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RESUMO 
Estuda o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) no 
âmbito da proteção social básica da Política de Assistência Social, que 
desenvolve o trabalho social com famílias nos Centros de Referência de 
Assistência Social (CRAS). Aborda os elementos principais do PAIF: o 
percurso histórico do PAIF; o conteúdo do trabalho essencial; as ações 
individuais, coletivas e comunitárias; os processos de atendimento e 
acompanhamento dos indivíduos e/ou famílias. Analisa os documentos 
oficiais denominados Orientações Técnicas sobre o PAIF, que indicam as 
diretrizes para a execução do PAIF. Estuda o Relatório de Gestão da 
Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social (SEMCAS), do ano 
de 2019, que fornece um conjunto de informações sobre o trabalho do 
PAIF desenvolvido na proteção social básica da Política de Assistência 
Social no município de São Luís. 

 
Palavras-chave: Famílias. Trabalho social com famílias. Atendimento 

e Acompanhamento. 
 

ABSTRACT 

This study presents the PAIF in the basic social protection of the SUAS. 
It demarcates how the State assumes familism in the context of the 
Neoliberal State. It clarifies the way in which, in the process of 
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formulating the Social Assistance Policy, its official documents, despite 
calling it centrality in the family, express elements of familism. Highlights 
LOAS, PNAS 2004 and SUAS. It addresses some marks of familism in the 
PAIF, expressed in the discourse of enhancing the protective capacity of 
families and the development of autonomy. The study took as reference 
the literature review and documental research. Studies the Service of 
Protection and Integral Care to the Family (PAIF) in the context of basic 
social protection of the Social Assistance Policy, which develops social 
work with families in the Reference Centers of Social Assistance (CRAS). 
It addresses the main elements of the PAIF: the historical path of the 
PAIF; the content of the essential work; individual, collective and 
community actions; the processes of care and follow-up of individuals 
and/or families. It analyzes the official documents called Technical 
Guidelines on the PAIF, which indicate the guidelines for the 
implementation of the PAIF. It studies the Management Report of the 
Municipal Secretariat of Children and Social Assistance (SEMCAS), of the 
year 2019, which provides a set of information on the work of the PAIF 
developed in the basic social protection of the Social Assistance Policy in 
the municipality of São Luís. 

 
Keywords: Families. Social work with families. Attendance and Follow-

up. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal de 1988 expressa o resultado das lutas de diversos movimentos 

sociais pela garantia dos direitos individuais, sociais, humanos e políticos, que possibilitaram a 

participação popular no processo constituinte e deram significado à redemocratização da 

sociedade brasileira. A partir desta Carta Magna, a assistência social brasileira, pela primeira 

vez na história, passou a ser pensada com novos conteúdos e significados, de modo que foi 

instituída como direito e dever do Estado, parte da seguridade social e como uma política social 

de caráter público. A LOAS, de 1993, representa uma conquista para a população que precisa 

da proteção da assistência social do Estado, pois é resultado de um acordo jurídico-político, a 

partir do qual as suas demandas poderão ser incorporadas pela política. 

Em 1998, a primeira Política Nacional de Assistência Social (PNAS) iniciou a ideia da 

centralidade na família. Em 2004, na segunda PNAS a família ganhou maior relevância em todos 

os itens, pois aparece em seus princípios, diretrizes, objetivos, beneficiários e estratégias de 

implementação de seus programas, serviços e projetos. A mais significativa inovação da PNAS 

de 2004, foi a divisão da Política de Assistência Social em duas modalidades de proteção social: 

a básica e a especial. A proteção social básica é destinada à população em situação de 
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vulnerabilidade social diversas, tais como: pobreza; privação por ausência de renda; 

discriminação por razões de idade, étnicas, gênero ou deficiências; acesso precário aos serviços 

públicos; fragilização dos vínculos afetivo-relacionais familiares (PNAS, 2004, p.27). Essa 

proteção deve atender famílias e indivíduos nas situações em que os vínculos familiares e 

comunitários podem estar fragilizados, mas ainda não foram rompidos. 

O Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) é a porta de entrada para a 

população acessar a proteção social básica. O CRAS é uma unidade pública estatal, no âmbito 

do município, responsável pelos programas, serviços e benefícios da proteção social básica da 

Política de Assistência Social. Nos CRAS são realizadas as inscrições das famílias no CadÚnico, 

para possibilitar o acesso aos benefícios, tais como: o do Programa Bolsa Família (PBF); o da 

Prestação Continuada (BPC); e os Benefícios Eventuais, que dependendo da regulamentação 

municipal podem ser: a cesta básica, o aluguel social, auxílio funeral e outros. Os CRAS devem 

ofertar os três serviços da proteção social básica: o Serviço de Proteção e Atendimento Integral 

à Família (PAIF); o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV); e o Serviço no 

Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas (SDDI). 

Neste trabalho, expomos um estudo sobre o principal serviço da proteção social básica 

da Política: o PAIF. É resultado da pesquisa documental, de iniciação científica, com base no 

Relatório de Gestão da Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social (SEMCAS), do ano 

de 2019, que fornece um conjunto de informações sobre o trabalho do PAIF realizado nos CRAS 

do município de São Luís. A análise desse documento teve como referência as Orientações 

Técnicas sobre o PAIF, que indicam as diretrizes para a execução do serviço. O objetivo deste 

estudo foi compreender o PAIF, identificar a analisar as suas estratégias de ação e a forma como 

ele foi executado no município de São Luís. 

 

2 O PAIF e o Trabalho Social com Famílias desenvolvido nos CRAS do Município de São Luís: 

uma análise a partir do Relatório de Gestação da SEMCAS 

 

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) teve início no ano de 

2001, com as primeiras experiências do trabalho com famílias, através de um projeto piloto 

denominado Programa Núcleo de Apoio à Família (NAF). Em 2003, como forma de qualificar e 

aperfeiçoar essa experiência, foi lançado o Plano Nacional de Atendimento Integral à Família 
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(PAIF). Em 2004, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), com base 

na PNAS de 19984 e através da Portaria Nº 78, aprimorou o Plano Nacional trazendo novos 

princípios e diretrizes para implementação e operacionalização do PAIF, que resultou na criação 

de um novo programa denominado “Programa de Atenção Integral a Família” (PAIF). Através 

do Decreto n° 5.085 de 2004, o PAIF foi definido como “ação continuada da assistência social” 

e passou a integrar a proteção social básica, com oferta obrigatória e exclusiva nos CRAS, 

visando desenvolver o trabalho social com famílias, como estratégia para fortalecer a função 

protetiva das famílias (BRASIL, 2012a, p.09-10).  

Em 2009, o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), através da Resolução 109 

aprovou, e a Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) publicou o documento da 

Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Nesse documento, o PAIF sofreu novas 

modificações na sua nomenclatura e passou a ser denominado “Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família”, com a finalidade de ressignificar a importância do PAIF no 

âmbito do SUAS. A substituição do termo programa por serviço e o termo atenção integral 

redefinido pela expressão proteção e atendimento integral remete ao sentido da proteção 

social e ao conceito de ação continuada, que garante a disponibilidade do serviço de forma 

permanente e sem exigir nenhuma contribuição financeira (BRASIL, 2012a, p.09-10). 

O PAIF consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, e tem como 

finalidade fortalecer a função protetiva das famílias que se encontram em situações de 

vulnerabilidade e risco social. Ele deve trabalhar junto às famílias na perspectiva de: promover 

o acesso aos programas de transferência de renda, aos benefícios e serviços socioassistenciais 

e aos demais serviços das outras políticas públicas; e desenvolver potencialidades e aquisições 

para fortalecer os vínculos familiares e comunitários. As ações do PAIF devem ser educativas e 

definidas por três características básicas: o caráter preventivo, que se refere à redução das 

ameaças, através de ações antecipadas aos riscos para impedir o agravamento da situação das 

famílias; o caráter protetivo, que é relativo a garantia de ações que assegurem o acesso aos 

direitos; e o caráter proativo, que diz respeito a um posicionamento ético e político, na 

 
4 No documento da primeira Política Nacional de Assistência Social (PNAS), datado de 1998, a Política de 

Assistência Social assinalou pela primeira vez a ideia da centralidade na família. Está expresso em um dos seus 
princípios: a centralidade na família para a concepção e implementação dos benefícios, serviços, programa e 
projetos.  
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perspectiva de promover junto às famílias, as reflexões sobre a necessidade de prevenção e de 

proteção (BRASIL, 2012a, p.11-12). 

