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O ACOMPANHAMENTO FAMILIAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À 

FAMÍLIA – PAIF 
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INTRODUÇÃO 

Visando efetivar o acompanhamento a dois dos públicos prioritários do 

Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, a saber: 1) famílias 

beneficiárias de programas de transferência de renda e benefícios assistenciais e 2) 

pessoas com deficiência e /ou pessoas idosas que vivenciam situações de 

vulnerabilidade e risco social, e também a aprovação do Decreto n.º 8.805 de 07 de 

Julho de 2016, que altera o regulamento do Benefício de Prestação Continuada – 

BPC, esta Unidade realizou, em agosto e setembro do presente ano, o primeiro 

Plano de Acompanhamento Coletivo – PAF para os beneficiários do BPC, idosos e 

pessoas com deficiência. 

           De um universo de aproximadamente 800 usuários beneficiários em 

nosso território – conforme listagem recebida do Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal (CadÚnico) –, foram convidados para compor o primeiro 

grupo os beneficiários da extinta Renda Mensal Vitalícia (Lei n.º 6.179/1974), que 

deixou de ser concedida a partir da instituição do BPC, em 1996. Tantos os 

beneficiários idosos quanto pessoas com deficiência foram chamadas e o grupo 

aconteceu em agosto do presente ano.  

         No segundo grupo, realizado em setembro, apenas os beneficiários 

idosos foram convocados, partindo da necessária e urgente atualização do Cadastro 

Único, preconizado pelo Governo Federal. Porém, neste projeto descreveremos 

apenas a experiência do primeiro coletivo. 

 

OBJETIVO 

O objetivo deste projeto é o de relatar sobre a importância do grupo como 

ferramenta 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. 
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Para os usuários, objetivamos – através de encontros informativos –, 

esclarecê-los a cerca das mudanças das regras de concessão do benefício, de seu 

acesso à sua revisão (trazidas pelo Decreto já citado), bem como tratar de assuntos 

de interesse deste público, a fim de cumprir com os objetivos do PAIF. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Necessário se faz um breve resgate da definição de um dos serviços que o 

CRAS deve fornecer de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais o Programa de Atenção Integral às Famílias - PAIF. Este serviço: 

[...] consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a 
finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura 
dos seus vínculos, promover seu acesso a direitos e o usufruto deles e 
contribuir na melhoria de sua qualidade de vida (BRASIL, 2009, p.05).  

 

 Cientes desta obrigação, a equipe técnica deste CRAS, juntamente 

com a Gerência da Proteção Social Básica, através de reuniões com as demais 

equipes de outras Unidades CRAS, optou pelo início do acompanhamento dos 

usuários beneficiários do Benefício de Prestação Continuada e das famílias em 

descumprimento das condicionalidades do Programa Bolsa Família. A cerda do 

primeiro público, objeto deste projeto, o acompanhamento se fazia urgente, 

considerando as mudanças ocorridas no ano passado, via Decreto presidencial, no 

acesso, manutenção e revisão do BPC.  

O acompanhamento difere dos atendimentos já ofertados a algumas destas 

famílias, por que, segundo a Tipificação, ele deve se traduzir em um “conjunto de 

intervenções, desenvolvidas de forma continuada, a partir do estabelecimento de 

compromissos entre famílias e profissionais, que pressupõem a construção de um 

Plano de Acompanhamento Familiar”. Partindo deste pressuposto, iniciamos a 

construção de uma proposta de acompanhamento, que posteriormente passaria por 

aprovação e/ou reformulação junto aos usuários participantes. 

A decisão de iniciar o grupo com os usuários beneficiários da extinta Renda 

Mensal Vitalícia, foi tomada a partir da instituição do cadastramento obrigatório 

destes beneficiários no CadÚnico (antes facultativo), pois julgamos que tais usuários 

possivelmente desconheceriam a política de Assistência Social, dado o tempo 

remoto a que iniciaram sua vinculação ao benefício – tendo em vista também que a 

extinta RMV estava vinculada unicamente à política de Previdência Social.  
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O convite para os encontros foi feito através de ligações telefônicas, quando 

alguns estagiários do CRAS explicaram o porquê do convite. No primeiro encontro, 

objetivamos: 1) Falar sobre o motivo da convocação, apresentar a proposta do 

grupo, bem como solicitar a aprovação da metodologia, datas e horários dos 

encontros (aprovado por unanimidade); 2) Elaboração do PAF: 2.1 Situações 

identificadas; 2.2 Participantes; 2.3 Potencialidades do grupo; 2.4 

Vulnerabilidades/fragilidades/dificuldades a serem trabalhadas; 2.5 Cronograma dos 

Encontros; 2.6 Compromissos/metas assumidos pelo grupo; 2.7 Acompanhamento 

da trajetória do grupo e 2.8) Avaliação de desligamento. Os dois últimos itens serão 

realizados no quarto encontro, quando faremos a reavaliação do PAF. 2.4.1 

Vulnerabilidades: Neste encontro, alguns usuários solicitaram informações a cerca 

do INSS, questões que serão respondidas no próximo encontro, bem como, houve a 

sugestão desta técnica de avaliar a inclusão de uma das famílias no Serviço de 

Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas (PDU) 

considerando o que foi relatado em grupo; 2.5 Metodologia: Segundo encontro - O 

que é o CRAS? Dinâmica da Casa/CRAS e outros; Terceiro encontro - Direitos da 

pessoa idosa e da pessoa com deficiência (participação de um dos técnicos do 

CREAS Sul - a confirmar); Quarto encontro - "Cuidar de quem cuida" (A 

coordenadora desta Unidade, enquanto psicóloga, tratará do tema - a confirmar); 

2.6.1 Compromissos: As metas pactuadas foram - Agendamento, por parte desta 

técnica, para atualização/inclusão do CadÚnico; Frequência de 100% nos encontros 

por parte dos membros; Dar retorno às demandas/questões trazidas pelas famílias. 

