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 A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NO CRAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA. 

 
THE PERFORMANCE OF THE PSYCHOLOGIST IN THE SCRC: A SYSTEMATIC. 

  

 
Laura Silva* 

Ana Loureiro** 

 
RESUMO 

 

O presente estudo é uma revisão sistemática que tem como objetivo 
compreender o que a comunidade científica nacional tem abordado a respeito da 
atuação do psicólogo no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS. O 

procedimento de coleta de dados foi feito nas plataformas de bases de dados 
SciELO e PePSIC, onde foram selecionados 28 artigos que estavam de acordo com 

os critérios de inclusão desta pesquisa, que são: publicações dos anos de 2015 a 

2019, brasileiras, disponíveis no idioma português e em texto completo e que 
abordassem o tema norteador desta pesquisa. A partir da análise de conteúdo 
temática documental destes artigos foram elaborados três temas norteadores da 

investigação: Tipo de trabalho do psicólogo realizado no CRAS; Formação 
acadêmica do psicólogo; e Dificuldades de atuação do psicólogo no CRAS. Os 
resultados apontaram um predomínio na realização do atendimento psicossocial em 

detrimento de práticas individualistas e descontextualizadas, mas, em contrapartida, 
pouco se fala sobre o desenvolvimento do trabalho multidisciplinar. Observou-se 
também a articulação intersetorial como uma das atividades mais mencionadas 

pelos autores. A formação acadêmica se mostrou inadequada e insuficiente para dar 
subsídios à atuação do psicólogo nas políticas públicas sociais. As dificuldades 
encontradas foram a precarização do trabalho dos profissionais que atuam na 
Assistência Social, a visão e a prática assistencialistas que ainda permeiam esta 

atuação e o descaso da gestão municipal em suprir as necessidades de 
investimento nas políticas públicas sociais. É possível perceber alguns avanços em 
relação à atuação do psicólogo no CRAS, principalmente em relação às atividades 

desenvolvidas, mas destaca-se a necessidade de problematizar as limitações 
encontradas.  
 

Palavras-chave: CRAS. Psicólogo. Políticas públicas sociais. 
 

ABSTRACT 

 
The present study is a systematic revision that has as its objective to understand 
what the Scientific Community has been addressing concerning the role of the 

psychologist in the Social Care Referral Center – SCRC. The procedure of data 
collection was done on the database platforms SciELO and PePSIC, where has been 

selected 28 articles that were according to the inclusion criteria of this research, that 

is, published between 2015 and 2019, brazilian, available on portuguese language, in 
full text, and that addressed the guiding theme of this research. Based on the 
documentary thematic content analysis of these articles, three guiding research 

themes were elaborated: Type of psychologist's work performed at SCRC; Academic 
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background of the psychologist; and Difficulties of psychologist performance at 

SCRC. The results indicated a predominance in the accomplishment of the 
psychosocial care to the detriment of individualistic and decontextualized practices, 
but, in contrast, little is said about the development of multidisciplinary work. 

Intersectoral articulation was also observed as one of the most mentioned activities 
by the authors. The academic background proved inadequate and insufficient to 
support the psychologist's performance in social public policies. The difficulties found 

were the precariousness of the work of professionals that act in Social Assistance, 
the assistentialist vision and practice that still permeate this acting and the neglect of 
municipal management in meeting the needs of investment in social public policies. It 

is possible to perceive some advances in relation to the psychologist's performance 
in CRAS, especially in relation to the activities developed, but there will be a need to 
discuss how the variations displayed. 

 
Key words: SCRC. Psychologist. Social Public Policies. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 
De alguns anos para cá, vem aumentando o número de pesquisas a respeito 

da atuação do psicólogo nos serviços de assistência social. Tal fato pode estar 

ocorrendo devido às mudanças na visão que se tem sobre a relação do homem com 
a sociedade, pois, antigamente, a psicologia se detinha muito às questões 
individuais de cada sujeito, desconsiderando os impactos que as questões sociais, 

econômicas, políticas e culturais tinham sobre a vida desses. Já nos dias atuais, é 
nítido perceber que grande parte das produções científicas da psicologia assume um 
modelo de análise sobre o homem, considerando os contextos biopsicossociais e o 

quanto o referido contexto afeta a vida dos sujeitos.  
 A abordagem sistêmica apresenta diversas teorias que contribuem bastante 
para entender, cientificamente, as influências dos contextos na vida dos seres 