Importa ressalta que, todas as ações, com indivíduos, famílias ou grupos, realizadas na 

proteção social básica e no âmbito do CRAS, são referentes ao PAIF, pois é através dele que 

ocorre o primeiro contato das famílias com a Política, como a inscrição no CadÚnico, a 

solicitação de acesso aos benefícios socioassistenciais, a inserção nos serviços, programas e 

projetos da proteção social básica. Embora não exista CRAS sem PAIF, estes não são sinônimos. 

O PAIF é um serviço continuado que desenvolve o trabalho social com famílias e integra a rede 

de serviços socioassistenciais. O CRAS é unidade do SUAS, estrutura física descentralizada da 

política, onde os profissionais da equipe de referência desenvolvem as ações do PAIF e dos 

demais serviços da proteção social básica. 

Para o PAIF, o trabalho social com famílias significa 

 

[...] um conjunto de procedimentos implementados por profissionais, por meio de 
pressupostos éticos, conhecimento teórico-metodológico e técnico-operativo. Ele tem 
por objetivo contribuir na e para a convivência de um conjunto de pessoas unidas por 
laços consanguíneos, afetivos e/ou de solidariedade, a fim de proteger seus direitos, 
apoiar no desempenho de sua função de proteção e socialização de seus membros, 
bem como assegurar o convívio familiar e comunitário. (BRASIL, 2012b, p.15). 

 

Compreendemos a família como uma instituição social diversa e complexa, dinâmica e 

contraditória, construída e reconstruída pelo movimento da história, da cultura e das relações 

econômicas e sociais. Na sociedade contemporânea, a família continua sendo central na vida 

das pessoas e transversal às diversas dimensões da vida social. Ela é uma das instituições sociais 

mais reconhecidas na sociedade, pois apesar de suas transformações recentes, não perdeu sua 

legitimidade porque continua sendo fundamental para a sociabilidade humana e para a 

proteção social dos seus integrantes, principalmente aqueles mais vulneráveis, como crianças, 

mulheres, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência (SILVA, 2012).  

A sociedade brasileira tem experimentado diversas mudanças na família, como o 

reconhecimento de novas configurações familiares e as alterações significativas na família 

tradicional, a como a redução do número de filhos e a inserção da mulher no mundo do 

trabalho. No Brasil, sempre coexistiram configurações sociofamiliares distintas do modelo 

hegemônico, pois as novas formas de viver família correspondem ao processo de alteração nos 
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padrões culturais, sociais e econômicos. O PAIF reconhece a diversidade de configurações 

sociofamiliares na sociedade, pois baseia-se “no respeito à heterogeneidade dos arranjos 

familiares, aos valores, crenças e identidades das famílias” (BRASIL, 2012a, p.57). 

 

3 O PAIF no Município de São Luís: uma análise sobre as metas e resultados alcançados pelo 

serviço desenvolvido pelas equipes de referências dos CRAS 

 

No município de São Luís, a Política de Assistência Social tem como órgão gestor a 

Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social (SEMCAS), responsável pela gestão, 

organização e desenvolvimento das modalidades de proteção social: a básica e a especial. A 

SEMCAS é um órgão da Prefeitura de São Luís, fundada em 2007 e instituída pela Lei Nº 4.853. 

É responsável pela coordenação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e pela execução 

dos programas, projetos, benefícios e serviços socioassistenciais.  

Para compreender esse serviço foi necessário estudar dois documentos oficiais da 

Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS), denominados Orientações Técnicas sobre o 

PAIF: o primeiro, trata da particularidade do serviço no âmbito da Política de Assistência Social; 

e o segundo, trata do trabalho social com famílias a ser desenvolvido pelo PAIF. Para 

compreender a forma como o PAIF foi desenvolvido nos vinte CRAS de São Luís, solicitamos 

formalmente o Relatório de Gestão da SEMCAS, referente ao ano de 2019. Com a concessão do 

Relatório, obtivemos as informações de fonte secundária, visto que no contexto da pandemia 

da Covid-19, não foi possível realizar a pesquisa empírica com os profissionais que trabalham 

nos CRAS. Em seguida, elaboramos instrumentais para orientar a pesquisa documental, com 

base nos conteúdo das Orientações Técnicas do PAIF.   

