o uso de estratégias adequadas à infância, à adolescência, à ju-

ventude, à idade adulta e à velhice, criando espaços protegidos de escuta, ex-

pressão, socialização e orientação para os sujeitos nessas fases da vida. Por 

se tratar de um serviço em que as ações são realizadas em grupo, diante da 
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pandemia sanitária, teve os encontros presenciais suspensos. Em grande par-

te do país, todavia, os usuários do SCFV também não ficaram desassistidos; 

pelo contrário, as equipes executoras demonstraram criatividade e empenho 

máximos na manutenção da oferta.

Quanto ao SD, é uma estratégia para viabilizar o acesso ao SUAS a pessoas 

cujo atendimento no domicílio se apresente como o mais adequado e oportu-

no para fortalecer os vínculos sociais, melhorar a qualidade do cuidado, am-

pliar o acesso a direitos e estimular a sua autonomia e participação social, 

bem como as de seus cuidadores familiares. A ida dos profissionais à residên-

cia dos usuários constitui a natureza desse serviço, ou seja, é a sua caracterís-

tica fundamental, e tem periodicidade regular, combinada com os usuários e a 

sua família. O trabalho social a ser desenvolvido é registrado no Plano de De-

senvolvimento do Usuário, para o acompanhamento e a avaliação processual 

dos objetivos e conquistas alcançados. Conforme as informações do Censo 

SUAS (2020), por volta de 2.400 municípios afirmaram ter realizado esse servi-

ço durante a situação de emergência em saúde.

Vale relembrar que, no contexto de pandemia sanitária, as restrições para o 

deslocamento da população e a necessidade de se evitar a aglomeração das 

pessoas eram uma realidade. Então, a visita domiciliar foi um recurso que os 

profissionais, tanto do PAIF quanto do SCFV, utilizaram com recorrência, a fim 

de garantir a manutenção do atendimento aos usuários. Entretanto, é funda-

mental que não se confunda a natureza dessas visitas com o trabalho social 

realizado no SD, cujo principal instrumento técnico é a visita domiciliar e o local 

de execução ou oferta é o domicílio do usuário. Isso não se aplica ao PAIF nem 

ao SCFV, já que o CRAS e o Centro de Convivência – no caso do SCFV – são 

as unidades de oferta dos serviços. Eis, portanto, a importância de as equipes 

técnicas se apropriarem com segurança das características dos serviços da 

PSB, reconhecendo os traços de concepção e metodológicos que lhes distin-

guem e que lhes aproximam.

Por fim, há que se destacar a criatividade e o empenho das equipes técnicas 

municipais e do DF na condução do trabalho social com as famílias. Os pro-

fissionais elaboraram instrumentos técnicos específicos para a captação de 

demandas dos usuários durante a pandemia sanitária; foram à sua residên-

cia; conceberam e montaram kits de materiais e de informação para a entre-

ga nas unidades e nos domicílios; apoiaram os usuários na apresentação e 

no aprendizado do manejo das TICs; enfrentaram os próprios limites quanto 

a esse manejo e à exposição pública em vídeos, videoconferências, lives, etc.; 

uniram-se a equipes de outras políticas públicas, como a saúde, em forças-ta-

refas para informar e orientar a população nos territórios mais dispersos; entre 
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outras ações. Muitos tiveram a sua jornada de trabalho ampliada para fazer 

frente ao volume de demandas, à redução das equipes com trabalhadores 

nos grupos de risco e aos rearranjos na forma de prestação do atendimento 

à população. 

2.3. O atendimento às demandas espontâneas dos usuários no con-
texto de emergência

A disseminação do coronavírus impactou nas atividades econômicas por 

todo o país, entre outras formas, reduzindo e extinguindo postos de emprego e 

trabalho, o que repercutiu na redução e na perda da renda de milhares de tra-

balhadores. Nessas circunstâncias, os desafios para garantir a sobrevivência 

e manter-se protegido da Covid-19 multiplicaram, deixando as famílias e indi-

víduos expostos a situações de vulnerabilidades e riscos individuais e sociais. 

Muitas pessoas recorreram ao CRAS para buscar informações e apoios que 

pudessem minimizar as consequências das adversidades trazidas ou agrava-

das pela pandemia sanitária.

Como já foi mencionado, o CRAS é a unidade de referência da PSB no territó-

rio. É um objetivo da política de assistência social que as famílias e indivíduos 

compreendam o atendimento lá prestado como via de acesso aos seus direitos 

socioassistenciais e como ponte para o acesso a outros direitos. Nesse senti-

do, ser ou tornar-se um usuário das unidades e ofertas socioassistenciais não 

deve ser fator de constrangimento ou vergonha, mas de exercício da cidadania. 

Quem são os usuários do SUAS e quais são os seus direitos?

Usuários são cidadãos, sujeitos de direitos e coletivos que se encontram 

em situações de vulnerabilidade e riscos social e pessoal, que acessam 

os serviços, programas, projetos, benefícios e transferência de renda no 

âmbito da Política Pública de Assistência Social e no SUAS.

Os usuários do SUAS têm, entre outros direitos, o de atendimento, asses-

soramento e defesa e garantia de direitos, que lhes reservam a possibili-

dade de:

• conhecer o nome e a credencial de quem o atende;

• ser respeitado em sua dignidade humana, sendo tratado de 

modo atencioso e respeitoso, ausente de procedimentos vexató-

rios e coercitivos;
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• ser atendido com menor tempo de espera e de acordo com as 

suas necessidades;

• receber os encaminhamentos para outros serviços ou institui-

ções por escrito, de forma clara e legível, e identificados com o 

nome do profissional responsável pelo encaminhamento;

• ter protegida sua privacidade, observada a ética profissional dos 

trabalhadores do SUAS, desde que não acarrete riscos a outras 

pessoas;

• ter suas demandas registradas nos prontuários que lhe dizem 

respeito, se assim desejar;

• ter a acessibilidade promovida por meio de tecnologias assistivas; 

• ter a possibilidade de avaliar o serviço recebido, contando com 

espaço de escuta para expressar sua opinião.

Adaptado da Resolução CNAS nº 11/2015, que caracteriza os usuários, 

seus direitos e sua participação na Política Pública de Assistência Social 

e no Sistema Único de Assistência Social. Disponível em: <hps://www.in.

gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/32870261>. 

Acesso em: Ago. 2021.

Junto aos gestores e profissionais da PSB, é recorrente e legítima a preocu-

pação acerca do grande período de tempo reservado ao atendimento de 

demandas espontâneas no CRAS. Em confronto com essa realidade, alguns 

profissionais afirmam que o CRAS não é ou não pode ser transformado em 

“mero balcão de atendimento”, em alusão ao fato de que a realização das 

demais ações socioassistenciais ficariam prejudicadas dado o tempo con-

sumido pelas demandas espontâneas. Na mesma linha, há profissionais que 

relatam e lamentam que o trabalho no CRAS por vezes parece dedicar-se ao 

“apagamento diário de incêndios”, também em referência à preponderância 

das demandas espontâneas sobre outros processos de trabalho. 

Essas e outras reflexões são relevantes e válidas com vistas ao aperfeiço-

amento das dinâmicas técnico-operacionais das unidades e dos serviços 

nelas desenvolvidos. De fato, a sobressalência das demandas espontâne-

as e emergenciais pode dificultar a realização de outras práticas previstas 

para o trabalho social com as famílias e indivíduos, especialmente, as que 

demandam um planejamento mais robusto e um acompanhamento siste-

mático pelas equipes técnicas. 
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Subjacente a essas considerações está a compreensão de que para con-

cretizar as funções preventiva, proativa e protetiva da PSB nos territórios, 

entre as famílias e os indivíduos, os atendimentos pontuais e esporádicos 

são insuficientes. Além disso, a aquisição das seguranças socioassistenciais 

de competência do SUAS – acolhida, renda, convívio familiar e comunitário, 

apoio/auxílio e autonomia –, em geral, ocorre de maneira processual, o que 

demanda um atendimento e/ou acompanhamento continuado aos usuários.  

Todavia, se consideradas sob uma lente ampliada, entre outras informa-

ções, as demandas espontâneas revelam o quão necessitadas de suporte 

do Poder Público estão as famílias e indivíduos e o quão imprescindível é 

a presença da unidade socioassistencial no território. Também ratificam a 

importância de que os cidadãos contem com políticas públicas universais, 

ininterruptas e acessíveis para fazerem valer o seu direito à proteção social. 

Nesse sentido, as demandas espontâneas sinalizam os suportes que devem 

ser providos pelo Poder Público no território. A sistematização dos registros 

das equipes técnicas acerca dos atendimentos prestados à população pode 

subsidiar os diagnósticos da vigilância socioassistencial, os de outras polí-

ticas públicas, bem como contribuir com a atuação de instâncias de parti-

cipação popular, como os conselhos de direitos e afins, sendo propagadora 

junto ao Poder Público das necessidades da população e dos recursos que 

precisam ser providos no território.

Na situação de emergência em saúde por Covid-19, o predomínio das de-

mandas espontâneas em muitos CRAS teve um caráter excepcional, ates-

tando a gravidade das consequências da pandemia nas dinâmicas fami-

liares e sociais. Para muitas pessoas, a conjuntura de ausência de renda 

colocou-as em situações desesperadoras no que diz respeito à provisão e 

custeio dos itens básicos de sobrevivência, como a alimentação. O atendi-

mento pelo CRAS, diante desse contexto, pode ter sido para muitos a única 

alternativa disponível para a obtenção de apoio do Poder Público. 

É oportuno considerar que a escuta qualificada às demandas espontâneas 

foi e é um primeiro passo em direção à garantia da segurança de acolhida, 
que é uma das principais provisões do SUAS e uma ação prevista no escopo 

metodológico de todos os serviços e programas da PSB, sobretudo, no PAIF. 
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A recepção dos usuários no CRAS

A recepção é o espaço físico, a ação e o momento em que a família ou o 

indivíduo recebe a primeira atenção no CRAS. 

O profissional repassa informações básicas sobre o funcinamento da 

unidade e das ofertas socioassistenciais, coleta informações essenciais 

sobre a família ou indivíduo que está em busca de atendimento (como 

dados de identificação pessoal, endereço e nº do NIS), agenda o atendi-

mento com os técnicos de nível superior, entre outros.

Essas informações subsidiam a acolhida a ser realizada pelo técnico da 

equipe de referência do CRAS, que pode ocorrer em seguida à recepção 

ou ser agendada, conforme a urgência que o atendimento requer e o flu-

xo de atendimento estabelecido no CRAS. 

Muitas vezes, os usuários chegam à unidade fragilizados, dada a sua situ-

ação de vulnerabilidade. O profissional que trabalha nessa função deve 

estar capacitado para realizar o atendimento de forma solícita e respei-

tosa, preservando a dignidade e o sigilo das informações pessoais dos 

cidadãos, com postura livre de preconceitos.

A recepção também é uma ocasião marcante para a adesão às ofertas so-

cioassistenciais e a criação de vínculos dos usuários com os profissionais.

A acolhida do PAIF

É um momento e uma ação planejados com a intenção de criar uma rela-

ção de confiança e vinculação entre a equipe técnica do CRAS e os usu-

ários, o que favorece a continuidade do atendimento socioassistencial. 

Durante a acolhida, que pode ser realizada em diferentes formatos – indi-

vidualmente ou coletivamente, por exemplo - são coletadas informações 

sobre várias dimensões da vida familiar e comunitária dos usuários, como 

a situação socioeconômica, crenças, valores, formas de comunicação e 

expectativas em relação ao Serviço, que são subsídios para estabelecer 

com a família as possibilidades e limites da ação socioassistencial e o 

prosseguimento do atendimento. 

É também uma ocasião em que profissionais avaliam a necessidade de 

iniciar um processo de acompanhamento familiar e identificam deman-

das para o acesso à renda, benefícios, programas e serviços intraseto-

riais – como o PAEFI - e intersetoriais – como os da Saúde e outros.



50

Adaptado da publicação “Orientações Técnicas sobre o PAIF. Vol. 2. Disponível 
em: <hps://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Ca-
dernos/Orientacoes_PAIF_2.pdf>. Acesso em: Ago. 2021. 

Em uma situação de crise multidimensional, como a instalada pela Covid-19, 

foi fundamental a flexibilidade e a sensibilidade das equipes do CRAS para 

fazer os rearranjos necessários nas unidades e na oferta dos serviços, a fim 

de os manterem disponíveis para a população.  Em grande parte do país, 

não houve paralisação completa nas ofertas de caráter continuado e siste-

mático da PSB. O que se constatou foi uma readequação da frequência ou 

periodicidade e duração dos encontros e de outras ações dos serviços, com 

a justificada e necessária disponibilidade das equipes para o atendimento 

às demandas espontâneas.

2.4. A continuidade dos acompanhamentos e a inclusão de no-
vas famílias

Apesar de ser costumeira no repertório dos jargões utilizados no SUAS, a ex-

pressão “acompanhamento” é uma das que mais geram ruídos de compre-

ensão entre as equipes. Estes vêm à tona especialmente quando se quer dis-

tinguir duas ações que integram o trabalho social com as famílias realizadas 

no PAIF e no PAEFI: o atendimento e o acompanhamento familiar, cujas de-

finições estão no quadro adiante. Todavia, é importante compreender que, 

no âmbito do SUAS, o uso da expressão é amplo, aplicando-se a contextos 

para além do PAIF ou do PAEFI.

Atendimento e acompanhamento familiar pelo PAIF

O atendimento às famílias ou a alguns de seus membros refere-se a uma 

ação imediata de prestação ou oferta de atenção, com vistas a uma res-

posta qualificada de uma demanda da família ou do território. Significa a 

inserção da família, um ou mais de seus membros, em alguma das ações 

do PAIF: acolhida, ações particularizadas, ações comunitárias, oficinas 

com famílias e encaminhamentos. 
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O acompanhamento familiar, por sua vez, consiste em um conjunto de 

intervenções, desenvolvidas de forma continuada, a partir do estabele-

cimento de compromissos entre famílias e profissionais, que pressupõem 

a construção de um Plano de Acompanhamento Familiar - com objetivos 

a serem alcançados, a realização de mediações periódicas, a inserção 

em ações do PAIF, durante um período de tempo combinado, buscando 

a superação gradativa das vulnerabilidades vivenciadas.

Adaptado do Caderno de Orientações Técnicas sobre o PAIF. Vol. 2. Dis-

ponível em: <hps://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assisten-

cia_social/Cadernos/Orientacoes_PAIF_2.pdf>. Acesso em: Ago. 2021.