humanos, considerando que esses fazem parte dos sistemas, que são formados por 
um conjunto de elementos em constante interação, de forma interdependente, ou 
seja, um elemento tem impacto sobre o outro e vice-versa. De acordo com esta 

abordagem, o todo vai além da soma das partes e, sendo assim, o que é 
fundamental e que dá coesão aos sistemas, são as relações entre os elementos. Na 
psicologia, a abordagem sistêmica forneceu subsídios para que fosse possível 

entender as estruturas com as quais os sujeitos estão em constante interação, 
sendo influenciados e influenciando-as, simultaneamente. Estas estruturas seguem 
uma hierarquia, constituída por aspectos macro, isto é, as ordens sociais; 

intermediários, que correspondem as culturas de cada comunidade; e micro, aquelas 
que estão mais próximas, como a família e a escola. Tudo isso permitiu uma visão 
holística do ser humano e a busca por uma interdisciplinaridade para compreender 

os fenômenos humanos (BRONFENBRENNER, [1996]).  
 Além das mudanças teóricas da psicologia em relação à visão do homem, o 
que proporcionou uma maior implicação dos psicólogos sobre as questões sociais 

foi à inserção destes profissionais para atuar nas políticas públicas de assistência 
social. 

Como resultado da mobilização dos psicólogos e das suas entidades 

representativas, ocorreu a inserção do psicólogo no SUAS, sendo essa merecida, já 
que, mesmo antes da implementação do referido sistema, houve psicólogos 
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envolvidos no desenvolvimento de trabalhos que respondessem a problemas 

sociais. Atualmente, a presença do psicólogo no SUAS é garantida por lei, atuando, 
principalmente, nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e nos 
Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) (CREPOP, 

2007).  
A assistência social, na perspectiva do SUAS, organiza suas ações em duas 

formas de proteção social, uma é a proteção social básica e a outra é a proteção 

social especial. A proteção social básica trabalha com a prevenção de riscos e 
preservação dos direitos, através do fortalecimento da autonomia dos sujeitos e dos 
seus vínculos familiares e comunitários, tendo como unidade pública estatal o 

CRAS. A proteção social especial trabalha com o atendimento a indivíduos que já 
tiveram seus direitos violados e que se encontram em situação de risco pessoal e 
social, causados pelo abandono, violência física e/ou psicológica, dentre outras, 

tendo como unidade pública estatal CREAS (BRASIL, 2009). 
As atividades atribuídas ao CRAS são: fornecimento de informações e dados 

para o Órgão Gestor Municipal ou do Distrito Federal - DF sobre o território, com o 

intuito de elaborar um Plano Municipal de Assistência Social; planejar, monitorar e 
avaliar os projetos e programas fornecidos pelo CRAS; manter atualizados os 
Sistemas de Informação do SUAS; promover capacitações para a qualificação da 

equipe de referência; oferecer o Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) e 
outros serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica; e gerir o território da 
rede socioassistencial (BRASIL, 2009). Já o CREAS se propõe a oferecer serviços 

especializados de caráter continuado para famílias e indivíduos que tiveram seus 
direitos violados, de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais. Esses serviços são coordenados técnica e administrativamente 

pela equipe do CREAS, sendo eles planejados, monitorados e avaliados através do 
registro das informações e da articulação com a rede socioassistencial (BRASIL, 
2011).  

O CREAS deve fazer parte dos serviços da rede socioassistencial 

referenciados ao CRAS, com o objetivo de que essa instituição possa fazer 
encaminhamentos quando detectar situações de vulnerabilidades, riscos sociais e 
violação de direitos nos usuários do seu território de abrangência. Também o 

CREAS, através do serviço de contrarreferência, pode direcionar usuários de um 
nível de complexidade superior para se inserirem em projetos e programas ofertados 
pelo CRAS (BRASIL, 2009).  