O Relatório de Gestão da SEMCAS, referente ao ano de 2019, apresenta uma síntese dos 

resultados alcançados pelos Programas e Ações previstas no Plano Plurianual (2018-2021) da 

mesma secretaria, que expressam o trabalho da gestão Política de Assistência Social no 

município de São Luís. Esse relatório forneceu um conjunto de informações, quantitativas e 

qualitativas sobre todas as ações da proteção social básica, inclusive do PAIF, composto por 

finalidades, metas previstas e metas executadas, resultados e indicadores de resultados.  

De acordo com o quadro 01 abaixo, a SEMCAS estabeleceu uma meta de atendimento 

e acompanhamento no PAIF, para o ano de 2019, de 30.000 pessoas. Observando a relação 
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entre meta prevista e meta executada, notamos a utilização de indicadores diferenciados para 

cada uma delas. Na meta prevista, o indicador utilizado para contabilizar o número de 

atendimentos e acompanhamentos realizados pelo PAIF foi pessoas. Na meta executada, o 

indicador utilizado foi famílias. Para facilitar o processo de análise dos dados referentes ao 

Relatório de Gestão da SEMCAS convertemos o indicador pessoas para famílias. De acordo com 

o IBGE, no Maranhão as famílias têm em média de 3,6 pessoas (IBGE, 2008, p. 94). Assim, 

entendemos que a meta prevista de 30.000 pessoas deveria corresponder a 8.333 famílias 

atendidas e acompanhadas. Considerando que o município de São Luís dispõe de 20 CRAS, cada 

um deles deveria atender e acompanhar em média 416 famílias.  

 

Quadro 01 - Comparação do Serviço Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), da SEMCAS e de 
documentos oficiais da Política de Assistência Social, referente às finalidades, usuários, metas previstas e metas 

executadas, 2019 
SEMCAS – PAIF 

FINALIDADES e USUÁRIOS 

SEMCAS – PAIF 

META PREVISTA para 

2019 

SEMCAS – PAIF 

META EXECUTADA para 2019 

Fortalecer a função protetiva das famílias em 

situação de vulnerabilidades, prevenindo a 

ruptura de seus vínculos, possibilitando 

acesso e usufruto de direitos e melhoria de 

sua qualidade de vida. 

30.000 pessoas atendidas e 

acompanhadas  

159.613 famílias atendidas  

 

▪ Famílias do PBF: 

 

 10.227 famílias do PBF acompanhadas 

pelo PAIF 

 

109.905 atendimentos particularizados 

 

    9.508 visitas realizadas  

 

TIPIFICAÇÃO NACIONAL - PAIF: 

FINALIDADE e USUÁRIOS 

META PREVISTA por 

CRAS 

META EXECUTADA por CRAS 

 Finalidades: O fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários; a garantia de 

aquisições sociais e materiais às famílias; 

promover acessos à proteção social básica e 

aos demais serviços setoriais; apoiar famílias 

que possuem indivíduos que necessitam de 

cuidados (BRASIL, 2009, p.7). 

 

Usuários: Famílias em situação de 

vulnerabilidade social decorrente da pobreza, 

do precário ou nulo acesso aos serviços 

públicos, da fragilização de vínculos {....} e 

risco social residentes nos territórios de 

abrangência dos CRAS (BRASIL, 2009, p.7). 

▪ Por CRAS (pessoas): 

 

1.500 pessoas atendidas e 

acompanhadas pelo PAIF 

 

▪  Famílias SEMCAS PAIF 

 

8.333 famílias atendidas e 

acompanhadas pelo PAIF 

  

▪ Por CRAS (famílias): 

 

416 famílias atendidas e 

acompanhadas pelo PAIF 

▪ Por CRAS: 

 

7.980 famílias atendidas pelo PAIF  

   

 

▪ Famílias do PBF 

 

  511 famílias do PBF acompanhadas:  

 

5.495 atendimentos particularizados 

  