É possível afirmar com segurança que todos os serviços da PSB realizam o 

acompanhamento dos usuários. Isso porque o acompanhamento, além de ser 

um processo de trabalho usual para os profissionais que atuam com políticas 

públicas, no SUAS, está estreitamente associado à oferta da segurança de 

acolhida, que é umas das provisões socioassistenciais. Ao definir os proces-

sos que compreendem a segurança de acolhida, a NOB-SUAS (2012) declara:

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 recep-

ção; b) escuta profissional qualificada; c) informação; d) referência; e) 

concessão de benefícios; f) aquisições materiais e sociais; g) aborda-

gem 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 (NOB-SUAS, 2012, p. 16-17).

Nessa descrição para a segurança de acolhida, verificam-se ações profis-

sionais que podem ser pontuais e esporádicas, assim como prolongadas e 

sistemáticas, como é o caso do acompanhamento aos usuários. Este passa 

a ocorrer quando da integração dos sujeitos aos serviços e implica em que 

passarão a ter a sua trajetória e participação nas ações observada e apoiada 

pelas equipes técnicas. Esse acompanhamento, tal como prevê a segurança 

de acolhida, compreende, mas ultrapassa a proposta do Plano de Acompa-

nhamento Familiar utilizado no PAIF, por exemplo, como instrumento técnico 

específico deste serviço, sendo mais geral, mais amplo.
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Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Progra-
mas de Transferência de Renda

O Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Programas de 

Transferência de Renda - Resolução da Comisssão Intergestores Tripar-

tite (CIT) nº 7/2009 expressa a compreensão de que o acompanhamento 

às famílias e indivíduos deve ser paralelo à garantia de renda, uma es-

tratégia adequada para se trabalhar a superação das vulnerabilidades 

sociais que impedem ou dificultam que a família cumpra as eventuais 

condicionalidades previstas nos programas nos quais for inclusa. Espe-

cificamente em seu art. 20, o protocolo endossa o acompanhamento por 

meio dos serviços como processo que possibilita às famílias a reflexão 

sobre sua realidade, a construção de novos projetos de vida e a transfor-

mação de suas relações familiares ou comunitárias. O acompanhamento, 

portanto, é parte do trabalho social realizado com as famílias e indivíduos 

nas ofertas do SUAS, materializando uma atenção técnica direcionada 

aos sujeitos que participam das ofertas socioassistenciais durante a sua 

adesão a elas.

Adaptado do Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e 

Programas de Transferência de Renda - Resolução da Comisssão Inter-

gestores Tripartite (CIT) nº 7/2009. Disponível em: <hp://www.mds.gov.br/

webarquivos/publicacao/assistencia_social/Protocolo%20de%20ges-

tao/protocolo-de-gestao-integrada-de-servicos-beneficios-e-transfe-

rencias-de-renda-no-ambito-do-suas.pdf>. Acesso em: Ago. 2021.

No contexto da emergência em saúde pública por Covid-19, o acompanha-

mento aos usuários da rede sociossistencial se fez ainda mais significativo, 

haja vista a maior suscetibilidade de certos grupos a situações de riscos indi-

viduais e violações direitos. Como se viu por todo o país, a pandemia sanitária 

agravou condições socioeconômicas desfavoráveis, ampliando o desempre-

go e desafiando as famílias quanto à geração de renda, aumentando as situa-

ções de insegurança alimentar e nutricional, aliciando crianças e adolescentes 

para o trabalho precoce, entre outras. Além de ter imposto uma permanência 

prolongada no ambiente domiciliar, a qual, por vezes, é desgastante para as 

relações familiares e geradora de conflitos que podem redundar na ruptura 

de vínculos. O isolamento familiar, comunitário e social também foi uma condi-

ção agravada durante a pandemia sanitária, evidenciando outras formas de 

a desproteção social se instalar no meio familiar.
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Muitas famílias e indivíduos precisaram de apoio para lidar com situações 

como essas e para preveni-las. Nessa conjuntura, a continuidade do acom-

panhamento às famílias pelas equipes da PSB implicava na manutenção da 

oferta dos serviços socioassistenciais, os quais, conforme o art. 23 da LOAS, 

devem ser efetivamente atividades contínuas.  Considerando os agravos da 

pandemia sanitária que se vivia, compreendeu-se que as atividades dos ser-

viços contribuíam para:

• Manter o vínculo entre as equipes profissionais e os usuários, de 

modo que a comunicação regular fosse um meio para prevenir a 

ocorrência e/ou o agravamento de situações de risco e de viola-

ções de direitos que pudessem desencadear a ruptura dos víncu-

los familiares e comunitários; 

• Manter abertas as vias de acesso dos usuários à rede socioassis-

tencial, de maneira a possibilitar a tomada de providências quanto 

a demandas relacionadas às demais políticas públicas – seguran-

ça alimentar, saúde, educação, segurança pública, justiça, etc.; 

• Apoiar as famílias no contexto do afastamento social, do rear-

ranjo de suas dinâmicas domésticas e da reorganização das roti-

nas dos seus membros, tendo em vista ampliar a segurança contra 

o contágio do coronavírus;

• Apoiar as crianças, os adolescentes, as pessoas idosas e as pes-

soas com deficiência, oferecendo informações e orientações so-

bre os assuntos da vida coletiva diária, bem como sendo canal de 

escuta de suas demandas; 

• Apoiar as crianças, os adolescentes e as pessoas idosas - e os 

seus cuidadores - na vivência do novo contexto, oportunizando

momentos de diálogos e fazeres, de maneira a prevenir o isola-

mento social, os sofrimentos mentais e contribuir para reduzir as 

vulnerabilidades relacionais no meio familiar. 

Como já foi mencionado, a emergência em saúde repercutiu em diferentes 

dimensões da vida das pessoas e das dinâmicas sociais. Os impactos so-

cioeconômicos da pandemia chegaram a inúmeras famílias que ainda não 

conheciam o SUAS, o que as levou ao CRAS para acessar direitos socioassis-

tenciais. As informações sobre o RMA, em 2020, evidenciam que no início do 

segundo semestre desse ano houve um crescimento relevante de novas fa-

mílias atendidas pelo PAIF, o que endossa a repercussão da pandemia sani-

tária sobre as dinâmicas familiares. Assim, seja na sua forma fixa no território, 

seja de formas descentralizadas - exemplificadas na seção adiante -, o CRAS 
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foi uma unidade estratégica na oferta de infor-

mações tanto sobre as medidas de prevenção à 

Covid-19 e à prestação de orientações aos que 

foram acometidos pela doença quanto sobre os 

procedimentos relativos à obtenção de benefí-

cios e auxílios providos pelo Poder Público, como 

os benefícios eventuais e o auxílio emergenciais.

Ao buscarem apoio relacionado às seguranças 

de renda e apoio/auxílio, as novas famílias e indi-

víduos que tiveram conhecimento do CRAS tam-

bém receberam informações sobre o conjunto de 

seguranças socioassistenciais de competência 

do SUAS, materializadas por meio da operação 

integrada entre benefícios, serviços e programas 

de transferência de renda. Muitas delas foram, en-

tão, encaminhadas a essas ofertas e passaram a 

ser acompanhadas pelas equipes técnicas. 

A despeito de o CRAS ser uma unidade socioas-

ssistencial disseminada e relativamente conheci-

da nos territórios, não se pode afirmar que o con-

junto da população conhece esse equipamento 

ou está familiarizado com as suas atribuições. 

Por vezes, não só o desconhecimento, mas anti-

gos estigmas e preconceitos sociais associados 

ao atendimento socioassistencial são barreiras 

para que as pessoas recorram ao CRAS quando 

se encontram em situação de necessidade. Por 

essa razão, é importante que gestores e equi-

pes técnicas divulguem informações a respeito 

do SUAS, afirmando a assistência social como 

direito dos cidadãos e política pública garanti-

da a quem dela necessitar (art. 203, Constituição 

Federal, 1988). Na seção adiante, se abordará a 

busca ativa como estratégia para o alcance do 

público que apresenta a necessidade de acessar 

direitos socioassistenciais, mas que por inúmeras 

razões têm esse acesso dificultado.
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2.5. A busca ativa no contexto de emergência

É comum afirmar sobre o Brasil que se trata de um país continental e atribuir à 

sua extensão territorial, bem como ao tamanho e à diversidade de sua popu-

lação, alguns desafios na implementação das políticas públicas. No contexto 

de emergência em saúde em decorrência da Covid-19, essa realidade foi mais 

uma vez evidenciada, já que a disseminação do coronavírus, a despeito de 

sua inconteste periculosidade em todas as partes, ocorreu em tempos e ma-

neiras distintas nos territórios, gerando situações também diversas. 

Em outras crises sanitárias – a exemplo das provocadas pelas doenças associadas 

ao mosquito Aedes aegypt -, constata-se que populações que vivem em localidades 

com infraestrutura sanitária precarizada ou ausente, mais distantes dos centros ur-

banos e onde há menor presença das instituições que representam o Poder Público 

tendem a ficar mais expostas à desproteção social, como as famílias que vivem em 

áreas rurais. Por outro lado, populações que vivem em territórios densamente povoa-

dos, sem planejamento urbano e/ou onde as atividades econômicas costumam estar 

concentradas, como as metrópoles, nas quais o fluxo de informações é incontrolável, 

estão suscetíveis a receberem informações imprecisas, truncadas e, por vezes, equi-

vocadas, o que também pode levá-las a situações de desproteção social ou mantê-

-las nessa condição. 

Para fazer frente à pluralidade de circunstâncias e vivências dos sujeitos nos terri-

tórios e tentar alcançar a todos com a proteção social, uma estratégia importante 

no SUAS é a busca ativa. Na PSB, o CRAS, paralelo à oferta do PAIF, tem a atribui-

ção de gerir o território de sua abrangência, o que compreende também realizar a 

busca ativa.

Busca ativa na PSB

A busca ativa refere-se à procura intencional das ocorrências que in-

fluenciam o modo de vida da população em determinado território, rea-

lizada pela equipe de referência do CRAS. Tem como objetivo identificar 

as situações de vulnerabilidade e risco social, ampliar o conhecimento e 

a compreensão da realidade social, para além dos estudos e estatísti-

cas. Contribui para o conhecimento da dinâmica do cotidiano das popu-

lações (a realidade vivida pelas famílias, sua cultura e valores, as relações 

que estabeleces no território e fora dele); dos apoios e recursos existen-

tes nos territórios e dos seus vínculos sociais.
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Adaptado do Caderno de Orientações Técnicas Centro de Referência de Assis-
tência Social – CRAS. Disponível em: <hp://www.mds.gov.br/webarquivos/publi-

cacao/assistencia_social/Cadernos/orientacoes_Cras.pdf>. Acesso em: Ago. 2021. 

A busca ativa é uma ferramenta de proteção social porque, ao mobilizar os 

profissionais pelo território, produz conhecimento sobre ele e disponibiliza in-

formações a seu respeito. Por isso, deve integrar o planejamento das ações 

ofertadas nos serviços, especialmente do PAIF, com vistas a uma perspectiva 

de prevenção à incidência e ao agravamento de vulnerabilidades. Também 

é uma estratégia que reforça o caráter proativo da política de assistência so-

cial ao propiciar o mapeamento das vulnerabilidades, demandas e poten-

cialidades do território e das famílias referenciadas ao CRAS que não aces-

sam os serviços públicos. Sua realização está atrelada ao estabelecimento 

de diretrizes pelo gestor de assistência social, as quais envolvem o trabalho 

corriqueiro das equipes técnicas que atuam na oferta dos serviços e o da vi-

gilância socioassistencial18.

Quanto a isso, vale esclarecer que a vigilância socioassistencial não se restrin-

ge às atividades de uma área técnica, é, antes, um dos objetivos da política de 

assistência social (art. 2º, II, LOAS) e compete a todos os trabalhadores do SUAS 

efetivá-la, já que para desempenhar de maneira qualificada as suas atribui-

ções precisam conhecer o território e as vivências das famílias e da comunida-

de, a fim de que as ações das ofertas socioassistenciais sejam planejadas com 

base nesse conhecimento. Nesse sentido, as informações obtidas no cotidiano 

profissional contribuem com a vigilância socioassistencial e podem se tornar 

subsídios para os mapeamentos e os diagnósticos do território, os planos de 

ação, inclusive, a busca ativa. Tanto as equipes que compõem a área da vi-

gilância socioassistencial quanto as responsáveis pelas ofertas socioassisten-

ciais nas unidades dispõem de informações e conhecimentos que apoiam o 

planejamento e a efetivação da busca ativa.   Esta suscita a mobilização para 

o comparecimento das famílias ao CRAS com vistas à identificação das que 

necessitam e desejam ser integradas às ofertas socioassistenciais, bem como 

mantém no horizonte do referenciamento ao CRAS e do acompanhamento 

aquelas que já estão incluídas em serviços, programas e benefícios. 

18   Para saber mais sobre a vigilância socioassistencial, consultar a publicação Orientações 
Técnicas da Vigilância Socioassistencial. Disponível em: <hps://www.mds.gov.br/webarqui-
vos/publicacao/assistencia_social/Cadernos/Orientacoes_Vigilancia.pdf>. Acesso em: Ago. 
2021.
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Diferentes recursos ou formatos podem ser empregados pelas equipes para 

realizar a busca ativa. Durante a pandemia sanitária por Covid-19, isso foi evi-

denciado em várias ações, tais como:

• Descentralização do atendimento do CRAS: instalação de estru-

turas provisórias de atendimento, como tendas ou veículos – vans 

e ônibus - do CRAS em localidades e espaços estratégicos na co-

munidade, como praças, escolas, ginásios, praias, margem de rios, 

entre outros, com a atuação itinerante ou volante das equipes; 

• Divulgação de informações e chamamento à população nos ve-

ículos de comunicação e outros meios: rádios comunitárias; pro-

gramas e propagandas locais de TV; carro de som; etc. 

• Ações comunitárias integradas com outras políticas públicas, 

como a Saúde e a Segurança Alimentar e Nutricional, e com orga-

nizações da sociedade civil;

• Constituição de centrais telefônicas para o contato dos profis-

sionais com potenciais usuários e destes com as equipes técnicas; 

entre outras.

