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INTRODUÇÃO 

Na busca de efetivar a articulação da rede, bem como atuar como articulador 

dos serviços do território de abrangência do CRAS, no ano de 2017 foi realizado 

encontros com as unidades de saúde referenciadas. Tal atividade ocorreu através 

da necessidade de demonstrar quais são os objetivos e atribuições dos serviços 

ofertados no CRAS, bem como participar e fomentar processos de articulação 

intersetorial no território do CRAS, mapeando e potencializando a rede de 

abrangência. 

 

OBJETIVO 

Relatar a respeito da importância da atuação do CRAS como articulador dos 

serviços do território. 

 

DESENVOLVIMENTO 

O CRAS Cascavel Velho foi implantado em 2006, sendo que o seu território 

de abrangência compreende a extensão dos bairros Pacaembu, Região do Lago, 

Universitário e Cascavel Velho, sendo que o trabalho ocorre através de interface 

com os serviços das demais Políticas Públicas e Sociais, rede governamental e não 

governamental existente nos territórios, através de ações que visam o atendimento 

integral as famílias com prioridades para as famílias em situação de vulnerabilidade 

social. 

O CRAS Cascavel Velho atende as famílias de forma descentralizada em 

sua área de abrangência, por meio de busca ativa, visitas domiciliares, 

encaminhamentos realizados pela rede (Saúde, Educação, Conselho Tutelar, entre 

outros), bem como Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(adolescentes e idosos), Oficina do PAIF, Grupo de Acompanhamento do PAIF, 

                                                           
1
 Psicóloga e Coordenadora no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Cascavel Velho. 

2
 Assistente Social no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Cascavel Velho. 



avaliação para Benefícios Eventuais, acompanhamento das famílias inscritas no 

Programa Bolsa Família, orientações e/ou encaminhamento para Passe Livre 

Municipal (Deficiência Intelectual), Benefício de Prestação Continuada e Programa 

Leite das Crianças, entre outras. Para todas as famílias é realizado o cadastramento 

e/ou atualização dos dados cadastrais, assim como o encaminhamento para 

atualização e/ou cadastramento no Cadastro Único, sendo que este último possui 

sala exclusiva neste serviço. 

Um dos papéis do CRAS é efetuar ações de mapeamento, articulação e 

potencialização da rede socioassistencial no território de abrangência do CRAS e 

fazer a gestão local desta rede, sendo assim a equipe técnica deste serviço realizou 

um planejamento conjunto a fim de elencar como seria realizada a intervenção junto 

às unidades de saúde referenciadas. 

Diante disto foi desenvolvida uma dinâmica denominada “CRASÃO” onde foi 

confeccionada uma “CASA DO CRAS” e nela colocado diversas frases que contém 

atividades que são e que não são de competência da equipe do CRAS, exemplo: 

fornecer remédio, desenvolver serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, 

encaminhar para BPC, entre outros. Pontua-se que as atividades colocadas na 

“casa” foram pensadas a partir da demanda que a rede encaminha para o CRAS e 

que muitas vezes são equivocadas. 

O trabalho do CRAS, principalmente da coordenação, consiste em realizar a 

mediação entre a equipe técnica do PAIF e os serviços da rede, no sentido de 

fortalecer o trabalho e atender a família em sua integralidade, sendo que para isto 

um serviço precisa complementar o outro. Para que isso seja possível, são 

necessários momentos de encontros e de discussões de uma maneira mais próxima 

entre os profissionais da rede, para que sejam compreendidos os papéis de cada 

serviço e que, principalmente, ambos se complementem para realizar o atendimento 

a família.  

Percebe-se que na realização desta atividade, os papéis ficaram mais claros 

e houve diminuição de encaminhamentos equivocados por parte da unidade de 

saúde, uma vez que o papel da equipe técnica do CRAS ficou mais claro para os 

trabalhadores daquela unidade. 

 

CONCLUSÃO 



Percebe-se que as ações conjuntas realizadas entre o CRAS e as Unidades 

do território de abrangência, contribuíram significativamente para um melhor fluxo de 

encaminhamentos e consequentemente para a compreensão dos papéis de cada 

serviço, resultando assim na melhora da qualidade do atendimento aos usuários, 

pois estes são devidamente orientados e encaminhados. 