   475 visitas realizadas  

Fonte: SEMCAS, Relatório de Gestão, 2019. Elaboração da autora 

 
No município de São Luís, cada unidade dos CRAS deve ser referência para a população 

de diversos bairros que compõe um território com até 5.000 famílias referenciadas. De acordo 
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com os dados do Relatório de Gestão da SEMCAS, foram atendidas no município a quantidade 

de 159.613 famílias. A partir dessa informação, calculamos que cada CRAS atendeu em média 

7.980 famílias. Com base na NOB/SUAS de 2005, verificamos que o atendimento da SEMCAS 

superou o número de famílias referenciadas nos territórios de cada CRAS. Conforme as 

Orientações Técnicas do PAIF, a SEMCAS também superou a capacidade de atendimento anual 

do CRAS, que foi estabelecida em 20% das famílias referenciadas, ou seja, uma capacidade de 

1000 famílias atendidas por CRAS. 

O desenvolvimento do trabalho social com famílias no PAIF, deve ser consolidado 

através de dois processos distintos e complementares: o atendimento e o acompanhamento 

familiar. O atendimento é referente a uma resposta imediata às necessidades da família, o que 

significa a inserção das famílias ou alguns de seus membros nas ações do PAIF. A partir do 

atendimento, as famílias podem ter suas demandas atendidas ou podem ser direcionadas a um 

processo de acompanhamento. Este último, consiste em um conjunto de intervenções sociais 

continuadas, junto às famílias, de acordo com as suas fragilidades e necessidades. O 

acompanhamento exige a construção de um Plano de Acompanhamento Familiar, com 

definição de objetivos e compromissos, que exigem mediações periódicas, com a finalidade de 

superar gradativamente as vulnerabilidades vivenciadas (BRASIL, 2012b, p. 62). 

As orientações técnicas do PAIF esclarecem que é “muito complexo falar em número de 

famílias atendidas, pois cada participação em alguma atividade é compreendida como um 

atendimento e cada membro familiar pode gerar mais de um atendimento” (BRASIL, 2012b, p. 

60). No quadro 01 acima, na meta executada, o Relatório da SEMCAS informa a quantidade de 

famílias atendidas ao invés do número de atendimentos. Entendemos que o total famílias 

atendidas pelo PAIF foi de 159.613, conforme o Relatório, independentemente do número de 

atendimentos que os integrantes da família geraram no serviço. 

Nas Orientações Técnicas do PAIF está definido a prioridade do atendimento às famílias 

beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF) e do Benefício da Prestação Continuada (BPC), 

pois o serviço tem por finalidade a ampliação da proteção social básica do SUAS a essas famílias, 

para além do benefício monetário. A articulação entre o PAIF e o PBF contribui para superar 

situações de vulnerabilidade e risco social através do acesso a renda, mas também possibilita o 

acesso a outros direitos, por meio da inserção nos outros serviços socioassistenciais e nos das 

outras políticas setoriais (BRASIL, 2012a, p.35). 
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No quadro 01 acima, observamos que as famílias do PBF aparecem apenas nas metas 

executadas.  Do total de famílias atendidas pelo PAIF, 10.227 famílias são vinculadas ao PBF e 

foram acompanhadas pelo PAIF, que corresponde a 6,40% do total de famílias atendidas, 

através de todas as ações do PAIF e em todos os CRAS do município. Porém, o acompanhamento 

das famílias pelo serviço pode gerar vários atendimentos, de modo que foram realizados um 

total de 109.905 atendimentos, um número maior do que a quantidade de famílias. Durante o 

acompanhamento às famílias foram realizadas também 9.508 visitas nos domicílios. Ao dividir 

o total de famílias do PBF acompanhadas pelo PAIF, por número de CRAS, temos uma de média 

511 famílias. Podemos afirmar que as equipes de referência do PAIF, em cada CRAS, realizaram 

uma média de 5.495 atendimentos particularizados e uma média de 475 visitas domiciliares às 

famílias acompanhadas. 

 

Quadro 02 - Resultados alcançados pela SEMCAS, através do PAIF, referente ao acesso das famílias aos 
programas, benefícios e serviços socioassistenciais e de outras políticas, por indicadores de resultados e metas 

executadas, 2019. 