É importante destacar que a busca ativa e a oferta de atendimento volante 

pelas equipes são recursos fundamentais para que o SUAS chegue, por exem-

plo, até os PCTs19 que vivem em localidades dispersas, fora do perímetro urba-

no, distantes das unidades socioassistenciais e com reduzidas possibilidades 

de mobilidade. Historicamente esses grupos vivenciam situações de despro-

teção social, estando ainda mais suscetíveis às violações de seus direitos do 

que outros grupos em vulnerabilidade, quadro que se agrava diante de uma 

situação de pandemia sanitária como a ensejada pela Covid-19. Assim, é fun-

damental que as equipes tenham mapeados os territórios onde vivem essas 

populações para irem ao seu encontro e inscrevam o trabalho social com as 

famílias e os indivíduos que pertencem a esses grupos em uma agenda regu-

lar e sistemática de acompanhamento.

19   Entre os PCTs do Brasil, estão os povos indígenas, os quilombolas, as comunidades tradi-
cionais de matriz africana ou de terreiro, os extrativistas, os ribeirinhos, os caboclos, os pesca-
dores artesanais, os pomeranos, entre outros. Para saber mais a respeito, consultar o Decreto 
nº 6.040/2007. Disponível em: <hp://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/de-
creto/d6040.htm>. Acesso em: ago. 2021. Sobre o trabalho social culturalmente adequado com 
famílias indígenas, a SNAS produziu a publicação “Trabalho social com famílias indígenas na 
Proteção Social Básica. Disponível em: <hps://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/as-
sistencia_social/cartilhas/OrientacoesTecnicas_TrabalhoSocialcomFamiliasIndigenas.pdf>. 
Acesso em: Ago. 2021.
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2.6. A provisão de benefícios eventuais 

Como se vem mencionando ao longo desta 

publicação, no Brasil, onde vive numerosa po-

pulação em situação de desvantagem socio-

econômica – que está expressa também nas 

dificuldades para usufruir condições sanitárias 

adequadas -, a chegada da Covid-19 repercu-

tiu de forma intensa no acesso e na manuten-

ção de requisitos básicos à sobrevivência dos 

cidadãos. A ausência e/ou a perda de oportu-

nidades relacionadas ao trabalho remunerado, 

agravou a crise econômica no país e ampliou o 

empobrecimento da população como um todo, 

impactando, sobretudo, os grupos que já viviam 

em situação de vulnerabilidade e risco social 

antes da pandemia sanitária.

Essa conjuntura se manifestou em toda a rede so-

cioassistencial e, no âmbito na PSB, evidenciou-

-se nos CRAS, que são as unidades mais presen-

tes nos territórios. Algumas das demandas mais 

recorrentes apresentadas pelas famílias e indi-

víduos atendidos nessa unidade, desde a emer-

gência da Covid-19, relacionam-se à provisão ou 

ao incremento de renda e à alimentação. Essas 

demandas são denotadoras de situação de risco 

à sobrevivência familiar e individual, o que, como 

se afirmou anteriormente, confirma o impacto da 

pandemia sanitária sobre a realidade. Além dis-

so, informam que, ao vivenciarem situações de 

desproteção social, famílias e indivíduos reco-

nhecem o CRAS como provedor de apoios. 

No jargão utilizado no SUAS, esses apoios confi-

guram-se como seguranças socioassistenciais, 

as quais a população tem o direito de usufruir e

as ações previstas nessa política pública - na for-

ma de serviços, programas, projetos e benefícios 

– têm por finalidade concretizar. A disponibiliza-

ção dos benefícios eventuais, por exemplo, ma-

terializa as seguranças de acolhida e de apoio 
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e auxílio à população. Acerca desta em específico o art. 4º, inciso V da NOB 

SUAS (2012), expressa que está relacionada à provisão de auxílios em bens 

materiais e em pecúnia, a ser acionada em favor das famílias e indivíduos que 

estão sob riscos circunstanciais, em caráter transitório. Os benefícios even-

tuais, são, então, uma provisão de natureza emergencial, com a qual os cida-

dãos podem contar diante de situações inesperadas e com risco de redunda-

rem em violações de direitos, como é o caso da impossibilidade provisória de 

a família ou o indivíduo obter suprimentos alimentícios.

 
Os benefícios eventuais do SUAS

O benefício eventual é uma oferta relacionada à ocorrência de episódio 

atípico na vida do cidadão, um momento de instabilidade; não sendo a 

provisão adequada para situações de vivência prolongada de vulnerabi-

lidade. Esta requer ações ampliadas no campo da proteção social com-

posto por bens, serviços, programas, projetos, benefícios e equipamentos 

de várias políticas públicas. 

Os benefícios eventuais são oferta obrigatória do SUAS, de reponsabi-

lidade do poder público, regulamentados e financiados pelos estados, 

municípios e DF. A sua oferta deve observar os princípios da PNAS e as 

disposições do Decreto nº 6.307/2007. 

Para a concessão dos benefícios eventuais, os técnicos do SUAS têm 

como referência a ocorrência de vulnerabilidade temporária à família ou 

ao indivíduo. O Decreto nº 6.307/2007 dispõe que esta é uma situação 

em que o indivíduo ou sua família estão momentaneamente impossibili-

tados de lidar com o enfrentamento de situações específicas, cuja ocor-

rência impede ou fragiliza a manutenção daquele indivíduo, da unidade 

familiar ou limita a autonomia de seus membros. É caracterizada como 

riscos, perdas e danos vivenciados circunstancialmente, como: ausência 

de documentação, alimentos, abrigo/residência, violências, ruptura de 

vínculos familiares e situações de ameaça à vida.

Trata-se, portanto, de situações em que as pessoas precisam de uma 

ação imediata do poder público para restabelecer as condições mate-

riais de manutenção da vida cotidiana, assim como o convívio familiar e 

comunitário, entre outras necessidades imateriais.

Adaptado da publicação “Orientações Técnicas sobre Benefícios Eventuais”. Dispo-
nível em: <hps://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Ca-
dernos/SNAS_Cartilha_Par%C3%A2metros_Atua%C3%A7%C3%A3o_SUAS.pdf>. 
Acesso em: Dez. 2021.



60

Como demonstram as informações do Censo SUAS de 2020, durante a pande-

mia, parte significativa do público atendido no CRAS manifestou a necessida-

de de um benefício eventual, demanda que ao chegar aos profissionais costu-

ma ser associada à inclusão dos requisitantes nos serviços, programas, auxílios 

ou benefícios de transferência de renda com duração mais prolongada,

Frequência de atendimentos dos CRAS durante a pandemia

Benefícios eventuais

Programa Bolsa Família

Auxílio Emergencial

Cadastro Único

Sempre Na maior parte do tempo Ás vezes NuncaNa menor parte do tempo

Fonte: Censo SUAS, 2020. Elaboração:  Coordenação Geral de Vigilância Socioassistencial (CGVIS/SNAS)

Uma comparação dos dados do RMA entre 2017 e 2020 demonstra também 

a representatividade que as demandas por benefícios eventuais tiveram nos 

CRAS durante o período da pandemia por Covid-19. No gráfico adiante, verifi-

ca-se que além de serem demandados nas situações de nascimento e morte, 

os benefícios eventuais foram requisitados como alternativa de apoio a su-

porte a outras situações. No decorrer da situação de emergência sanitária, 

nas interações com gestores e profissionais do SUAS, bem como evidencia-

ram registros encaminhados à SNAS por aqueles, muitos foram os relatos as-

sociados aos pleitos de auxílio para o provimento de alimentação às famílias 

na forma de benefício eventual, por exemplo.

Fonte: RMA  - Comparativo 2017-2020.  No gráfico, BE indica benefícios eventuais. Elaboração: Coorde-
nação Geral de Vigilância Socioassistencial (CGVIS/SNAS).
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É comum que subjacentes à solicitação de uma cesta básica ou um auxílio 

financeiro para custear um reparo na casa após um alagamento, por exemplo, 

estejam outras necessidades, de modo que encaminhamentos para as po-

líticas de trabalho, habitação, saúde, entre outras, ou para a PSE do próprio 

SUAS sejam imprescindíveis. Nesses atendimentos, fez e faz a diferença a es-

cuta qualificada pela equipe técnica aos cidadãos, de maneira que o conjunto 

de seguranças socioassistenciais e as provisões das demais políticas públicas 

pudessem e possam ser mobilizados com vistas à oferta de proteção social 

integral aos cidadãos, para além do momento emergencial.

Por longo período, atribuiu-se à assistência social demandas afetas a outras 

políticas setoriais; essa é uma situação que persiste de forma residual no dia a 

dia dos atendimentos socioassistenciais. Requisições como o pagamento de 

contas de água e energia elétrica, compra de botijão de gás, itens de higiene, 

utensílios domésticos, utensílios de trabalho, material de construção, entre ou-

tros, ainda chegam às unidades socioassistenciais. Por vezes, tais provisões 

são custeadas com recursos do benefício eventual sob a justificativa de aten-

der a situação de vulnerabilidade temporária vivenciada pelos requerentes. 

As normativas federais que regulamentam o SUAS não mencionam de forma 

explícita a oferta destes itens no campo do benefício eventual. Mas, observa-

do o caráter da eventualidade e da contingência, não há impedimento legal 

para a concessão destes itens no escopo do benefício eventual, conforme o 

disposto em regulamentação local.

A segurança alimentar e nutricional da 
população frente à atuação do SUAS

O usufruto do benefício eventual do SUAS é direito do cidadão e a sua 

concessão baseia-se em parâmetros regulamentados e divulgados pelo 

poder público. O benefício é uma provisão de caráter emergencial e pon-

tual, concedida a famílias e indivíduos para reduzir os riscos de que te-

nham seus direitos violados em uma situação de contingência.

A disponibilização de suprimentos alimentícios como um benefício even-

tual nos municípios é uma prática histórica. Durante a pandemia sanitá-

ria por Covid-19, tanto as requisições como as concessões do benefício 

eventual na forma de alimentos ficaram evidenciadas. Trata-se de uma 

modalidade de oferta, no âmbito do SUAS, que há anos é objeto de re-



62

flexões e questionamentos críticos por pesquisadores, equipes técnicas 

e gestores.

É importante ter o conhecimento de que, no Brasil, a alimentação é re-

conhecida como um direito humano e a sua provisão regular e adequa-

da à população – especialmente à mais vulnerável socioeconomica-

mente - deve ser assegurada por meio de políticas, planos, programas 

e ações de segurança alimentar e nutricional, conforme determina a Lei 

nº 11.346/2006, que criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (SISAN).

Assim, a primazia de realizar provimentos de natureza alimentícia à po-

pulação não é do SUAS. Quando é constatada a necessidade de uma 

provisão alimentar contínua em âmbito local, é importante que atores 

relacionados ao SAN mobilizem-se e sejam mobilizados pelas variadas 

políticas públicas, a fim de que sejam implementadas as ações adequa-

das às contingências vivenciadas pela população.

A provisão continuada de alimentação para as famílias e indivíduos não 

deverá ser realizada no campo da política de assistência social, tendo 

em vista a natureza jurídica eventual do benefício eventual.

As “Orientações Técnicas sobre Benefícios Eventuais”, publicadas pela SNAS, 

esclarecem que, embora os benefícios eventuais comumente sejam ofertados 

na forma de cestas ou kits de alimentos e também como auxílio financeiro em 

pecúnia, podem ser disponibilizados em diferentes modalidades. Ao regula-

mentarem-nas, os gestores devem ter em mente que a assistência social é di-

reito do cidadão e dever do Estado, política pública não contributiva, que provê 

os mínimos sociais, para garantir o atendimento às necessidades básicas (art. 

1º da LOAS), devendo atentar-se à preservação da dignidade dos cidadãos, 

da sua cultura e dos seus direitos.  Isso implica em que gestores e equipes téc-

nicas tenham a compreensão de que os benefícios eventuais são uma oferta 

gratuita, sem exigência de contrapartida, afastada de qualquer conotação 

discriminatória, assistencialista, eleitoreira ou com caráter de doação.
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Considerações para o
atendimento durante a
emergência em saúde:
desafios e possibilidades

03

Em seção anterior, quando se apresentou o box intitulado “É crise: 

e agora? ”, foi reproduzido um fragmento do texto de Edgar Mo-

rin (2020), no qual ele menciona que situações de crise costumam 

suscitar dois processos paralelos: a criatividade e a inventividade 

para solucionar os problemas que se apresentam; e o ímpeto de se 

retornar a um contexto passado, encantando-o, ou seja, ignoran-

do-se as adversidades anteriores, e buscando-se culpados para 

os problemas vigentes. É provável que gestores e equipes técnicas 

do SUAS tenham experimentado de fato as ambiguidades descri-

tas por Morin diante das situações trazidas pela Covid-19. Certa-

mente, o trabalho social com as famílias no âmbito da PSB, ao lon-

go da situação de emergência em saúde, exigiu a convivência com 

alguns desafios novos e complexificou antigos; alguns, por vezes, 

foram superados, outros, não, em razão de fatores variados.

Espera-se que a situação de emergência em saúde associada à 

Covid-19 seja passageira e que o trabalho social com as famílias 

possa ocorrer sem as limitações de interação que impôs aos profis-

sionais e aos usuários dos serviços. Todavia, situações imprevistas 
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de emergência e calamidade ocorrem, requisitando das políticas públicas re-

pertórios técnicos, protocolos e metodologias que possibilitem aos seus ope-

radores um manejo apropriado das situações, de maneira a prevenir as viola-

ções dos direitos dos sujeitos afetados, especialmente dos mais vulneráveis.

É comum que as equipes do SUAS sejam acionadas diante de situações de 

emergência e calamidade, a fim de garantir aos afetados sobretudo as se-

guranças socioassistenciais de acolhida e de apoio/auxílio. A atuação pro-

fissional nas situações caracterizadas como emergenciais e de calamidade 

proporciona aos técnicos o acúmulo de conhecimentos e experiências que 

podem fazer sentido inclusive no trabalho social usualmente realizado com as 

famílias - fora do contexto emergencial e de calamidade -, de maneira a oti-

mizar processos e metodologias de trabalho que contribuam com a adesão e 

o engajamento dos usuários nos serviços socioassistenciais, com vistas à sua 

proteção social.

À parte os transtornos causados, os desafios enfrentados pelas equipes téc-

nicas em 2020 e 2021 nas ofertas da PSB fomentaram a emergência de cria-

tividade, cooperação, protagonismo e aprendizados em muitas dimensões. 