Os demais itens do PAF constam no instrumental em meio físico. 

No segundo encontro trabalhamos com o grupo o Decreto que altera a 

regulamentação do BPC em especial, os artigos que tratam da reavaliação do 

benefício (médica e social) da superação das condições para a manutenção do 

benefício, etc. Foi salientado que o documento aponta a inscrição/atualização do 

CadÚnico como um dos critérios para a manutenção do benefício e, por isso, 

salientamos que quem não o fizer no prazo estabelecido, terá o benefício suspenso. 

Após esta discussão, estregamos agendamento com dia e hora para a atualização 

do CadÚnico a todos os presentes (aos faltantes, será foi realizado contato 

telefônico para que retirassem o agendamento no CRAS ou o mesmo foi entregue 

via visita domiciliar). Em seguida, realizamos a Dinâmica do “Crazão”: foram 
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distribuídas 29 afirmativas a cerca de quais seriam atribuições do CRAS ou de 

outras políticas públicas (por exemplo: encaminhamento para segunda via de 

documentação civil, elaboração de estudo social, doações, etc. O participante lia em 

voz alta a afirmação e se considerasse que aquele serviço ou benefício era 

demanda do CRAS ela era depositada no “Crazão” – casa montada em EVA. Caso 

contrário, era deixado para fora. A maioria dos participantes acertou as respostas, 

porém, encontramos ainda discursos de que o CRAS executaria “trabalhos tão 

bonitos”, que a “doação de colchão”, por exemplo, foi considerada demanda do 

CRAS. Alguns serviços de saúde também foram atribuídos por alguns participantes 

à assistência social. Após a dinâmica, tratamos dos principais serviços/atendimentos 

que o CRAS oferta, sobre programas que podem ser acessados via CadÚnico, 

benefícios eventuais, Passe Livre, etc. Os usuários, assim como primeiro encontro, 

foram muito participativos e colaborativos, demonstrando interesse no assunto 

tratado. 

No terceiro encontro, conforme a programação prévia realizada, contamos 

com a participação da advogada da Secretaria de Assistência Social – SEASO para 

tratar do tema: “Direitos da pessoa com deficiência e do idoso”. Além disto, a 

profissional realizou dinâmica e apresentação de vídeo sobre convivência familiar, 

questões contemporâneas, entre outros e, ao final, se colocou a disposição para 

esclarecer dúvidas individuais dos participantes.  

No quarto e último encontro, a psicóloga do CRAS Cascavel Velho falou 

sobre os aspectos psicológicos no envelhecer e como estes influenciam na nossa 

qualidade de vida. Ainda nesta ocasião, solicitamos ao grupo uma avaliação verbal – 

e posteriormente registrada no sistema IPM – a cerca da proposta de 

acompanhamento do CRAS nesta forma grupal e os membros, unanimamente, 

consideraram que os encontros foram importantes principalmente no que se refere 

ao fortalecimento de vínculos comunitários, como também para ter acesso à 

informações sobre os diversos serviços da política de Assistência Social. 

Diferentemente do segundo encontro, no primeiro contamos com a 

participação de aproximadamente 10 pessoas, o que proporcionou rápida vinculação 

destes com a equipe e entre eles, dada a maior possibilidade de participação e 

conhecimento das histórias de vida dos participantes. Este aspecto foi fundamental 
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para o que temos como parâmetro na Tipificação do que os conceitos de “trabalho 

em grupo” e “acompanhamento”. 

O número reduzido de participantes facilitou o conhecimento da profissional 

a demandas particularizadas, o que resultou na proposta de inserção de duas 

famílias em outros serviços do CRAS, bem como orientações pontuais sobre acesso 

a benefícios específicos, assim, buscando a superação gradativa de 

vulnerabilidades vivenciadas por algumas famílias. 

 

CONCLUSÃO 

A partir do trabalho com famílias no serviço do PAIF, consideramos que 

forma de intervenção nos possibilitou uma maior compreensão sobre o que é o 

acompanhamento em grupo e como este pode ser efetivo no acompanhamento 

familiar preconizado na Tipificação. 

A grande relevância deste acompanhamento se deu principalmente ao 

favorecer a socialização e integração dos participantes, estimulando a criação de 

vínculos entre os mesmos.  

O acompanhamento também possibilitou que os usuários colocassem-se 

criticamente e autonomamente na relação com seu meio social, fortalecendo sua 

capacidade de expressão, participação social e protagonismo, ampliando o acesso 

aos serviços socioassistenciais, minimizando também o isolamento vivenciado por 

algumas famílias. 

A metodologia dos encontros informativos cumpriu com o objetivo do 

fortalecimento da “cultura do diálogo”, na prevenção a situações de violência nas 

relações familiares, através da aquisição de conhecimento sobre algumas das 

políticas públicas que atendem, transversalmente, ao público idoso e pessoa com 

deficiência.  
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