RESULTADOS ALCANÇADOS Nº 01:  Favorecido o acesso das famílias de territórios 

vulneráveis, regiões metropolitanas e áreas rurais á benefícios, programas, 

projetos e serviços socioassistenciais e aos serviços das demais políticas. 

INDICADORES DE RESULTADOS – PAIF METAS EXECUTADAS – PAIF 

A) Acesso ao Programa Bolsa Família 

  

     Acesso e continuidade das famílias                            

ao Benefício do PBF 

 

 

▪ 10.227 Famílias do PBF  

         259 Famílias do PBF acompanhadas 

em descumprimento de 

condicionalidades  

B) Acesso aos Benefícios Eventuais 

▪ Cesta básica, Enxoval, Aluguel Social, Pecúnia  

 

▪ 2020 famílias beneficiadas 

C) Acesso aos Serviços Socioassistenciais:  

▪ PAIF: Encontros de Acolhida  

 

▪ Serviços da Proteção Social Especial:  

 

▪      1.054 encontros de acolhida 

 145.501 pessoas participantes  

▪  474 famílias encaminhadas 

D) Acesso aos serviços das outras políticas 

públicas  

▪ Encaminhamentos para outras políticas: 

 

                

▪ 2.225 pessoas encaminhadas  

       111 pessoas por CRAS 

Fonte: SEMCAS, Relatório de Gestão, 2019. Elaboração da autora. 

 

O quadro 02 acima diz respeito ao Resultado Número 01 alcançado pelo PAIF, que está 

expresso no Relatório de Gestão da SEMCAS. Este resultado apresenta alguns elementos 

importantes na sua formulação, mas para compreendê-lo melhor elaboramos quatro 
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indicadores (identificados pelas letras A, B, C e D) para possibilitar melhores esclarecimentos. 

Mas, o Relatório não apresenta uma vinculação direta entre as metas executadas e os 

resultados alcançados. Por isso, procuramos identificar nas metas as informações quantitativas 

relativas ao resultado número 01, para poder correlacionar aos indicadores de resultados 

correspondentes. 

No quadro 02 acima, o indicador “A” é referente ao acesso ao Programa Bolsa Família. 

O Relatório informa que o total de 10.227 famílias do Município de São Luís foram beneficiárias, 

mas apenas 259 deles, por apresentarem descumprimento de condicionalidades5 foram 

acompanhadas, que corresponde a 2,53% do total das famílias beneficiárias do programa. De 

acordo com as Orientações Técnicas do PAIF, a equipe de referência do CRAS deve dar especial 

atenção às famílias beneficiárias do PBF em situação de irregularidades, pois essa circunstância 

familiar pode ser resultado de agravamento das vulnerabilidades e riscos sociais, o que exige 

ações de prevenção e de proteção (BRASIL, 2012a, p.31). 

Os benefícios eventuais são provisões que visam cobrir necessidades temporárias, 

relacionado ao ciclo de vida, situação de desvantagem ou incerteza que representam perdas e 

danos para as famílias. Estes benefícios são ofertados em todos os municípios, em geral, com 

recursos próprios ou com cofinanciamento federal (BRASIL, 2004, p.34). A forma principal de as 

famílias ter acesso aos benefícios eventuais ocorre durante os atendimentos realizados pelo 

PAIF. No quadro 02 acima, o indicador “B”, referente aos benefícios eventuais, mostra que 

2.020 famílias acessaram esses benefícios pelo PAIF, são eles: cesta básica, enxoval, aluguel 

social e pecúnia. Dividindo o total das famílias beneficiárias pelo número de CRAS, verificamos 

que foram contempladas, em média, 101 famílias por CRAS. Contudo, o relatório não informa 

a quantidade de famílias atendidas por benefícios.  