As experiências que as equipes vivenciaram agregaram-se ao seu repertório 

de conhecimentos e saberes, além de trazerem ao SUAS, no contexto excep-

cional vivenciado, novas possibilidades técnico-operacionais para a gestão e 

a execução das ações, como o agendamento dos atendimentos e a triagem 

das demandas por telefone ou virtualmente; a produção e a disseminação de 

conteúdos junto às famílias por meio de recursos audiovisuais; a descentrali-

zação dos atendimentos pelo território; a escuta qualificada de forma remota; 

entre outras. 

É possível que em alguns territórios essas estratégias estivessem sendo utili-

zadas antes da pandemia por Covid-19 e não sejam, portanto, novidades. Mas 

em uma grande quantidade de municípios, o uso das TICS e mídias sociais 

como estratégia principal de interação com os usuários é uma inovação no 

processo de trabalho das equipes. Por isso, este é um momento oportuno para 

refletir sobre as potencialidades, limites ou pontos de atenção e cuidados na 

utilização desses recursos no desenvolvimento do trabalho social com as fa-

mílias no âmbito da PSB. 

É importante que gestores e equipes técnicas, munidos dos seus registros de 

planejamento e acompanhamento das ações, realizem a avaliação do tra-

balho desenvolvido durante o contexto de emergência em saúde, mapean-

do as situações exitosas e os elementos que contribuíram para serem bem 

sucedidas; as situações que não funcionaram e os elementos que podem ter 
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implicado no mau funcionamento; bem como elencar as situações em que é 

possível avançar, aperfeiçoar, qualificar o trabalho, apresentando estratégias 

e possibilidades. Os registros dos processos de implementação das ações – 

planejamento, execução, acompanhamento e avaliação - nas políticas públi-

cas são fundamentais para qualificá-las, constituindo-se em repertórios para 

o uso pragmático, no cotidiano, pelos profissionais que as executam. Para os 

técnicos da PSB, por exemplo, os registros técnicos possibilitam determinar as 

formas de atendimento e recursos mais bem adequados para cada família, a 

partir das condições que apresentam e das vivências por que passam. 

Durante a emergência em saúde em decorrência da Covid-19, a recomenda-

ção das autoridades em saúde e do Poder Público, em geral, foi em direção à 

redução das situações de aglomeração de pessoas, o que implicou na sus-

pensão das atividades presenciais coletivas no âmbito da PSB e na adoção 

do atendimento remoto à população como alternativa para a oferta dos ser-

viços essenciais. Entretanto, gestores e técnicos das unidades se depararam 

com uma infinidade de situações que demandaram o atendimento presencial 

da população, o que efetivamente ocorreu mediante a observância dos pro-

tocolos de prevenção ao contágio da Covid-19. Essa flexibilidade para ofere-

cer as duas formas de atendimento – presencial e remoto - se associa ao co-

nhecimento das características dos territórios, da comunidade e das famílias, 

sendo requisito fundamental para o cumprimento dos objetivos, dos princípios 

e das diretrizes da política de assistência social (art. 1º a 5º, LOAS). 

Nas seções adiante, há considerações sobre os cuidados que os gestores e 

técnicos da PSB podem agregar ao seu fazer laboral cotidiano aproveitando 

as inovações empreendidas no atendimento à população nas ofertas da PSB 

durante o período da pandemia por Covid-19, com vistas à materialização das 

seguranças socioassistenciais. 

3.1. O atendimento remoto e o presencial

Se, por um lado, a adoção do atendimento remoto como alternativa para as-

segurar a continuidade da proteção social à população se fez providencial e 

válida a um contingente expressivo de profissionais e usuários do SUAS, por 

outro, evidenciou e, por vezes, agravou desafios já antigos no trabalho social 

junto às famílias, como a dificuldade que certos grupos enfrentam para ter 

acesso às TICs , seja por conta da impossibilidade de adquirir aparelhos tec-

nológicos, como celulares e computadores, porque são itens financeiramente 

dispendiosos, seja pela dificuldade de  manejar tais aparelhos por meio da 

operação de aplicativos e/ou softwares. Ambas as dificuldades revelam a si-



66

tuação de exclusão digital conectada à exclusão socioeconômica dos sujei-

tos e se associam também a outra vivência de parte dos usuários do SUAS, 

que é a sua não escolarização ou reduzida escolarização. 

Exclusão digital: desafio para a população e para as 
políticas públicas durante a pandemia sanitária

De acordo com o glossário dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentá-

vel, da Organização das Nações Unidas (ONU),“o termo ‘exclusão digital’ 

refere-se à lacuna entre pessoas com acesso efetivo a tecnologias di-

gitais e de informação, em particular a internet, e aquelas com nenhum 

ou pouco acesso. A renda é um dos fatores mais significantes que deter-

minam quem tem esse acesso de forma mais facilitada ou não. Assim, o 

acesso à internet é comumente concentrado nas elites socioeconômicas, 

particularmente em países onde a penetração da internet é baixa. Outro 

fator excludente é a região geográfica onde certas parcelas da popula-

ção vivem. Pessoas em áreas remotas ou rurais frequentemente confron-

tam-se com obstáculos no acesso à internet, como a falta de disponibi-

lidade tecnológica, conexões mais lentas ou custos mais elevados. Além 

disso, mesmo onde há internet disponível, grupos desprivilegiados, como 

pessoas com deficiência(s) e pessoas que pertencem a grupos minoritá-

rios, também costumam enfrentar barreiras no acesso à internet” (1).

Embora a exclusão digital não seja um problema recente, as restrições im-

postas pela pandemia sanitária relacionadas ao isolamento social e à re-

dução da oferta de atendimento presencial nos serviços públicos eviden-

ciaram os desafios dessa questão junto à população socioecomicamente 

mais vulnerável. Além das dificuldades para acessar equipamentos e servi-

ços tecnólogicos, como demonstrado na definição da ONU, a ausência de 

proficiência - ou a proficiência limitada - com a leitura e a escrita pode ser 

uma barreira para algumas famílias e indivíduos. Isso porque a interação 

por meio das tecnologias de comunicação e informação – como celulares, 

tablets, computadores, programas, aplicativos, redes sociais e outros – fre-

quentemente requer as habilidades de ler, escrever e compreender textos 

de diferentes gêneros e graus variados de exigência.

Na execução dos serviços e políticas públicas durante a pandemia, a ex-

clusão digital desafiou a comunicação entre os profissionais e os usuá-

rios. No SUAS, para fazer frente às dificuldades relacionadas a isso, os 

profissionais utilizaram as estratégias possíveis, as quais se mostraram 

“tecnologias” efetivas para escutar as demandas das pessoas e mobili-
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zar as provisões e os apoios necessários. Uma das reflexões que as rea-

lidades de exclusão digital e de limitada escolarização vivenciadas pela 

população suscita para gestores e profissionais do SUAS diz respeito à 

importância do diagnóstico socioterritorial e à identificação do perfil e 

das demandas da população da localidade em que atuam. Esse conhe-

cimento, entre outras finalidades, auxilia na definição de estratégias de 

atuação de gestores e equipes técnicas para adequar a forma como 

o atendimento às famílias e aos indivíduos deve ocorrer, estimulando, 

como o contexto de pandemia sanitária demonstrou, a mobilização de 

diferentes frentes de ação e parcerias com variadas políticas e órgãos 

públicos e a sociedade civil.

(1) Disponível em: hps://www.rets.epsjv.fiocruz.br/biblioteca/glossarios-dos-obje-
tivos-de-desenvolvimento-sustentavel-ods-agenda-2030. Acesso em: Ago. 2021. 

Essa realidade sinalizou e sinaliza os limites do atendimento remoto: em alguns 

contextos pode ter um amplo alcance, até maior que o do atendimento presen-

cial, mas, em outros, pode restringir o acesso às seguranças socioassistenciais 

por parte dos que delas necessitam. Muitos gestores e equipes municipais, 

conhecedores das características da população e do território onde atuam, 

demostraram ter a percepção desses limites e mantiveram o atendimento pre-

sencial, mesmo que residual – com os cuidados que isso demandou frente à 

pandemia sanitária, expressos em diferentes atos administrativos expedidos 

pelo Poder Público – em concomitância com o atendimento remoto na maior 

parte dos municípios. Assim, na PSB, verificou-se o atendimento presencial nos 

CRAS, sobretudo individualmente e por agendamento, e as visitas domiciliares 

pelas equipes técnicas como estratégia para manter o referenciamento aos 

serviços socioassistenciais das famílias e indivíduos que não acessam as tec-

nologias de informação e para evitar os deslocamentos daqueles que vivem 

em territórios dispersos, dos que têm dificuldades de mobilidade e dos que 

constituem grupo de risco para a Covid-19, principalmente das pessoas ido-

sas e das com deficiência.

A realização massiva do atendimento remoto pelas equipes técnicas suscitou 

preocupações relativas à qualidade e à efetividade dos atendimentos, consi-

derando as diretrizes e os fins da assistência social. Atender remotamente uma 

população diversificada e, em muitas circunstâncias, fragilizada por vulnera-

bilidades e riscos pessoais e sociais, de maneira técnica, ética e humanizada 

é um grande desafio. Sabe-se que a escuta qualificada, como mencionado 

no capítulo 1, é um dos principais instrumentos técnicos do trabalho na assis-
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tência social; mobiliza diferentes sentidos, conhecimentos e habilidades dos 

profissionais e interfere diretamente nas ações ou encaminhamentos que são 

realizados para viabilizar o acesso aos direitos dos usuários e, portanto, para 

promover a sua proteção social. A atitude e a disponibilidade demonstradas 

pelos profissionais na escuta dos sujeitos podem ser determinantes para a sua 

adesão e continuidade nas atividades dos serviços socioassistenciais para os 

quais foram encaminhados, assim como para a criação e a manutenção de 

vínculos seguros - um dos requisitos para o desenvolvimento do trabalho so-

cial com as famílias e os indivíduos – entre as equipes e os sujeitos. 

Escuta Qualificada no SUAS

A aplicação da escuta nas ofertas do SUAS deve ser compreendida como 

uma provisão e um processo transversal, presente em todos os serviços e 

atribuição de todas/os as/os profissionais que compõem as equipes de 

referência.  A escuta é qualificada porque as/os técnicas/os de referência 

da assistência social devem exercitar ao longo de sua atuação a habi-

lidade de ouvir com atenção e respeito e de compreender de maneira 

ampliada as demandas, as necessidades e as potencialidades das/dos 

usuárias/os e famílias atendidas/os, demonstrando para com eles com-

promisso e responsabilidade diante da situação vivenciada.

É preciso considerar que as pessoas podem estar em situação de extre-

ma fragilidade de vínculos e desestabilidade emocional e que isso afeta 

sua forma de se expressar. Assim, a escuta qualificada se fundamenta 

na capacidade de interpretar para além do que foi dito, analisar e com-

preender as entrelinhas das falas e discursos, atentar para comporta-

mentos e sinais que possam evidenciar a vivência de situações de riscos 

e violações de direitos. Nesse processo é preciso levar em consideração: 

a fragilidade emocional e social das/os usuárias/os; o agravamento de 

situações de risco; o surgimento de novos riscos; os entrelaçamentos de 

inúmeras violências que podem estar presentes nas situações; o desco-

nhecimento dos meios para a sua proteção e/ou a descrença ou descon-

fiança inicial das/dos usuárias/os nas instituições.

O processo de escuta qualificada no SUAS implica o reconhecimento da 

multidimensionalidade das situações de vulnerabilidade, risco, violência 

e demais formas de violações de direitos, compreendendo como fatores 

pessoais, sociais, estruturais, comunitários, econômicos, culturais e terri-

toriais compõem estas situações. Isso é fundamental para desnaturali-
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zar as situações de violência, para que não haja a culpabilização da/do 

usuária/o pela situação em que está inserida/o e para que seja possível 

pensar em estratégias de enfrentamento coletivo dessas situações.

A escuta qualificada é uma dimensão essencial no desenvolvimento do 

trabalho socioassistencial, pois possibilita conhecer o conjunto das infor-

mações sobre a família e o seu contexto, constituindo-se, assim, como 

elemento distintivo para atuação do SUAS no enfrentamento e preven-

ção das situações de vulnerabilidade e risco sociais.

O principal objetivo da escuta é garantir o acesso aos cuidados, à pro-

teção e aos direitos, não devendo enveredar para o questionamento em 

torno de detalhes ou da veracidade das situações narradas. Assim, a es-

cuta deve visar à compreensão das vulnerabilidades e riscos sociais a 

serem enfrentados e das potencialidades a serem desenvolvidas, a fim 

de ofertar a proteção social aos sujeitos.

No âmbito do SUAS, a escuta é um procedimento técnico-profissional, 

utilizado em diversas ações e atividades dos serviços socioassistenciais, 

a partir de pressupostos éticos, com corresponsabilidade e resolutivida-

de, respaldada pelo sigilo profissional.

Adaptado dos Parâmetros de Atuação do Sistema Único de Assistência So-

cial (SUAS) no Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente 

Vítima ou Testemunha de Violência. Disponível em: <hp://blog.mds.gov.br/re-

desuas/wp-content/uploads/2020/03/SUAS_garantia_direitos_crian%C3%A-

7as_adolescentes_vitimas_testemunhas_violencia.pdf>. Acesso em: ago. 2021.

No atendimento presencial, são criadas certas condições ou ambiência para 

que essa escuta e vinculação se materializem – por exemplo, há no CRAS obri-

gatoriamente salas para o atendimento particularizado dos usuários, a fim de 

que se garantam o sigilo e a privacidade durante certos diálogos, como prevê 

o art. 6º da NOB-SUAS e a Resolução CNAS nº 11/2015. A regularidade dos en-

contros com os usuários que participam dos serviços da PSB, que são ativida-

des continuadas, é outro elemento que amplia e qualifica as oportunidades de 

escuta e vinculação entre profissionais e usuários. O atendimento remoto, com 

as chamadas telefônicas, as mensagens de texto e áudio veiculadas por apli-

cativos, as lives, as webconferências e outras atividades – como a disponibili-

zação de materiais impressos e audiovisuais para a prática autogerida pelos 

usuários no domicílio – sem a mediação próxima ou o contato presencial com 
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os profissionais, também deve ser norteado por 

critérios técnicos e éticos, primando-se pela im-

portância do sigilo e confidencialidade das infor-

mações. Isso significa, entre outras diretrizes, que 

deve ser planejado, registrado, acompanhado, 

avaliado, revisado e devidamente informado aos 

gestores, às instâncias de controle e participação 

social e à população. 

