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OFICINA 8: EXPERIÊNCIAS DE IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO SUAS 

Data: 31/07/2015  

Horário: 10:40 às 12:45hs 

 

OBJETIVO: 
O objetivo da Oficina 08 - “Experiências de implantação do Prontuário SUAS” consiste na 
apresentação e discussão de experiências relativas ao processo de implantação do Prontuário 
SUAS, com ênfase na discussão sobre a contribuição que este instrumental trás para a 
organização do processo de trabalho e para a própria qualificação do acompanhamento 
familiar realizado nos CRAS ou CREAS, bem como para a produção de informações mais 
estruturadas acerca dos atendimentos e do perfil das famílias atendidas. 
 
 
 “A Oficina Experiências de implantação do Prontuário SUAS” foi estabelecida com o propósito: 

 
 Apresentar experiências sobre implantação, capacitação e uso do Prontuário SUAS como 

instrumento que orienta as equipes técnicas  dos CRAS e dos CREAS na organização das 
informações relativas ao processo de acompanhamento das famílias e indivíduos, e, 

 
 Discutir a importância do Prontuário SUAS enquanto instrumento que auxilia a 

produção de informações mais estruturadas acerca dos atendimentos e do perfil das 
famílias atendidas. 

 
 

O PRONTUÁRIO CENSO SUAS 2013 E 2014 – (CRAS E CREAS NACIONAL) 
 

 
 
 

2013       te  Este CRAS utiliza o Prontuário SUAS no modelo 
                                                Disponibilizado pelo MDS      

 2013 %                2014         % 

SIM 4284 54,3             4631         57,3 
NÃO 3599 45,7             3457         42,7 
TOTAL 7883 100              8088         100 

201          Este CREAS utiliza o Prontuário SUAS no    
modelo disponibilizado pelo MDS? 

 2013 %                2014         % 

SIM 1141 50,7            1279        53,9  
NÃO 1108 49,3            1093        46,1 
TOTAL 2249 100             2372        100 



 
CENÁRIO NACIONAL DAS AÇÕES DE MULTIPLICAÇÃO SOBRE A IMPLANTAÇÃO E USO DO 

PRONTUÁRIO SUAS 
 

Total de profissionais que foram capacitados nas oficinas organizadas pelo MDS  400 

Total de participantes que respondeu a “Pesquisa online Multiplicadores Prontuário 
SUAS” (Estados e Municípios) 

280 

Quantitativo de municípios que realizou ações de multiplicação para a replicação do 
conhecimento adquirido sobre a implantação e utilização do Prontuário SUAS 

191 

Total de profissionais que participaram das ações de multiplicação realizadas pelos 
municípios  

2.751 

Quantitativo de municípios que utilizavam o Prontuário SUAS antes da Oficina de 
Capacitação organizada pelo MDS  

150 

Quantitativo de municípios que passaram a  utilizar ou continuaram utilizando o 
Prontuário SUAS depois da Oficina de Capacitação organizada pelo MDS 

189 

Quantitativo de Estados que realizaram ações de multiplicação junto aos Municípios 6 

Quantitativo, aproximado, de Municípios que foram capacitados nas ações de 
multiplicação organizadas pelos Estados. 

198 

Quantitativo, aproximado, de profissionais capacitados nas ações de multiplicação 
organizadas pelos Estados. 

663 

Quantitativo, aproximado, de profissionais capacitados nas ações de multiplicação 
organizadas pelos Estados e Municípios. 

3.414 

 
 
As informações constantes no quadro acima refletem o resultado da pesquisa realizada junto 
aos profissionais que participaram das Oficinas de Capacitação de Multiplicadores sobre a 
implantação e utilização do Prontuário SUAS organizadas pelo MDS em 2014. A coleta dessas 
informações foi por meio da aplicação de dois questionários eletrônicos: um para os 
representantes dos Estados e outro para os representantes dos Municípios. O objetivo da 
pesquisa era de avaliar os desdobramentos do processo de multiplicação do conhecimento 
sobre o Prontuário SUAS nos Estado e Municípios.   
 
Importa destacar que a “Pesquisa online Multiplicadores Prontuário SUAS” para os Estados e 
Municípios que participaram do 1º Ciclo de Oficinas, realizado em agosto (Regiões Nordeste e 
Sul), fechou no final do mês de janeiro de 2015 e para os Estado e Municípios que participaram 
do 2º Ciclo de Oficinas, realizado em novembro (Regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste), o 
prazo para preenchimento encerrou-se no mês de fevereiro de 2015. 
 
Então, não constam no quadro acima informações sobre as ações de multiplicação realizadas 
por Municípios e Estados que não responderam a pesquisa, ou que, no momento em que 
responderam a pesquisa ainda não tinham realizado a multiplicação.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ORGANIZAÇÃO DA OFICINA: 

 
A Oficina 08 - “Experiências de implantação do Prontuário SUAS” será organizada da seguinte 
forma: 

 
 O representante do MDS/DGSUAS apresentará brevemente o objetivo da mesa, 

apresentará os participantes e coordenará a Mesa (10 min.). 
 

 As três experiências convidadas realizarão a exposição na seguinte ordem: Estado do 
Ceará, CRP-SP; São Gabriel do Oeste-MS.  Cada convidado(a) disporá de até 25 
minutos para apresentar sua experiência relativa à implantação do Prontuário SUAS e 
ações de capacitação.  Solicita-se que na exposição da experiência, os(as) 
convidados(as) dialoguem com as questões orientadoras da mesa, sugeridas abaixo 
neste documento. 

 

 Em seguida, será iniciado o debate, sendo franqueada a palavra à plenária para 
intervenções e perguntas. A cada 5 intervenções/perguntas à palavra retorna para 
comentários breves dos participantes da Mesa. (35 minutos de debate). 

 
COMPOSIÇÃO DA MESA 

Coordenação: 
 
Selaide Rowe Camargo  
Rita de Cássia Alves de Abreu 
Coordenação-Geral de Serviços de Vigilância Social/DGSUAS/SNAS 
 
Convidadas: 
 
Maria Meirilene Lopes de Brito  
SEAS – Estado do Ceará  
 
Andrea da Costa Rolim  
Conselho Regional de Psicologia – São Paulo (CRP-06) 
 
Rosane Moccelin  
SMAS - São Gabriel do Oeste-MS 