No PAIF o trabalho social com famílias se materializa através de ações que podem ser 

de caráter individual ou coletivo. As ações individuais se dividem em: ações particularizadas e 

encaminhamentos. As ações coletivas são: ações comunitárias e oficinas com famílias. As duas 

ações são precedidas por uma atividade de acolhida, que ocorre de forma particularizada ou 

 
5 As condicionalidades do Programa Bolsa Família são compromissos na área de educação e saúde, que devem ser 

assumidos pelas famílias para que continuem a receber o benefício. Na Educação a frequência escolar mínima 
deve ser de 85% para crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos; e mínima de 75% para adolescentes de 16 e 17 
anos. Na Saúde, a família deve assumir o compromisso com calendário vacinal e do crescimento e 
desenvolvimento para crianças menores de 7 anos; e pré-natal das gestantes e acompanhamento das nutrizes 
na faixa de 14 a 44 anos (BRASIL, 2012a, p. 31). 
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em grupo, conforme as demandas das famílias e a metodologia utilizada pela equipe de 

referência. A acolhida particularizada atende uma família ou um de seus membros. A acolhida 

em grupo atende uma família ou um coletivo de famílias (BRASIL, 2012a, p.14). 

No quadro 02 acima, o indicador “C diz respeito aos encontros de acolhida realizados 

pelo PAIF, que correspondem a um total de 1.054 encontros com 145.501 usuários 

participantes. Entendemos que, em cada CRAS, durante o ano de 2019, foram realizados em 

média 52 encontros de acolhida pelo PAIF, com 139 participantes em cada encontro. 

Considerando as limitações das estruturas dos CRAS, entendemos que essa quantidade de 

participantes é muito elevada. É possível que tenha havido um equívoco no registro das 

informações e que este número não corresponda aos participantes, mas sim do número de 

integrantes das famílias representadas. 

No PAIF, os encaminhamentos são processos de orientação e direcionamento das 

famílias aos serviços e/ou benefícios socioassistenciais ou para outras políticas públicas. 

Dependendo dos serviços a serem acionados, esses processos têm dois direcionamentos: para 

a rede socioassistencial do SUAS; ou para a rede de serviços das outras políticas públicas. No 

primeiro, os encaminhamentos direcionam as famílias ou algum de seus membros para os 

programas, benefícios e serviços socioassistenciais da proteção social básica ou da especial. No 

segundo, os encaminhamentos ocorrem quando a famílias ou algum de seus membros são 

direcionados do PAIF para os serviços de outras políticas públicas.  

No Relatório da SEMCAS, os resultados alcançados pelo serviço, o indicador “C” do 

quadro 02 informa que foram realizados um total de 474 encaminhamentos, do PAIF para a 

PSE, que corresponde em média a 23 encaminhamentos por CRAS. Também informa que os 

encaminhamentos realizados para as outras políticas públicas foram num total de 2.225, que 

corresponde em média a 111 famílias por CRAS. Ressaltamos a importância dos 

encaminhamentos realizados pelo PAIF, pois possibilita o acesso aos direitos sociais definidos 

para cada segmento da família, como criança, adolescente, mulheres e idosos. Destacamos que 

para realizar os encaminhamentos é necessário que a equipe de referência dos CRAS conheça 

os demais serviços da rede de assistência social e das outras políticas públicas, com as ofertas 

e critérios de acesso, para que possa direcionar as famílias de forma correta e garantir o direito 

ao atendimento que elas necessitam. 
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As ações comunitárias do PAIF têm caráter coletivo e são de maior abrangência, pois 

agrega um maior número de pessoas e grupos. De modo geral, essas ações são voltadas para a 

prevenção e dinamização das relações sociais no território (BRASIL, 2012b, p.37). As principais 

formas de ações comunitárias do PAIF, são: campanhas, palestras e eventos no território. Com 

essas ações, o PAIF tem a intenção de: sensibilizar e informar sobre temáticas relacionadas aos 

direitos; possibilitar às famílias uma reflexão crítica sobre temáticas importantes para as 

famílias e a comunidade; promover a sociabilidade e a participação cidadã; e prevenir as 

ocorrências de vulnerabilidade e riscos sociais. Os eventos comunitários devem ser planejados 

em conjunto, na perspectiva da intersetorialidade, e de modo articulado com as outras políticas 

setoriais e com organizações diversas do território. 

O Relatório de Gestão da SEMCAS apresenta na sua matriz de resultados dois itens que 

têm conteúdo interligado, sobre o PAIF: as ações coletivas de prevenção; e as ações de 

proteção. Diante disso, juntamos os dois itens e elaboramos a redação de um resultado, que é 

base do quadro 03 abaixo. Nesse resultado, o indicador “A” refere-se as ações coletivas de 

caráter preventivo: campanhas, oficinas e palestras. No que diz respeito às campanhas em 

datas comemorativas foram realizadas um total de 2.485, que corresponde a uma média de 124 

campanhas por CRAS. O Relatório da SEMCAS não informa a quantidade de oficinas e palestras 

que foram realizadas, mas registra a participação de 92.280 famílias nestas atividades, que 

corresponde em média 4.614 famílias participantes por CRAS.  

