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Relato do trabalho realizado junto aos técnicos da equipe 

gestora e técnicos das unidades de CRAS e CREAS sobre a 

importância da qualidade e fidedignidade dos dados 

coletados pelo setor de Vigilância de Caraguatatuba através 

dos instrumentais do governo federal e instrumentais 

próprios, no intuito de aperfeiçoar o conhecimento do território 

e do trabalho com as famílias, para o desenvolvimento do 

SUAS e melhoria da Política de Assistência Social no 

município. 



INFORMAÇÕES MUNICIPAIS 

 Caraguatatuba localiza-se no litoral norte do Estado de São Paulo e pertence a região do Vale do Paraíba. 

 Com extensão territorial de 484,947 km2 e predomínio de 74,98% de área coberta pela vegetação natural, faz 

divisa com São Sebastião, Ubatuba, Natavidade da Serra, Paraibuna e Salesópolis. O grau de urbanização é de 96,17%. 

 A população estimada é de 119.625 habitantes (IBGE/18). 

 É um município de Grande Porte com Gestão Plena e possui uma rede socioassistencial de execução direta que 

abrange: 1 Sede Administrativa do Órgão Gestor; 1 Unidade de CREAS; 5 Unidades de CRAS; 1 Sede Administrativa do 

Programa Bolsa Família;  7 Núcleos de Atendimento, 1 Unidade do Programa Vila Dignidade e 1 República de Jovens.  

 Termo de Colaboração com 4 Entidades Sociais, que executam os serviços de Proteção Social Básica (SCFV – 4 

projetos) e Proteção Social Especial de Alta Complexidade (3 projetos). 

 No CadÚnico temos 16.941 famílias e 42.128 pessoas cadastradas. 

 Famílias Beneficiárias do PBF são 5.557. 

 Beneficiários do BPC são 3.337 (Idosos 1.792 e PCD 1.545). 

 



BREVE HISTÓRICO DO SETOR: 

 

 O setor de Vigilância Socioassistencial foi criado na Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social e Cidadania de Caraguatatuba no ano de 2015 e era composto 

por: 1 Assistente Social, 1 Psicóloga, 1 Cientista Social e 1 Auxiliar Administrativo.   

 No intuito de produção e sistematização de informações territorializadas, futuros 

diagnósticos da realidade do município e melhor planejamento das ações o setor 

elaborou como forma de coleta mensal de dados: 

 - CRAS: o "Registro Individual de Atividades" e o "Relatório Mensal de Atividades do 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV";  

 - CREAS: o "Registro Individual de Atividades" do PAEFI, Medida Socioeducativa e 

Abordagem Social.  

 Desde setembro de 2015 os equipamentos  utilizam esses instrumentais.  

 Atualmente estão no setor a Cientista Social e o auxiliar administrativo.  

 



PRIMEIROS PASSOS:  

 

 Utilização e preenchimento do Prontuário SUAS; 

 Síntese dos dados do IBGE/2010 por unidade de CRAS; 

 Reflexão sobre o preenchimento do RMA - Registro Mensal de 

Atendimentos do Governo Federal pelos técnicos das unidades 

(atendimento x acompanhamento); 

 Elaboração de instrumentais próprios em conjunto com as equipes: 

 Esse material foi pensado e criado com o apoio dos técnicos do órgão gestor, 

coordenadores de CRAS/CREAS e técnicos das unidades. Foram necessárias 

diversas reuniões para definir esses instrumentais e para orientar o preenchimento.  

 



OBJETIVOS: 

 

 Potencializar o planejamento das ações;  

 

 Qualificar os serviços; 

 

  Estimular a reflexão sobre a prática; 

 

  Superar a condição de análises quantitativas das ações; 

 

  Quebrar a visão idealizada da teoria e pensar em práticas ativas. 

 



Prontuário SUAS 

Governo Federal 



Formulário RMA CRAS 

Governo Federal 









Instrumental Municipal – RIA CRAS 













Instrumental Municipal - SCFV 









Formulário RMA CREAS 















Instrumental Municipal – RIA PAEFI 











PRIMEIROS DESAFIOS: 

 

 Entendimento sobre o trabalho da Vigilância Socioassistencial 

(equipe, gestão e demais técnicos); 

Mudança de hábito; 

 Dificuldade de entendimento e preenchimento dos instrumentais; 

 Percepção de que os dados não estavam fidedignos (equipe, gestão e 

demais técnicos). 