Junto a esta, especialmente, o atendimento deve 

ser definido da maneira que melhor lhe possibi-

lite participar, o que evidencia a importância de 

escutar as famílias e os usuários. Como já foi dito, 

as orientações das autoridades sanitárias rela-

cionadas às medidas para reduzir o contágio da 

Covid-19 incluíam o afastamento social e a qua-

rentena, consequentemente, o incentivo à maior 

permanência das pessoas no ambiente domici-

liar. Para muitas famílias, essas orientações impli-

caram em mudanças significativas na dinâmica 

doméstica. Em casa, concentrou-se um número 

maior de pessoas, as quais tiveram de realizar 

nesse espaço as mais diversas atividades do dia 

a dia - laborais, escolares, esportivas, religiosas, 

etc. - que antes eram realizadas em outros locais. 

Essa situação levou a rearranjos e compartilha-

mentos de espaços, alterações na divisão de ta-

refas, ajustes e novos acordos de convivência en-

tre os membros da família, além de outras. 

Sobretudo para as responsáveis familiares – as 

mulheres -, há indicativos de que as novas dinâ-

micas impostas pela quarentena ampliaram a 

sua carga laboral, de maneira que o trabalho pro-

dutivo – com vistas à geração de renda – e o re-

produtivo – relacionados aos cuidados e apoios 

prestados aos membros da família e à casa – se 

intensificaram20. A sobrecarga de trabalho con-

20   Sobre o assunto, consultar, por exemplo, os resultados da 
pesquisa “Sem Parar: o trabalho e a vida das mulheres na pan-
demia”, disponível em: <h ps://mulheresnapandemia.sof.org.

70
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centrada em uma só pessoa, além de representar um risco para o adoecimen-

to, tende a desencadear conflitos familiares e redundar em desproteção social 

para toda a família. As restrições de interação social nesse contexto também 

ampliaram os riscos de isolamento e reduziram as redes de apoio com que as 

pessoas podiam contar, que agrava a suscetibilidade para violações de direi-

tos em famílias unipessoais - especialmente, as compostas por pessoas idosas 

ou por aquelas cujos cuidados para a vida diária são efetuados por terceiros.

Essas e outras situações complexificadas pelo contexto de emergência em 

saúde demandaram dos profissionais do SUAS um planejamento técnico, 

sensível aos desafios e às limitações que as famílias estavam vivenciando, que 

deveria estar refletido no atendimento remoto. Nesse sentido, o diálogo com 

as famílias e indivíduos por meio de chamada telefônica ou aplicativos foi e 

deve seguir cauteloso, considerando as circunstâncias em que se encontram 

as famílias e os indivíduos. É importante combinar com as pessoas a serem 

atendidas, por exemplo, os seguintes aspectos: a periodicidade da comuni-

cação; o melhor dia e horário para o contato; os(as) profissional(is) e usuários 

com quem se falará; os tema(s) a ser(em) tratados; a previsão de duração da 

conversa; etc. Na hipótese de o atendimento ser coletivo, esses e outros ele-

mentos devem ser cogitados e validados entre a maioria dos usuários, senão 

por todos. Tais acordos possibilitam a organização das famílias e indivíduos 

para a participação nos serviços e outras ações socioassistenciais e materia-

lizam o reconhecimento de sua condição de sujeitos de direitos.

3.2. Os atendimentos coletivos e individuais

De maneira geral, os serviços do SUAS reconhecem os vínculos familiares e 

comunitários e a convivência familiar e comunitária como estratégias de pro-

teção social. Compreende-se que a qualidade das relações entre os sujeitos 

repercute em sua capacidade protetiva frente às situações de vulnerabilidade 

e/ou violações de direitos, podendo agravá-las ou reduzi-las21. Assim, é comum 

que o trabalho social realizado nos serviços recorra ao trabalho em grupo com 

as famílias e com os indivíduos para promover momentos de convivência, de 

br/>. Acesso em: Nov. 2021. Também o artigo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA): 
Gênero, trabalho remoto e trabalho reprodutivo não remunerado no Brasil durante a pandemia de 
covid-19. Disponível em: <hps://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/mercadodetraba-
lho/211125_bmt72_nt_2_2.pdf>. Acesso em: Fev. 2022.

21  Para mais informações sobre a relação entre vínculos familiares e comunitários e vul-
nerabilidades e violações de direitos, consultar o Caderno de Concepção de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, disponível em: <hp://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/
assistencia_social/Cadernos/concepcao_fortalecimento_vinculos.pdf>. Acesso em: Ago. 2021.
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socialização e compartilhamento de experiências e informações. Nessa dire-

ção, a partir de uma leitura ampliada da Tipificação Nacional de Assistência 

Social (2009), é possível sintetizar que os serviços da PSB são espaços/mo-

mentos para que os usuários realizem conversações, reflexões e fazeres que:

· promovam a ampliação de seu universo informacional em dife-

rentes campos da vida cotidiana e da cidadania; 

· estimulem o convívio grupal, comunitário e social, que promovam 

o sentimento de pertença e valorizem as identidades; 

· favoreçam a troca de informações sobre questões relativas aos 

ciclos de vida: infância, adolescência, juventude; idade adulta e 

velhice;

· fomentem o desenvolvimento de relações de afetividade, solida-

riedade e respeito mútuo; 

· incentivem a participação na vida pública do território e desen-

volvam competências para a compreensão crítica da realidade 

social e do mundo contemporâneo;

· utilizem os recursos disponíveis pela comunidade, pela família e 

pelos demais serviços para potencializar a autonomia e promover 

a inserção familiar e social de sujeitos que vivenciam situações de 

dependência. 

Para além da intenção de ampliar as redes de apoio e, assim, a capacidade 

protetiva dos sujeitos, o trabalho social coletivo tem a potência de orientar so-

bre as seguranças socioassistenciais e provê-las a uma quantidade maior de 

pessoas nos territórios. Além disso, o trabalho no coletivo possibilita uma lei-

tura e análise ampliadas das demandas apresentadas pelas famílias e indiví-

duos que vivem em determinado território, contribuindo para que as questões 

e as problemáticas evidenciadas sejam abordadas sob um viés igualmente 

coletivo, reduzindo a tendência de responsabilizar exclusivamente os indivídu-

os por circunstâncias e condições sociais que são estruturais, sobre as quais 

não têm controle ou poder de alteração no âmbito individual. No coletivo, é 

possível identificar e reconhecer a historicidade dos processos de vulnerabi-

lidade e violações de direitos por que passam as famílias e as comunidades, 

assim como buscar estratégias coletivas para colocá-los na agenda do Poder 

Público local - e até nacional -, conferindo-lhes visibilidade. 

Os três serviços do âmbito da PSB – PAIF, SCFV e SD – preveem em sua propos-

ta metodológica atendimentos coletivos com os usuários. No caso do SCFV, 
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essa é uma característica imprescindível à oferta, que é executada junto a gru-

pos. Como já foi mencionado, a suspensão das atividades coletivas e presen-

ciais nas unidades socioassistenciais foi uma das recomendações feitas aos 

gestores do SUAS, por meio de alguns atos administrativos, como medida de 

prevenção à disseminação da Covid-19. Diante disso, as equipes técnicas pre-

cisaram refletir sobre alternativas para assegurar o trabalho essencial pres-

tado em cada um dos serviços junto à população. Isso incluía considerar, es-

pecialmente, os públicos e territórios mais vulneráveis, que, em razão das suas 

fragilidades ou suscetibilidade aos agravos diante da emergência em saúde, 

demandam maior atenção do SUAS e um acompanhamento regular.  

Com as restrições para as interações presenciais, os profissionais criaram gru-

pos por meio de aplicativos de celular, que possibilitaram aos usuários que 

tinham acesso a esses recursos a realização de conversações e de atividades 

com mediações mais frequentes, o que contribuiu para a manutenção dos vín-

culos dos usuários entre si e deles com as equipes. Todavia, para fazer frente às 

diferentes possibilidades e limitações vivenciadas pelos usuários com relação 

ao acesso às TICs, verificou-se o emprego de estratégias híbridas no aten-

dimento. Nesse sentido, em paralelo aos encontros virtuais e videochamadas 

coletivas, o atendimento individual via chamadas telefônicas foi uma alter-

nativa para a manutenção do referenciamento dos usuários aos grupos dos 

serviços a que estavam integrados e para a acolhida de novos usuários. Nas 

circunstâncias impostas pela pandemia sanitária, em algumas localidades, o 

atendimento coletivo foi completamente substituído pelas interações com os 

usuários individualmente durante um determinado período, o que ocorreu por 

chamada telefônica e visitas domiciliares. 

Nesse contexto, muitos gestores e profissionais se questionaram sobre a ade-

quação de considerar o atendimento individual como parte da oferta de servi-

ços cuja característica metodológica principal é o atendimento em grupo. Esse 

questionamento foi bastante recorrente em relação ao SCFV, por exemplo, 

e a insegurança quanto à validade dos atendimentos individuais como uma 

prática metodológica do serviço repercutiu no preenchimento dos sistemas 

de monitoramento do SUAS, como o RMA e o SISC. O esclarecimento sobre 

a questão passa necessariamente pela compreensão da excepcionalidade 

da conjuntura de emergência em saúde pública vivenciada nacionalmente à 

época. A adoção do atendimento preferencialmente ou até exclusivamente 
individual nos serviços da PSB atendeu a uma determinação de segurança 
contra o espraiamento da Covid-19, não se tratando, portanto, de uma me-
dida definitiva, mas provisória, justificada pelo contexto e a necessidade de 

se manter o referenciamento e a vinculação das famílias em vulnerabilidade e 

risco às ofertas e às unidades socioassistenciais.
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É importante ter em mente que os grupos dos serviços têm a intenção de 

promover e ampliar vínculos protetivos entre os usuários, o que requer incidir 

sobre situações de isolamento e exclusão social, tecendo redes de apoio. Os 

profissionais devem fomentar isso. A intencionalidade dos serviços deve ser 

resguardada em ambas as modalidades de atendimento – presencial e re-

mota. Então, é fundamental realizar o planejamento dos encontros coletivos 

e dos contatos individuais remotos, adequando-os às possibilidades efetivas 

das famílias e dos indivíduos, as quais são conhecidas mediante o diálogo. Os 

encontros, as conversações, as reflexões e os fazeres propostos nos serviços 

possibilitam o acompanhamento da trajetória dos usuários, suas potenciali-

dades, suas aquisições. É importante haver registro qualitativo desse acom-

panhamento: quem é esse usuário? Como está? Como é sua família? Que vi-

vências relatou que demandam atenção? Que encaminhamentos precisam 

ser realizados para assegurar a sua proteção social? O que vem conquistando 

no decorrer do atendimento socioassistencial? Essas e tantas outras pergun-

tas podem orientar o atendimento aos usuários e o acompanhamento de sua 

trajetória, conferindo sentido e propósito às ações desenvolvidas junto a eles 

nos serviços. 

 

3.3. O atendimento domiciliar 

O atendimento domiciliar é uma estratégia de atuação muito utilizada nos ser-

viços e programas da Proteção Social Básica no SUAS.  A Tipificação Nacional 

de Assistência Social (2009) inclui as visitas domiciliares como trabalho social 

essencial do PAIF e do Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para 

Pessoas com Deficiência e Idosas. 

No Caderno de Orientações Técnicas do CRAS (2009) a visita domiciliar é 

apontada como uma das atribuições do técnico de nível superior, embora 

também seja executada por outros profissionais do SUAS. 

A visita é também, uma técnica muito utilizada pelas equipes volantes do PAIF, 

visto que atende prioritariamente populações dispersas, povos e comunida-

des tradicionais, ribeirinhos, comunidades rurais e outras famílias que depen-

dem do deslocamento das equipes até o seu local de moradia. O processo de 

busca ativa, já comentado no capítulo 2, também se utiliza bastante da visita 

domiciliar para chegar a quem mais precisa da Assistência Social. 
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Visita domiciliar no âmbito do PAIF

O Caderno de Orientações Técnica do PAIF, volume 1, ressalta que em 

muitos casos “a busca ativa e a visita domiciliar constituem o primei-

ro contato qualificado com essas famílias, o que, após elaboração de 

um diagnóstico social, junto com a família, pode gerar sua inserção em 

acompanhamento (em grupo ou particularizado) ou nos atendimentos 

do PAIF” ((BRASIL, 2012, p.36).

Já o Caderno de Orientações Técnica do PAIF, volume 2, cujo fragmento 

se expõe adiante,  ressalta alguns cuidados que a acolhida no domicílio 

requer especialmente dos profissionais e que podem ser utilizados em 

várias formas de atendimento domiciliar:

Essa forma de acolhida deve ser realizada apenas com o consenti-

mento da família. Sugere-se, para facilitar a comunicação com as fa-

mílias, o estabelecimento de um contato prévio entre os profissionais e 

a família e o agendamento da visita domiciliar de acolhida. No proces-

so de acolhida domiciliar é importante que o profissional, juntamen-

te com a família, escolha um local adequado, no qual seus membros 

sintam-se confortáveis para expor suas demandas, garantindo o sigilo 

das informações. No caso de haver alguma interferência, o profissio-

nal avaliará a necessidade de interromper a acolhida e reagendá-la. 

A acolhida no domicílio deve ser pautada nos princípios de respeito à 

privacidade da família e da sua autonomia, tanto no que diz respeito à 

receptividade em seu domicílio, quanto à disponibilidade para respon-

der às perguntas e para sua inserção nas demais ações do PAIF. No 

entanto, a equipe reserva-se o direito de acionar os órgãos de defesa 

dos direitos sempre que entender necessário para preservar direitos 

violados na esfera doméstica (BRASIL, 2012, p. 23).

A visita domiciliar é um recurso versátil, que pode ser utilizada tanto no 

momento da acolhida das famílias e usuários, já que, a depender da si-

tuação, o domicílio é o local mais adequado para o atendimento inicial, 

quanto nos atendimentos subsequentes ou acompanhamento familiar.

Em qualquer situação, alguns cuidados básicos devem ser mantidos no mo-

mento da visita domiciliar, tais como: marcação de dia e horário que melhor 

atenda a necessidade da família local adequado que resguarde o sigilo das 

informações, não interferência na rotina da família, não julgamento do modo 

de vida e condições da casa, atitude acolhedora e não discriminatória ou fis-
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calizadora. É importante deixar claro os objetivos da visita e também o reco-

nhecimento e tratamento de suas demandas. 

Para o Serviço no Domicílio, a visita é condição privilegiada de execução, pois 

as ações se desenvolvem majoritariamente na residência de pessoas idosas 

ou com deficiência, devido às possíveis dificuldades de locomoção e para 

oferecer melhores condições de atendimento a elas e a seus cuidadores. 