 

Quadro 03: Resultados alcançados pela SEMCAS, através do PAIF, referente à participação das famílias na vida 
comunitária, à proteção e à prevenção de risco e violação de direitos, por indicadores de resultados e metas 

executadas, 2019 

RESULTADOS ALCANÇADOS Nº 02:  Melhorada a participação das famílias na vida comunitária 
e possibilitada a proteção e a prevenção de riscos e violação de direitos 

INDICADORES DE RESULTADOS – PAIF META EXECUTADA PELO PAIF 

A) Ações coletivas de caráter preventivo 
▪ Campanhas em datas comemorativas 
    Oficinas, Palestras e outras atividades  

 
 

▪  2.485 campanhas  
    92.280 famílias participantes 

B) Atividades articuladas de caráter protetivo 
 
▪ Reuniões periódicas com equipe CREAS 
▪ Atividades em conjunto com o CREAS  
 

 
 
▪ 96 Reuniões com equipe CREAS 
▪ 103 Atividades com o CREAS 

Fonte: SEMCAS, Relatório de Gestão, 2019. Elaboração da autora 
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A SEMCAS deve monitorar o processo de referenciamento das famílias, do CRAS ao 

CREAS e o contrareferenciamento do CREAS ao CRAS, visto que são articulações importantes 

para assegurar a inserção de famílias aos benefícios e serviços socioassistenciais. O indicador 

“B”, do quadro 03 acima, dispõe sobre as atividades de caráter protetivo articuladas com o 

CREAS. De acordo com o Relatório da SEMCAS, o PAIF realizou 96 reuniões e 103 atividades em 

conjunto com o CREAS. Com base nesse total de reuniões e atividades, verificamos que o PAIF, 

em cada CRAS, realizou em média 5 reuniões e 5 outras atividades com a equipe CREAS. A 

articulação entre as equipes de referência dos CRAS e dos CREAS são fundamentais, pois 

contribuem para garantir a complementariedade na efetividade dos acompanhamentos às 

famílias na perspectiva da proteção socioassistencial. 

 

CONCLUSÃO 

 

A pesquisa documental que realizamos foi marcada por muitas dificuldades no processo 

de identificação do conteúdo das informações do Relatório de Gestão SEMCAS. Essas 

dificuldades foram motivadas pela imprecisão na comunicação do documento sobre as metas 

e os resultados alcançados no trabalho desenvolvido pelo PAIF, pois as informações 

quantitativas apresentadas indicam ausência de clareza sobre alguns indicadores e dados. 

Nesse documento, as informações qualitativas foram mais limitadas e imprecisas, pois não 

permitiram os esclarecimentos necessários para compreensão do trabalho social com famílias 

desenvolvido pelo Serviço. Destacamos a ausência de informações sobre: a quantidade de 

oficinas e palestras realizadas pelo PAIF e o número de famílias contempladas pelos benefícios 

eventuais, tais como: cesta básica, enxoval, aluguel social e pecúnia.  

No processo de elaboração deste trabalho, desenvolvemos esforços para compreender 

o trabalho social com famílias desenvolvido pelo PAIF. Apesar das limitações de comunicação 

apresentadas no Relatório de Gestão SEMCAS, de 2019, entendemos a importância do serviço 

para a Política de Assistência Social e para as famílias, pois todos os serviços da proteção social 

básica devem manter articulação com o PAIF, a partir da referência do CRAS nos territórios, 

visto que é nesta estrutura que ele é executado. É através do PAIF que ocorre os primeiros 

atendimentos das famílias na proteção social básica, o acesso aos outros serviços 

socioassistenciais e podem ser direcionadas para a rede de proteção social das outras políticas 
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públicas. Além disso, é através do PAIF que as famílias têm a possibilidade de acessar os 

benefícios, programas e projetos da Política de Assistência Social. 
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