  

 



METODOLOGIA: 

 

 Síntese e análise de todos os dados coletados e demais resultados 

municipais através de gráficos por unidade de CRAS e CREAS e gráficos 

comparativos entre os CRAS; 

 Relação dos resultados dos instrumentais com outras fontes de 

informações: RMA, Cadastro Único, IDCRAS, IDCREAS, Pacto de 

Aprimoramento, Censo SUAS, Orçamento/Cofinanciamento...; 

 Debate dos resultados com a equipe gestora; 

 Reflexão e apresentação dos resultados com as equipes in loco; 

 

 



METODOLOGIA: 

 

 Reflexão sobre a responsabilidade técnica e ética das informações 

prestadas; 

 Entendimento sobre a utilidade de cada instrumental; 

 Estímulo ao diálogo sobre as experiências entre os profissionais da ponta 

com os da gestão; 

 Readequação dos instrumentais do setor sempre que necessário e em 

conjunto com os técnicos (a informação registrada precisa ter sentido e utilidade pra 

quem registra). 

 

 

 

 

 



FLUXO: 

 A equipe técnica preenche os instrumentais pertinentes ao seu trabalho; 

 A coordenação da unidade é responsável pela junção das informações 

referentes a sua unidade; 

 Os CRAS e CREAS enviam os resultados ao órgão gestor aos cuidados 

dos responsáveis pela Supervisão/Coordenação de Proteção Básica e 

Especial; 

 A Supervisão/Coordenação encaminha ao setor de Vigilância 

Socioassistencial. 

    Esse fluxo foi construído para que todos os envolvidos nos serviços 

tenham conhecimento prévio dos dados. 

 



CONQUISTAS E RESULTADOS: 

 Desde 2016, no mínimo uma vez ao ano, os resultados (RMA, RIA, CadÚnico) 

são apresentados e debatidos. Primeiramente, com os técnicos do órgão gestor 

e posteriormente com as equipes in loco; (no mínimo 8 reuniões ao ano); 

 No primeiro ano, notou-se que alguns dados divergiam de um instrumental para 

outro, ou seja, para a mesma questão os resultados eram diferentes. Para sanar 

essa dificuldade, diversas reuniões foram realizadas. Foram analisados com os 

técnicos todos os itens de todos os instrumentais utilizados. Atualmente essas 

reuniões ainda acontecem e são marcadas conforme a necessidade de cada 

unidade. No entanto, a evolução da fidedignidade dos dados é nítida a cada ano; 

(média de 12 reuniões ao ano); 

 

 

 



CONQUISTAS E RESULTADOS: 

 A partir de 2018, notou-se maior interesse das equipes para o debate e para a 

apresentação dos dados. Esse trabalho deixou de ser uma “exigência” apenas 

do setor/órgão gestor, e passou a ser também dos técnicos das unidades; 

 Sempre que necessário e possível, os instrumentais do setor são repensados, 

reavaliados e modificados junto com os técnicos. Desde seu início (2015), já 

ocorreram 3 alterações; 

 As reuniões com os técnicos também servem para a reflexão sobre o trabalho de 

Vigilância Socioassistencial.  

 

 

 

 

 

 



CONQUISTAS E RESULTADOS: 

 

  Conscientização das equipes sobre a importância dos dados; 

  Maior qualidade nos resultados; 

  Coleta de dados como parte da rotina de trabalho; 

  Diálogo constante sobre a coleta de dados; 

  Reflexão sobre a prática. 

 



Modelo de como os dados são apresentados 





E os desafios continuam... 

 

 Equipe (nº de profissionais); 

 Visibilidade do trabalho de Vigilância; 

 Superar o trabalho burocrático e quantitativo; 

 Acompanhar a dinâmica das demandas familiares e territoriais; 

 Coletar e aprimorar dados qualitativos. 

 



Referências: 

 

Ministério da Cidadania (Secretaria Especial de Desenvolvimento Social) - Sistemas 

Disponível em: <http://mds.gov.br/sistemas/sistemas-1/> 

 

Registro Mensal de Atendimentos – RMA 

Disponível em: <https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/atendimento/auth/index.php> 

 

TABCAD – Tabulador de Informações do Cadastro Único 

Disponível em: <https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/cecad/sobre_tabcad.php> 



 

 

 

 

OBRIGADA! 

 
vigilânciasocial.caraguatatuba@gmail.com  
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