Em todos as visitas domiciliares é importante o registro das informações e 

das atividades realizadas, que podem ser feitas no prontuário SUAS, Plano de 

Acompanhamento Familiar (PAF), Plano de Desenvolvimento do Usuário (no 

âmbito do Serviço no Domicílio), formulário próprio do município, ou mesmo 

por meio da produção de fotos e vídeos, com autorização expressa das fa-

mílias. Estes registros são importantes para o planejamento e a organização 

dos trabalhos, bem como para que seja dada continuidade ao atendimento 

ou acompanhamento familiar. 

Se antes da pandemia, a visita domiciliar já era um meio frequente de aten-

dimento dos profissionais da PSB, com o advento da pandemia ela se tornou 

premente, pois se de um lado havia o risco de contágio e a necessidade de 

isolamento, por outro, os agravamentos das vulnerabilidades sociais, tornou 

urgente que a equipe de profissionais fosse ao encontro das famílias, recém-

-chegadas aos serviços ou já usuárias dos mesmos.

Dados demonstram que houve um aumento significativo no número de visitas 

domiciliares no ano de 2020 e 2021, em relação aos anos anteriores. 

C6 - Visitas Domiciliares Realizadas - RMA 2020 e 2021

jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21

261.548 266.271

232.203

297.406
277.056

299.127

337.911 338.879 342.332 343.836

296.969

265.310

194.876

251.122

297.061

320.566

343.989 342.391
361.262 365.906

347.780
332.701

Fonte: RMA, 2020 e 2021. 

Embora o Serviço no Domicílio ainda não seja cofinanciado pelo governo fe-

deral, também no censo SUAS/2020, 2.419 municípios declararam ofertar o 

Serviço, por meio do CRAS. 
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Atendidos pelo Serviço de PSB no
Domicílio neste CRAS no mês de agosto

I - Total de
indivíduos
atendidos

Fonte: Censo SUAS, 2020.

Observa-se que o Censo SUAS pergunta especificamente pelo atendimento 

no mês de agosto por ser um mês sem muita sazonalidade, o que o torna uma 

referência adequada para ilustrar um período de atendimento mensal, além 

de estar mais próximo do início da produção de respostas ao Censo, que ge-

ralmente ocorre a partir de setembro. Conforme a linha histórica de atendi-

mento acima, pode-se observar um aumento crescente na oferta do serviço, 

sobretudo no ano de 2020 com o advento da pandemia.

Também nos questionários respondidos e nos relatos das experiências mu-

nicipais foi muito recorrente o uso dos atendimentos domiciliares durante a 

pandemia.

Percebeu-se várias dúvidas por parte dos profissionais, como: quais proto-

colos sanitários de distanciamento social, uso de máscaras e higienização no 

atendimento domiciliar? Como não interferir nas questões de higiene da famí-

lia? Como manter o acolhimento e a confiança sem o aperto de mão e o calor 

do abraço? Como não invadir o espaço das famílias que também estavam 

vivendo situações de medo e luto? Como manter a questão do sigilo, quando 

houve um aumento do número de membros na residência? 

Para a maioria destas perguntas não havia respostas fáceis e prontas, porém 

as equipes técnicas foram desenvolvendo estratégias diversas, algumas vezes 

apoiando-se nas normativas e orientações técnicas da Organização Mundial 

de Saúde, dos órgãos federais como Ministério da Saúde e da Cidadania, e no 

apoio das gestões estaduais e municipais. Não obstante, foram também co-

muns relatos sobre ter que criar estratégias próprias, além de ter que enfrentar 

sentimentos de medo e angústia. 

Mesmo com todas os desafios, os atendimentos domiciliares se tornaram re-

ais, ainda mais diante da dificuldade de acesso de muitas famílias aos meios 

digitais e diante da impossibilidade de se reunir presencialmente. Em geral, os 

atendimentos domiciliares foram combinados com momentos online e alguns 
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atendimentos presenciais nos CRAS, mantendo-

-se os protocolos de segurança.

Uma das dificuldades encontradas foi a ques-

tão do acesso a alguns locais de moradia, que 

em algumas regiões só é possível com veículos

com tração 4x4, transporte aquaviário e até por 

meios mais rudimentares como carro de boi e 

charrete.

Municípios com população dispersa foram os que 

mais tiveram que acessar o atendimento domi-

ciliar, com forte atuação das equipes volantes e 

envolvimento de todos os profissionais do SUAS. 

Nestes locais as dificuldades foram muitas, como 

falta de acesso, negativa das famílias em receber 

os profissionais em algumas comunidades mais 

isoladas, condições climáticas (enchentes, ato-

lamento etc.), tornando ainda maior o desafio do 

atendimento. 

Os atendimentos domiciliares foram também 

usados como estratégia para inclusão de novos 

usuários, busca ativa, cadastro único, acompa-

nhamento familiar, verificação de denúncias, en-

trega de itens de prevenção a Covid (máscara, 

álcool, etc.), entrega de kits para realização de 

atividades do SCFV, entrega de gêneros alimen-

tícios, entre outros atendimentos. 

Um dos cuidados tomados foi a priorização do 

atendimento em locais abertos como varandas, 

quintais, jardins e outros espaços ao ar livre. Fo-

ram também utilizados EPIs e mantido o distan-

ciamento social. Outra estratégia bastante uti-

lizada foi o uso de carros de som, trio elétrico, 

serenata, caracterização de profissionais (de 

acordo com datas comemorativas e alusões cul-

turais locais), tudo para permitir a aproximação e 

o acolhimento com segurança.

78
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No período da pandemia os cuidados já destacados como o agendamento 

prévio, o sigilo, o respeito, entre outros, precisaram ser reforçados, visto que foi 

comum famílias inteiras estarem presentes em casa no momento da visita. 

Nos depoimentos enviados pelos municípios é possível visualizar por meio de 

fotos e vídeos, uma espécie de linha do tempo em termos de cuidados e uso 

de EPIs. No início da pandemia, o distanciamento era maior, com os profissio-

nais usando acessórios de segurança como macacões que cobriam todo o 

corpo, aventais, protetor facial, máscaras e luvas. Com o passar do tempo foi 

possível verificar menos instrumentos de segurança, mantendo-se basica-

mente o distanciamento e o uso de máscaras. Acredita-se que isso se deu a 

partir das orientações básicas dos órgãos de saúde e pela necessidade de 

gerar uma maior aproximação das famílias, pois alguns profissionais relata-

ram que o uso de muitos acessórios de segurança, embora importantes, gera-

vam um certo desconforto na equipe e um certo sentimento de “esfriamento” 

nas famílias. Importante lembrar que em situações de emergência, as medidas 

de segurança precisam ser seguidas, de acordo com as recomendações dos 

órgãos competentes para cada caso, como forma de garantia da segurança 

dos profissionais e dos usuários envolvidos. 

De modo geral, os profissionais relataram que, apesar de todos os desafios e 

dificuldades, a visita domiciliar se tornou um importante instrumento de apro-

ximação das famílias que se sentiram acolhidas e perceberam que os serviços 

e os profissionais do SUAS não pararam e fizeram todos os esforços para levar 

até os usuários os programas, serviços e benefícios da assistência social. Não 

queremos com isso romantizar o trabalho feito, pois sabemos das lutas e so-

frimentos, mas reforçar o comprometimento e  o esforço destes profissionais 

que deixaram suas casas para ir às casas dos usuários que mais necessitam 

da Assistência Social.  

3.4. O atendimento a comunidades dispersas e a Povos e Comuni-
dades Tradicionais (PCTs) 

A PSB tem ampliado nos últimos anos o seu olhar para os Povos e Comunidades 

Tradicionais e as comunidades dispersas. Segundo o Decreto nº 6.040/2007, 

Povos e Comunidades Tradicionais são “grupos culturalmente diferenciados e 

que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização 

social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para 

sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando co-

nhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição”. 
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Um marco da atuação do SUAS com este público é o caderno “Trabalho So-

cial com Famílias Indígenas” (BRASIL, 2017), que propõe, na ótica das ações 

protetivas e preventivas, um atendimento culturalmente adequado aos povos 

indígenas e, que pode, resguardadas as especificidades, ser utilizado com ou-

tros povos e comunidades tradicionais.

O olhar diferenciado para comunidades dispersas e PCTs justifica-se por es-

ses serem compostos, em muitos casos, por grupos tradicionalmente invisíveis 

e excluídos socialmente, o que aumenta o seu grau de vulnerabilidade, mui-

tas vezes aliado a questões de renda, desigualdades regionais, preconceitos, 

pressão fundiária e falta de acesso aos serviços básicos.

Para trabalhar com este público, é preciso, antes de mais nada, reconhecer 

sua presença no território, valorizar sua cultura, respeitar suas crenças e tradi-

ções, para oferecer um tratamento culturalmente adequado que permita sua 

inclusão nos serviços, programas e benefícios da Assistência Social, respei-

tando a sua autonomia e participação. 

Assim, toda e qualquer ação da Assistência Social deve ser precedida de ex-

plicação clara sobre o objetivo do trabalho e a elaboração das atividades que 

serão desenvolvidas deve ser feita em conjunto com a comunidade.

O recém-lançado Guia de referência para o trabalho social com a população 

indígena refugiada e imigrante destaca que “a construção de processos de in-

tervenção exitosos parte também de procedimentos metodológicos pautados 

no diálogo e no respeito intercultural” (BRASIL, 2021, p. 27).

O CRAS como porta de entrada da Assistência Social recebe todas as famílias 

do território e as equipes de referência devem manter um olhar mais cuida-

doso para grupos considerados mais vulneráveis, entre eles, as comunidades 

dispersas e os PCTs.

Qtd CRAS com PCTs no Território

2.334

Censo SUAS

2.495 2.620 2.731

4.725

 

Fonte: Censo SUAS.
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79Os gráficos anteriores demonstram o crescimento no atendimento a PCTs 

nos últimos anos. É visível um aumento exponencial no ano de 2020, o que pode 

ter sido influenciado pelo advento da pandemia e a maior procura deste públi-

co pelos serviços e benefícios socioassistenciais, bem como pelo incremento 

da busca ativa e visita domiciliar. Porém, é preciso considerar que houve uma 

alteração na pergunta do Censo/2020, incluindo novos povos e comunidades 

tradicionais, que poderia também explicar o aumento expressivo do dado. 

É sabido que em contextos de emergência, toda a população pode ser afeta-

da, mas também é possível que alguns públicos já invisibilizados e vulneráveis, 

sejam mais diretamente comprometidos pelas consequências da emergência.  

O já citado documento “Diretrizes para atuação da Política de Assistência 

Social em contextos de emergência socioassistencial” destaca que na “esco-

lha dos grupos prioritários é importante, levar em consideração os graus de 

vulnerabilidade e risco social das famílias e indivíduos que já são públicos da 

atuação da Assistência Social e o grau em que as famílias e indivíduos foram 

afetados pelo contexto de emergência” (BRASIL, 2021, p. 37).

Com a pandemia da Covid-19, as gestões públicas foram convocadas a ter 

um olhar direcionado aos públicos prioritários, com destaque para as comu-

nidades dispersas e os PCTs. A Lei nº 14.021/2020, que dispõe sobre medidas 

de proteção social para prevenção do contágio e da disseminação da Co-

vid-19 nos territórios indígenas, cria o Plano Emergencial para Enfrentamento 

à Covid-19 nos territórios indígenas e estipula medidas de apoio às comuni-

dades quilombolas, aos pescadores artesanais e aos demais povos e comu-

nidades tradicionais para o enfrentamento à Covid-19. Algumas das medidas 

estabelecidas pela referida Lei foram a participação de equipes multipro-

fissionais de saúde indígena qualificadas e treinadas para enfrentamento 

à Covid -19, acesso a testes rápidos, disponibilização de ambulâncias para 

transporte fluvial, aéreo e terrestre, hospitais de campanha, além de ações de 

segurança alimentar. 

Para a política de Assistência Social foi grande o desafio de inclusão deste 

público. Se antes já haviam questões de dispersão territorial, dificuldades de 

acesso, comunicação e estabelecimento de vínculos, com a pandemia tudo 

se acirrou, aumentando ainda mais o isolamento social, com a recomenda-

ção dos órgãos de saúde para não sair de casa e permanecer nas aldeias 

ou comunidades. 

Aliado a isso, as condições de vulnerabilidade se agravaram. Antes era co-

mum, mesmo em produções agrícolas de subsistência, a comercialização de 
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excedentes, de produtos de pesca e de artesanato local. Muitos também tra-

balhavam nos centros urbanos. Sem a garantia de renda, a procura por servi-

ços e benefícios da Assistência Social cresceu.

Como garantir, então, que os serviços da Assistência social continuassem/

passassem a chegar a este público? 

Nos relatos das experiências municipais nos encontros regionais estaduais de 

2021, alguns municípios relataram ter feito um plano de atendimento emergen-

cial específico para PCTs, considerando as várias culturas e práticas locais. Foi 

também relatada a necessária articulação com as lideranças locais e a aber-

tura do diálogo para entender como as famílias gostariam de ser atendidas 

neste momento.

No questionário enviado aos municípios e estados sobre o atendimento du-

rante a pandemia, cerca de 182 responderam ter feito atendimento a PCTs no 

período da pandemia, o que representa cerca de 20% das respostas. Isso sem 

levar em consideração as comunidades dispersas.

Há relatos de atendimentos a famílias que moram em assentamentos rurais, 

ciganos, indígenas, quilombolas, pequenos produtores rurais, circenses, pes-

cadores artesanais, entre outros. 

O trabalho remoto nem sempre era uma opção, pois muitas comunidades es-

tão em locais onde não há rede de internet, equipamentos eletrônicos ou ou-

tras formas digitais de comunicação. Para driblar a falta de acesso digital, em 

alguns casos o contato era feito com uma ou mais pessoas que possuíam o 

acesso e que compartilhavam as informações com os demais.

Algumas comunidades manifestaram o desejo do atendimento presencial. A 

entrada nos locais era feita mediante autorização do poder público e median-

te acordo com as lideranças locais. 

As ações mais desenvolvidas foram distribuição de alimentos, de materiais de 

higiene, ações em parceria com as equipes de saúde, atendimento e acom-

panhamento familiar, cadastro único, concessão de benefícios, e orientações 

para acesso ao auxílio emergencial.

