
Taiobeiras (MG)

Impacto do processo de organização e sistematização 
das formas de registro das informações da 

Assistência Social de Taiobeiras
Objetivo
Organizar e tornar útil a produção, sistematização e 
análise de informações de todas as unidades públi-
cas e usuários da Assistência Social.

Antes da implantação da Vigilância
 ● Dificuldade em levantar dados quantitativos para 

elaborar o Diagnóstico Socioterritorial de 2015;
 ● Dificuldade de mensurar os avanços dos serviços 

socioassistenciais, bem como das situações de 
risco e vulnerabilidade sociais;
 ● Pouco entendimento por parte da maioria dos 

profissionais; 
 ● Preenchimento equivocado de RMA e do Censo 

SUAS, por exemplo.

Metodologia
 ● Esclarecimento sobre importância da vigilância social;

Organização de formas padronizadas e sistematiza-
das de fazer registros;

 ● Elaboração de planilhas: de atendimento dos técnicos 
dos CRAS, CREAS e Abrigo; do perfil do público atendi-
do; das demandas atendidas; das oficinas do PAIF; dos 
grupos do SCFV, e dos casos do Conselho Tutelar;
 ● Relatórios mensais com informações quantitativas 

e qualitativas para análise;
 ● Formulário de acompanhamentos do Conselho Tutelar;
 ● Formulário de acompanhamento familiar para CRAS 

e CREAS;
 ● Cruzamentos dos dados gerados;
 ● Entrevistas e pesquisas semestrais junto aos 

usuários dos CRAS.

Desafios
 ● Dificuldade dos profissionais em utilizar o Excel na 

organização dos registros;
 ● Mudança em alguns procedimentos de trabalho das 

equipes, que repetiam práticas equivocadas;
 ● Romper a visão de que a vigilância possui caráter 

fiscalizatório, mas sim de orientação e organização 
estratégica.

Resultados
 ● Reorganização dos serviços;
 ● As informações geradas se tornaram indispensá-

veis para o planejamento estratégico e operacional;
 ● Nova visão do público atendido, de suas demandas 

e seus territórios;
 ● Suporte à gestão;
 ● Organização de listas para busca ativa como estra-

tégia norteadora de ações proativas e preventivas;
 ● Identificação de demandas para campanhas e projetos;
 ● Informações territorializadas;
 ● RMA, Censo SUAS e demais banco de dados preen-

chidos de forma mais correta. 


