Análise sobre a ocorrência dos termos: psicossocial e interdisciplar/idade nos principais cadernos de orientações
técnicas
Caderno de Orientações SNAS/MDS

Caderno de
orientações técnicas sobre o
PAIF. v. 1. 2012

Destaque de alguns trechos sobre interdisciplinaridade

NI

NPS

...compõe os recursos humanos do PAIF a equipe de referência do CRAS
estabelecida na NOB-RH/SUAS. Para mais informações sobre as atribuições e perfis
da equipe de referência do CRAS, bem como do enfoque interdisciplinar a ser
adotado nos processos de trabalho CRAS. Pág.61
A equipe de referência do CRAS deverá utilizar o conjunto de conhecimentos
específicos de suas respectivas áreas de formação, respeitando as atribuições
constantes da regulamentação e dos princípios éticos de cada profissão. Ressalta-se,
adicionalmente, que o SUAS prevê a interdisciplinariedade na atuação profissional da
equipe de referência do CRAS. Pág.55
....
A adoção de quaisquer abordagens metodológicas exige tratamento interdisciplinar,
pesquisa e um constante repensar dos profissionais sobre sua prática. Pág.97
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Orientações Técnicas: Centro de
Referência Especializado de
Assistência Social – CREAS
-2011

O trabalho social especializado ofertado pelo CREAS exige que a equi pe profissional
seja interdisciplinar, contando com profissionais de nível superior e médio, habilitados
e com capacidade técnica para o desenvolvimento de suas funções. Pág. 28
....
...o trabalho interdisciplinar, base da atuação do CREAS, requer a adoção de
estratégias que possibilitem a participação e o compartilhamento de concepções por
todos os componentes da equipe. Pág.54
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Orientações Técnicas: Centro de
Referência Especializado para
População em Situação de Rua –
Centro Pop – Vol 3

...a qualificação do atendimento exige um olhar e uma atuação interdisciplinar,
fundamental para possibilitar a construção de respostas mais efetivas às demandas
desse público... Pág. 69
....
O Plano de Acompanhamento tem a função de organizar a atuação interdisciplinar da
equipe do Serviço e delinear, operacionalmente e metodologicamente, o caminho a ser
seguido por todos os profissionais, possibilitando o monitoramento e a avaliação dos
resultados alcançados. Pág. 83
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Caderno de
orientações técnicas sobre o
PAIF. v. 2. 2012

Orientações Técnicas:
Serviços de Acolhimento para
Crianças e Adolescentes - 2009

Orientações Técnicas Sobre O
Serviço De
Proteção Social Especial Para
Pessoas Com
Deficiência E Suas Famílias,
Ofertado Em
Centro-Dia
Caderno de Orientações
Técnicas: Serviço de Medidas
Socioeducativas em Meio Aberto
- 2016

Trabalho Interdisciplinar - Forma de atuação que consiste, de um lado, na qualificada
abordagem dentro de cada especificidade profissional, e, de outro, na
complementaridade entre os membros da equipe na construção coletiva do trabalho
comum. Pressupõe o diálogo e trocas intersubjetivas dos diferentes especialistas e o
reconhecimento de saberes teóricos, práticos e existenciais, em si e nos outros.
O Plano tem, portanto, a função de instrumentalizar e organizar a atuação
interdisciplinar no Centro-dia de Referência delineando operacional e
metodologicamente, o caminho a ser seguido por todos os profissionais. Pág. 45

A equipe técnica responsável pelo acompanhamento do Serviço de MSE em Meio
Aberto deve atuar de forma interdisciplinar e em complementaridade com as equipes e
técnicos dos outros serviços do SUAS. Pág. 54
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NI - Nº de vezes que a palavra interdisciplinar/interdisciplinaridade aparece no documento
NPS - Nº de vezes que a palavra psicossocial aparece no documento
*-o acompanhamento é conceituado como psicossocial, sendo que 12 se refere a acompanhamento e outra a estudo psicossocial. O restante é
referente ao CAPS – Centro de Atenção Psicossocial
** - o psicossocial 2 vezes com referência a serviços de saúde
*** - Aparece apenas na legislação disponibilizada como anexo e refere a saúde

Rozana Fonseca – Blog Psicologia no SUAS – psicologianosuas.com
Tabela faz parte do texto: Atendimento psicossocial ou interdisciplinaridade na assistência social?