Foram tomadas algumas medidas de segurança como atividades ao ar livre 

ou em espaço comunitário, limitando o número de pessoas e respeitando o 

distanciamento social.
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Uma das dificuldades apontadas nos relatos dos profissionais que atenderam 

às comunidades dispersas e PCTs foi em relação ao vínculo anterior estabe-

lecido com estas comunidades, que se viu fragilizado, sobretudo no início da 

pandemia, em virtude do isolamento social e dos cuidados necessários à não 

propagação do vírus. 

Outra questão é que por viverem em comunidade, muitas destas famílias não 

se acostumaram a usar equipamentos de segurança, como máscaras, e para 

as equipes técnicas havia o desafio de distribuir e incentivar o seu uso, mas 

não impor, visto ser necessário respeitar a sua autonomia.

Outro grande desafio foi não interferir no modo de vida e reprodução da 

comunidade e não impor práticas culturais que não lhes pertencem (como 

comemorações que não fazem parte do seu calendário) e não invadir sua 

privacidade. 

De um modo geral, os profissionais relataram ter sido bem recebidos pelas co-

munidades, pois muitas destas se sentiram acolhidas pelo poder público, se 

sentiram ouvidas, puderam expor seus medos, diminuir a sensação de isola-

mento e tiveram algumas de suas necessidades assistenciais básicas aten-

didas. Muitos profissionais relataram que o trabalho desenvolvido durante a 

pandemia fortaleceu os vínculos entre os usuários e as equipes técnicas. 

Foi possível vislumbrar experiências municipais que utilizaram dados da cul-

tura tradicional, como a construção de personagens locais para a divulgação 

de informações e orientações, o que contribuiu para a maior identificação das 

famílias e receptividade do trabalho social desenvolvido pelas equipes. 

Em praticamente todos os relatos há a presença das palavras “adaptar, rea-

prender, reinventar”. Isso foi o que mais se viu no combate à pandemia do Co-

vid-19, profissionais se recriando, utilizando de estratégias antigas e consagra-

das para enfrentar situações novas e desafiadoras. Assim também ocorreu no 

atendimento culturalmente adequado a este público das comunidades disper-

sas e dos povos e comunidades tradicionais, em que foi preciso se desafiar e 

propor novas alternativas de enfrentamento às consequências sociais do vírus.  

3.5. A articulação em rede e intersetorial 

As situações de vulnerabilidade e de risco vivenciadas pelas famílias e os

indivíduos, em geral, são complexas, multicausais e interdependentes. É co-

mum que as pessoas cheguem ao CRAS com uma demanda principal que se 

conecta a uma série de outras, para as quais, por vezes, nem elas haviam se 
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dado conta da necessidade ou da possibilidade de obter apoio. Essa realida-

de não foi diferente durante a situação de emergência em saúde, como já foi 

apontado em outras seções deste material. A pandemia por Covid-19 ampliou 

as desigualdades socioeconômicas e as vulnerabilidades relacionais viven-

ciadas no meio familiar e comunitário, expondo a situações de desproteção 

social um contingente ainda maior do que o que já recorria ao SUAS. 

Responder às demandas apresentadas pelos cidadãos é a atribuição das 

políticas públicas, como a assistência social, que se concretiza por meio das 

provisões do SUAS. Estas, embora alcancem diferentes dimensões das neces-

sidades humanas – ao buscar promover as seguranças de acolhida, renda, 

convivência familiar e comunitária, desenvolvimento de autonomia, apoio e au-

xílio (NOB-SUAS, 2012) – são insuficientes para suprir tudo de que as famílias e 

indivíduos necessitam e que correspondem a direitos garantidos pela CF (1988). 

Embora a assistência social tenha um escopo de atuação robusto na oferta de prote-
ção social às famílias e indivíduos, não é capaz de responder a todas as suas deman-
das. Deve atuar em conjunto com as demais políticas públicas.

Para que se assegure a proteção social integral de quem recorre às unidades 

socioassistenciais, os serviços, programas, projetos e benefícios de proteção 

social básica devem estar articulados tanto com os serviços de proteção so-
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cial especial quanto com as demais políticas públicas locais. Nessa direção, 

a LOAS, em seu art. 22, parágrafo único, estabeleceu que “para o enfrenta-

mento da pobreza, a assistência social realiza-se de forma integrada às po-

líticas setoriais, garantindo mínimos sociais e provimento de condições para 

atender contingências sociais e promovendo a universalização dos direitos 

sociais. Embora a menção da lei evidencie apenas a pobreza como alvo da 

intervenção das políticas públicas, no cotidiano dos atendimentos no SUAS, 

é nítida a conexão da pobreza a uma série de questões que a complexificam, 

como as violências, as enfermidades e as discriminações pelas quais as pes-

soas são acometidas.

A articulação em rede - intra e intersetorial - materializa a complementarie-

dade entre as políticas públicas e a sociedade civil, além de ser uma estra-

tégia para superar práticas do Poder Público fragmentadas, sobrepostas 

ou desconectadas. 

Articulação em rede

Indica a conexão entre os serviços, programas, benefícios e projetos do 

SUAS e entre estes e as outras políticas públicas, de iniciativa dos Pode-

res Executivo e Judiciário e de organizações da sociedade civil.

A articulação intersetorial está na concepção da PNAS e do SUAS, visan-

do à criação de uma rede pública que funcione de maneira integrada no 

território para a proteção social das famílias e indivíduos.

Para operacionalizar a articulação intersetorial no território, é importante 

que sejam construídos e oficializados fluxos de informações entre cada 

ação/agente envolvido, estabelecendo as respectivas responsabilida-

des e competências. 

Para fomentar o diálogo regular entre as ações/agentes, é também opor-

tuno estabelecer encontros sistemáticos com a rede constituída, de ma-

neira a planejar e avaliar seu modus operandi. É comum que nesses diá-

logos sejam abordadas ações integradas relacionadas aos segmentos 

populacionais prioritários para a proteção social, a exemplo dos benefi-

ciários de iniciativas de transferência de renda, que são acompanhados 

por diferentes políticas sociais e diferentes serviços.
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Adaptado da publicação “Curso de atualização sobre especificidade 

e interfaces da proteção social básica no SUAS”. Brasília: Secretaria de 

Avaliação e Gestão da Informação; Secretaria Nacional de Assistência 

Social, MDS, 2017.

A articulação em rede também possibilita perceber o território de interven-

ção das políticas públicas em sua totalidade, agregando recursos e esfor-

ços para fazer frente a vulnerabilidades, riscos e outros desafios coletivos, de 

modo que sejam criadas ou identificadas soluções e potencialidades para 

beneficiar e proteger a maior quantidade possível de famílias e indivíduos, 

da melhor maneira. 

Além disso, a articulação é uma fonte de aprendizados para os operadores 

das políticas públicas, já que revela os limites e as possibilidades de cada es-

paço institucional, promove a troca de experiências, o alinhamento de con-

ceitos entre as várias políticas e a construção de relações horizontais entre 

os agentes que representam o Poder Público, por meio da identificação das 

contribuições de cada política setorial para o alcance de objetivos que são 

frequentemente comuns.

 

Território protetivo: uma concepção inspiradora para a PSB

Tratar de articulação em rede e intersetorial inclui pensar sobre as poten-

cialidades e os desafios presentes no território, os quais se relacionam 

com as situações e os níveis de desproteção e/ou proteção social viven-

ciados pelas famílias e indivíduos. 

Nessa perspectiva, a concepção de território protetivo (1) relaciona-se à 

leitura do território como aspecto que se insere de forma fundamental na 

luta por direitos e igualdade social.

Para que as ofertas do SUAS, como as da PSB, e das demais políticas 

públicas sejam realizadas na perspectiva de potencializar o território pro-

tetivo, além de reconhecer a heterogeneidade e as diferentes dinâmicas 
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territoriais, é importante que gestores e equipes técnicas percebam o ter-

ritório como: 

• campo de reconhecimento e respeito aos direitos humanos, so-

bretudo, dos mais vulneráveis – crianças e adolescentes, pessoas 

com deficiência; idosas; mulheres; etc.;

• campo de respeito e valorização das identidades – étnico-racial, 

religiosa, de gênero, orientação sexual, etc. - que o atravessam 

cotidianamente; 

• campo de mobilização individual e coletiva por acessibilidade, 

ampliação de direitos, melhoria das condições de vida e combate 

às violações de direitos;

• campo de oferta de uma rede de proteção social integrada pe-

las políticas e órgãos públicos e a sociedade civil, com atuação 

permanente. 

As ações e/ou estratégias com foco no território, sob a concepção de ter-

ritório protetivo, devem contribuir, o máximo possível, para que as famílias 

e os indivíduos:

• tenham as suas demandas nas redes locais acolhidas; 

• tenham a sua identidade, integridade e história de vida respeitada; 

• vivenciem experiências que favoreçam o alcance da autonomia, 

da independência e das condições de bem-estar; 

• vivenciem ações pautadas em princípios éticos de justiça e ci-

dadania; 

• tenham oportunidade de participar de ações de defesa de direi-

tos e da construção de políticas inclusivas; 

• tenham seus direitos de atendimento prioritário respeitados.

Dificilmente, a intervenção de uma só política pública ou organização da 

sociedade civil é capaz de promove tudo isso no território, contemplando

o conjunto da população. Eis uma razão objetiva para justificar a articu-

lação em rede e intersetorial: complementam as ações umas das outras 

para tornar o território protetivo.

(1) Território protetivo é o nome de um dos eixos do SD, cujo caderno de orientações 
técnicas está disponível em: <hp://www.mds.gov.br/webarquivos/assistencia_so-
cial/caderno_PSB_idoso_pcd_1.pdf>, do qual o presente texto foi adaptado. 
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Durante a pandemia sanitária, as “alianças” entre o SUAS, as demais políticas 

públicas e a sociedade civil foram fundamentais para garantir o atendimento 

de necessidades básicas da população, como a alimentação. Foram realiza-

das parcerias entre a Assistência Social e os gestores da Segurança Alimentar 

e Nutricional, da Agricultura e da Pesca, da Embrapa, da Saúde, dos Trans-

portes - terrestres e aquaviários -, das Comunicações, da Cultura, das Forças 

Armadas e Militares, de organismos internacionais, como a Unicef e a Acnur, 

de organizações da sociedade civil que prestam apoios variados a diferentes 

públicos, como às pessoas com deficiência, às pessoas em situação de rua, à 

população LGBTQIA+, etc. Entre outras ações, as parcerias se materializaram 

em forças-tarefas, mutirões, ações comunitárias, visitas a territórios vulnerá-

veis para a disseminação de informações e orientações, bem como para a 

entrega de alimentos, EPIs e outros utilitários de que as famílias e as comuni-

dades se viram necessitadas no curso das excepcionalidades e agravos que 

a pandemia suscitou. 

Espera-se que os diálogos e parcerias fomentados durante esse período pas-

sem a integrar os processos de trabalho usuais – de forma que não se ca-

racterizem por ações pontuais, esporádicas e emergenciais. A expectativa é 

de que se qualifiquem ao longo do tempo, ensejando protocolos e fluxos de 

atuação conjunta, e que sejam inclusivos, de maneira que as políticas públicas 

existentes nos territórios de fato adquiram fôlego e subsídios para atuarem de 

forma paralela e complementar, na perspectiva de efetivar a proteção social 

integral dos cidadãos. 

3.6. Apoio técnico aos profissionais e qualificação para o trabalho 
no SUAS

Continuamente, os desafios relacionados à gestão do trabalho no SUAS são 

tema de reflexões, diálogos, pleitos e elaborações22. Gestores, técnicos e pes-

quisadores da política de assistência social costumam mencionar como de-

safiantes os vínculos de trabalho precarizados dos profissionais; a rotativida-

de e os salários subestimados; a definição de equipes sem perfil adequado 

para o trabalho social a ser realizado com as famílias e indivíduos; as práticas 

gerenciais burocráticas e “produtivistas” como norteadoras da atuação das 

equipes; a ausência ou a fragmentação de registros do trabalho desenvolvido; 

a ausência de avaliações participativas do trabalho; a instalação de equipa-

22   Subsidiam as reflexões sobre a gestão do trabalho no SUAS, apresentadas nesta seção, a 
publicação “Gestão do trabalho no âmbito do SUAS: uma contribuição necessária”. Disponível 
em: <hps://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Livros/gestaodotraba-
lhosuas.pdf>. Acesso em: Out. 2021.
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mentos sem as condições necessárias para o funcionamento; a sobrecarga 

de demandas; etc. Essas são algumas das situações a que se aspira  extinguir 

à medida que o SUAS se fortalece tecnicamente, politicamente e economica-

mente, já que comprometem o atendimento à população e, do ponto de vista 

da gestão do trabalho, tendem a gerar a sobrecarga dos trabalhadores, sua 

desmotivação e danos à sua saúde física e mental. 

A pandemia sanitária por Covid-19 intensificou os processos de reflexão sobre 

essas questões, dada a urgência de que fossem efetuados os rearranjos para a 

manutenção do funcionamento das unidades e para a continuidade das ofer-

tas socioassistenciais, conforme determinado pelo Decreto nº 10.282/2020. A 

emergência em saúde veio acompanhada de uma série de incertezas sobre o 

coronavírus, a Covid-19, o seu enfrentamento, a sua duração, as suas consequ-

ências, tal como o texto do professor Edgar Morin, apresentado no capítulo 2, 

menciona. Nessas circunstâncias, a população demandou do SUAS apoios de 

diversas naturezas – informação, orientação, escuta e cuidado, além das provi-

sões materiais. Para prestá-los, os gestores e, sobretudo, as equipes precisaram 

mobilizar uma série de recursos, conhecimentos e capacidades que desconhe-

ciam ou que, em decorrência do hábito que as rotinas previamente estabeleci-

das tendem a consolidar, por vezes, não se evidenciavam como possibilidades 

técnico-operativas, ou seja, como ferramentas e práticas do fazer laboral. 

A despeito das adversidades anteriores à Covid-19 e das recentes, foi possível 

constatar que as equipes da PSB mantiveram o trabalho social com as famí-

lias, operando por meio de arranjos variados o rol de ações socioassistenciais, 

inclusive os serviços, cuja oferta é contínua. Nesse sentido, é importante des-

tacar que as mudanças nas práticas profissionais demandadas em contextos 

de crise não podem ser aleatórias, mas planejadas e subsidiadas o quanto 

possível. Para tanto, é indispensável que os profissionais lancem mão da le-
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gislação vigente e de pressupostos teórico-metodológicos que consideram a 

realidade histórica, econômica, política e sociocultural da sociedade brasilei-

ra, adquiridos no decorrer de sua formação acadêmica e de sua experiência 

profissional, e que contem com direcionamento ético-político, elementos que 

são imprescindíveis para que as políticas públicas alcancem os seus objetivos. 

No âmbito da Assistência Social, em específico, segue fundamental uma atu-

ação laboral que se faça crítica, que desnaturalize as desigualdades socioe-

conômicas e outras que restringem o acesso a direitos pela população. Vale 

considerar que pesa ainda, em desfavor dessa política pública, os estigmas 

herdados de um passado recente, pré-Constituição Federal (1988) e pré-LO-

AS, em que o trabalho social realizado pelas instituições e pelos profissionais 

se ancorava na definição de comportamentos considerados patológicos nas 

dinâmicas sociais e familiares; no reforço da assistência social como presta-

ção de ajuda esporádica e pontual; em práticas fiscalizatórias, repressivas 

e higienistas, que segregavam e culpabilizavam os usuários; em práticas de 

gestão patrimonialista, que visavam a manutenção de interesses particulares 

– comumente eleitoreiros -, ou em práticas tecnocráticas, centradas na produ-

tividade quantitativa.

Contextos de crise, como o que foi instalado pela pandemia de Covid-19, re-

querem ainda maior atenção de gestores e técnicos do SUAS para que não 

se repitam práticas dessa natureza, as quais fragilizam as diretrizes da LOAS 

e colocam em xeque os direitos dos cidadãos. Nesse sentido, uma estratégia 

capaz de estimular uma atuação técnica qualificada, convergente com as di-

retrizes atuais da LOAS e da PNAS, é o investimento da gestão do SUAS – no 

âmbito federal, estadual e municipal - na educação permanente dos profissio-
nais. O exercício da gestão no SUAS requer a mobilização das equipes para a 

apropriação regular de recursos teóricos, metodológicos e tecnológicos ade-

quados aos diferentes processos de trabalho e conjunturas. A aquisição des-

ses subsídios possibilita o aprimoramento dos fluxos de informação e qualifica 

as tomadas de decisão, de maneira a facilitar o acesso dos usuários às alter-

nativas de proteção social. 

A Educação Permanente no SUAS

Educação Permanente é o processo contínuo de atualização e renova-

ção de conceitos, práticas e atitudes profissionais das equipes de tra-

balho e diferentes agrupamentos, a partir do movimento histórico, da 
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afirmação de valores e princípios eleitos como fundamentais para a atu-

ação na realidade e do contato com novos aportes teóricos, metodológi-

cos, científicos e tecnológicos disponíveis. É um processo mediado pela 

problematização e reflexão quanto às experiências, saberes, práticas e 

valores pré-existentes e que orientam a ação dos sujeitos no contexto or-

ganizacional ou da própria vida em sociedade.

A Resolução CNAS nº 04/2013 estabelece a Política Nacional de Educa-

ção Permanente do SUAS e define as suas finalidades, a saber:

a) desenvolver as competências necessárias e essenciais à me-

lhoria contínua da qualidade da gestão do SUAS e do provimento 

dos serviços e benefícios socioassistenciais; 

b) modificar processos de trabalho e práticas profissionais ina-

dequados ao atual paradigma da Assistência Social, entendida 

enquanto política de direito não contributiva, inserida no âmbito 

da Seguridade Social.

A Educação Permanente se destina à formação e ao desenvolvimento 

das competências e capacidades requeridas pelo SUAS. Competência 

é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao 

desempenho das funções e atribuições laborais de um trabalhador, vi-

sando ao alcance dos objetivos, princípios e diretrizes do SUAS. Conhe-

cimentos, habilidades e atitudes constituem o tripé de capacidades que, 

ao serem mobilizadas pelo trabalhador para a realização de atividades 

específicas, conformam sua competência profissional.

A Educação Permanente no SUAS deve buscar não apenas desenvolver 

habilidades específicas, mas problematizar os pressupostos e os contex-

tos dos processos de trabalho e das práticas profissionais realmente exis-

tentes. Essa é a via por meio da qual se buscará desenvolver a capacidade 

crítica, a autonomia e a responsabilização das equipes de trabalho para 

a construção de soluções compartilhadas, visando às mudanças neces-

sárias no contexto real das práticas profissionais e processos de trabalho.

Adaptado da publicação “Política Nacional de Educação Permanente do 

SUAS”, disponível em: <hps://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/

assistencia_social/Normativas/Politica-nacional-de-Educacao-perma-

nente.pdf>. Acesso em: Out. 2021.
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Durante a pandemia, o compartilhamento de conhecimentos e habilidades 

individuais dos profissionais quanto ao manejo das TICs entre as equipes do 

SUAS, por exemplo, foi o que possibilitou a continuidade das atividades coleti-

vas de forma remota. Os profissionais aprenderam a construir roteiros para ví-

deos, editá-los em diferentes formatos; organizaram webinários, conferências, 

seminários, colóquios, etc.; elaboraram tutoriais para apoiar os usuários na uti-

lização de plataformas virtuais, visando sua instrumentalização para além da 

participação nos serviços socioassistenciais; além de criarem materiais didá-

ticos com propostas de atividades que foram entregues de forma impressa, 

como jogos, biografias, jornais comunitários, etc. Isso evidencia que a pande-

mia sanitária suscitou circunstâncias para o aprendizado e a disseminação de 

saberes entre os profissionais que poderão seguir incorporados às dinâmicas 

de trabalho quando a emergência em saúde for superada. Em algumas loca-

lidades, foi nesse contexto que ideias como a “Escola do SUAS” puderam ser 

efetivamente colocadas em prática.

 

Assim, é fundamental que a gestão permaneça atenta à demanda por edu-

cação permanente, identificando as necessidades e as potencialidades dos 

profissionais, de maneira a construir estratégias para manejá-las, mantendo, 

entre outras medidas, um calendário oficial de atividades com esse fim.  Ações 

que materializam a educação permanente no SUAS evidenciam a compreen-

são pelos gestores de que os trabalhadores ocupam um lugar de centralida-

de no fortalecimento e qualificação dessa política pública e, paralelamente, 

na efetivação dos direitos socioassistenciais. Tais ações, além de motivar as 

equipes profissionais, estimula-as a manter um estado de permanente ques-

tionamento e reflexão acerca da pertinência e adequação dos seus proces-

sos de trabalho e práticas profissionais, em convergência com as necessida-

des apresentadas pelos usuários e pela realidade onde a sua vida se inscreve.

É possível pensar na oferta de educação permanente também como ativida-

de de cuidado com os profissionais: investir em sua atualização e qualificação, 

criando condições para que acessem o que há de mais atual em matéria de 

legislação, atos administrativos, orientações técnicas e pressupostos teóricos 

relativos às questões usuais do cotidiano laboral pode protegê-los de cometer 

equívocos durante a atuação profissional e resguardá-los de situações que 

gerem sua desnecessária ou evitável exposição. 
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Como um grupo pode se tornar uma equipe de trabalho?

No SUAS, o trabalho social com as famílias ocorre mediante a atuação 

de um conjunto de profissionais, os quais detém repertórios variados de 

conhecimentos, saberes, habilidades, experiências e aptidões. Durante a 

pandemia sanitária, para que o atendimento socioassistencial pudesse 

continuar, as equipes técnicas do SUAS precisaram criar estratégias para 

contornar uma série de dificuldades e seguir provendo à população as 

seguranças socioassistenciais. Isso foi possível graças ao trabalho cola-

borativo, em equipe, o qual, por vezes, é desafiante e requer a atenção a 

alguns elementos, tais como: 

• o reconhecimento das vantagens do trabalho coletivo – comple-

mentaridade, interdependência e sinergismo das ações – em de-

trimento do trabalho isolado, individual; 

• a disposição de compartilhar objetivos, decisões, responsabili-

dades e também resultados; 

• a disposição para definir com clareza os objetivos e resultados – 

individuais e do grupo – a serem alcançados; 

• a necessidade de construir, em conjunto, um plano de trabalho 

e definir a responsabilização de cada membro do grupo, para al-

cançar os objetivos;

• a necessidade de avaliar com regularidade os processos e os re-

sultados; 

• a percepção de que o fracasso de um pode significar o fracasso de 

todos e que o sucesso de um é fundamental para o sucesso da equipe; 

• a importância de os membros da equipe se engajarem nas ações 

de educação permanente; 

• a necessidade de aprimorar as relações interpessoais e de valo-

rizar a comunicação entre os membros da equipe; 

• a disposição das pessoas para ouvir e considerar as experiên-

cias e saberes de cada membro do grupo. O trabalho em equipe 

não implica em eliminar as diferenças existentes entre seus mem-

bros (sociais, culturais, etc.), mas em aceitar as diferenças e me-

diar os conflitos, de modo que não inviabilizem o trabalho coletivo; 

• a compreensão de que os objetivos e resultados se constituem 

em desafios constantes para o grupo, de modo que os seus inte-

grantes mantenham-se instigados.

Adaptado da publicação “Gestão do trabalho no âmbito do SUAS: uma con-
tribuição necessária”. Disponível em: <https://www.mds.gov.br/webarquivos/publi-
cacao/assistencia_social/Livros/gestaodotrabalhosuas.pdf>. Acesso em: Out. 2021.
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Agrega-se a esse cuidado um outro, que deve ser regular, a despeito do pe-

ríodo de pandemia sanitária, mas que foi bastante evidenciado no seu trans-

correr: os profissionais demandam canais de comunicação com os gestores; 

ter as suas necessidades laborais escutadas e consideradas pelas chefias 

imediatas e superiores; tê-las, senão atendidas, ao menos, respondidas. Para 

muitos profissionais, a pandemia de Covid-19 repercutiu no aumento ou na al-

teração brusca da carga de trabalho ocupacional e doméstico, bem como em 

seu adoecimento físico e mental. Como os gestores podem colaborar com o 

cuidado dos profissionais nesse contexto? É possível criar canais de escuta e 

apoio? Ao longo da emergência em saúde, alguns gestores municipais reali-

zaram parcerias com a política de Saúde e com organizações da sociedade 

civil visando disponibilizar aos profissionais algum apoio especializado para o 

cuidado com a saúde mental; outros, estabeleceram cronogramas para rodas 

de conversa, ainda que virtuais, de maneira que as equipes tivessem a chan-

ce de dialogar sobre questões incômodas pertinentes à vida laboral e/ou a 

ela transversais e ampliar as suas redes de apoio. Essas estratégias, em algu-

mas localidades, possibilitaram trocas e aprendizados novos, estreitaram os 

vínculos de solidariedade entre os profissionais, fomentaram a integração de 

equipes da PSB e da PSE e as motivaram para a continuidade dos trabalhos. 

Atitudes como essa endossam o senso de responsabilidade dos gestores com 

a qualidade dos serviços prestados à população e ratificam a importância do 

trabalho dos profissionais do SUAS na efetivação da cidadania.
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Considerações Finais
Ao longo dos anos de 2020 e 2021, durante a pandemia por Covid-19, 

a equipe do DPSB teve acesso a experiências nos estados, municí-

pios e DF que evidenciaram o empenho dos gestores e trabalhado-

res do SUAS para manter o atendimento qualificado à população e 

que desencadearam reflexões e aprendizados. 

O texto apresentado inspirou-se sobretudo na leitura de registros, 

relatórios, reclamações, críticas, dúvidas e sugestões encaminhados 

ao DPSB ao longo desse período por gestores e trabalhadores que 

atuam nos estados, municípios e DF, bem como na escuta quase di-

ária de suas considerações e apontamentos, em diferentes oportuni-

dades de diálogos. 

A publicação abordou os desafios profissionais vivenciados nas uni-

dades socioassistenciais da PSB com a emergência da Covid-19; as 

estratégias de adaptação de gestores e equipes frente às limitações 

do contexto de trabalho; o engajamento demonstrado para garantir as 

seguranças socioassistenciais à população, por meio das diferentes 

provisões dos SUAS – serviços, programas, projetos e benefícios -  e o 

comprometimento com vistas ao fortalecimento dessa política pública. 

A abordagem que se buscou fazer acerca das experiências dos es-

tados, municípios e DF reconhece a excepcionalidade da situação 

de emergência em saúde pública ensejada pela Covid-19 e também 

a importância da renovação dos processos de gestão e execução 

do trabalho no SUAS, a partir da realidade de cada território e das 

características e demandas da população. 

Novas possibilidades de realizar o trabalho social com as famílias fo-

ram agregadas ao repertório de conhecimentos e fazeres das equi-

pes técnicas e podem viabilizar novas metodologias e estratégias 

para apoiar as famílias na conquista de proteção social e bem-estar. 

Espera-se, sobretudo, que possam abrir caminhos para o enfrenta-

mento das desigualdades sociais no Brasil, que foram agravadas 

pela pandemia sanitária de Covid. 

Este material tem escopo de questões e reflexões limitado, ou seja, 

é insuficiente para aprofundar as discussões levantadas. A despeito 
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disso, deseja-se que gestores e técnicos do SUAS possam utilizá-lo – assim 

como outras produções afins - como subsídio para dar seguimento e robustez 

aos diálogos acerca das temáticas apresentadas e que se sintam também 

encorajados a produzir sobre a própria experiência de atuação profissional 

no SUAS durante o contexto de pandemia sanitária e compartilhar com outras 

equipes, incluindo as da SNAS. 

O conhecimento das experiências de atendimento socioassistencial durante a 

pandemia endossa a importância da política de assistência social como uma 

das alternativas de proteção social para a população. Evidencia também a 

capilaridade dos equipamentos do SUAS, com destaque para o CRAS como 

referência às famílias e aos indivíduos mais vulneráveis e sua capacidade de 

articulação com os demais serviços socioassistenciais e políticas públicas 

presentes no território. 

Espera-se que o relato destas experiências traga reconhecimento e visibilida-

de ao trabalho dos milhares de profissionais do SUAS, que, em meio à crise, 

dedicaram tempo, conhecimento e esforços no atendimento à população.

Por fim, ressaltamos o nosso reconhecimento aos profissionais que estiveram 

expostos aos riscos invisíveis de contágio pelo coronavírus, a despeito da ob-

servância a orientações sobre as medidas para a redução dessas ameaças 

durante as atividades de trabalho. Esses profissionais não estiveram imunes 

aos riscos da doença e há notícias do adoecimento e falecimento de alguns. A 

todos, a solidariedade e o agradecimento da equipe da SNAS por sua dedica-

ção no trabalho de prover proteção social às famílias e indivíduos.
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