Para desenvolver as atividades as quais o CRAS e CREAS se propõem, 
entende-se como necessário a existência de profissionais devidamente capacitados 
para contribuir com as demandas que podem surgir nesses serviços. Portanto, em 

junho de 2011, o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) apresentou a 
resolução nº 17, que estabelece quais profissionais de nível superior devem compor 
a equipe dessas políticas públicas de assistência social, sendo eles o assistente 

social e o psicólogo (BRASIL, 2011).  
O serviço do psicólogo como obrigatório nas equipes do CRAS e do CREAS é 

algo muito recente e, portanto, necessita de produções teóricas e de relatos de 

experiência que possam fundamentar a prática dos profissionais que estão se 
inserindo nesses espaços de atuação. Como apontam Motta, Castro e Pizzinato 
(2015, p.342), “a inserção da Psicologia no campo da Assistência Social aconteceu 

propriamente dita durante o processo da implementação da PNAS, em 2004”. 
Scott et. al. (2019) desenvolveram uma pesquisa com o objetivo de analisar 

como ocorre a atuação do psicólogo no CRAS e quais os desafios que esse 
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encontra em seu cotidiano de trabalho. A referida pesquisa é de cunho qualitativo e 

contou com a participação de cinco psicólogos atuantes no CRAS de uma cidade do 
Rio Grande do Sul. Após a análise de conteúdo das entrevistas realizadas com os 
participantes, foi possível perceber que as principais atividades realizadas pelos 

psicólogos eram: atividades grupais, atendimento psicossocial e visitas domiciliares. 
Os desafios identificados a partir dos resultados estavam relacionados a uma 
formação profissional muito técnica, alta rotatividade dos psicólogos, problemas de 

estrutura física, escassez de recursos materiais e pessoais e baixo investimento do 
Poder Público. 

A pesquisa realizada por Macêdo et. al. (2018) também buscou analisar a 

atuação do psicólogo na proteção social básica. Para realização deste estudo foram 
entrevistados oito profissionais de psicologia que atuam no CRAS de uma cidade do 
interior da Paraíba, sendo essas entrevistas submetidas à análise de conteúdo. Os 

resultados da pesquisa evidenciaram que os psicólogos possuem uma formação 
voltada para a clínica, dificultando a atuação dos profissionais no CRAS, mas em 
contrapartida, a realização de ações de caráter psicossocial sobressaiu como uma 

das principais atividades desenvolvidas pelos psicólogos no CRAS. Além disso, os 
dados apontaram algumas limitações causadas pelas condições de trabalho do 
psicólogo, como: falta de transporte, escassez de material e desarticulação com a 

rede socioassistencial.  
 

1.1 Breve histórico da política de assistência social no Brasil  

 

Houve um grande percurso até se chegar ao que é regulamentado como 
serviço de assistência social na atualidade, sendo uma história marcada por lutas da 
classe trabalhadora, demonstrando sua insatisfação com a soberania da burguesia. 

Desde o processo de colonização de direito até o início do século XX, a assistência 
social era prestada pelas instituições de caridade, pela filantropia, principalmente, 
pela igreja católica, que não tinha por objetivo garantir os direitos da população, mas 

sim manter a ordem social e o conformismo com as relações de exploração, 
fortalecendo o poder das elites. No período entre o século XVIII e início do século 
XX, os trabalhadores lutaram mais objetivamente pela consolidação e 

universalização de seus direitos civis, políticos e sociais, sendo que, para isso, era 
de extrema importância uma intervenção maior do Estado, que buscasse atender as 
necessidades do povo, retirando das elites econômicas o poder de controle da 

civilização (CRUZ; GUARESCHI, 2009). 
 Especificamente no Brasil, a partir de 1930, no governo de Getúlio Vargas, 
alguns avanços em relação à participação do Estado na garantia dos direitos do 

povo puderam ser observados, como: a criação, em 1934, da Consolidação das Leis 
Trabalhistas (CLT); a criação, em 1938, do Conselho Nacional de Serviço Social 
(CNSS); a criação, em 1942, da Legião Brasileira de Assistência (LBA); e o 

surgimento da primeira Faculdade de Serviço Social. Tudo isso culminou na 
conquista de uma mudança total no cenário da assistência social do Brasil, como 
também na saúde e na previdência social (CRUZ; GUARESCHI, 2009).  

A Constituição Federal de 1988 atribuiu ao Estado à responsabilidade de 
garantir a todos, através das políticas públicas, seus direitos civis, políticos e sociais 
como cidadãos, dando-lhes condições dignas de vida. Além disso, deu-se um novo 

sentido às ações de assistência social que antes tinham um caráter assistencialista, 
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filantrópico e em favor dos pobres e agora, passam a assumir a assistência como 

um direito do cidadão e um dever do Estado. A Constituição Federal de 1988 
estabeleceu o princípio da Seguridade Social, ampliando as noções de proteção 
social e também legitimou a participação social na construção e controle da política 

de assistência social (BRASIL [2016]).  
Entretanto, as políticas públicas tiveram sua operacionalização inviabilizada 

devido à corrupção que atingiu fortemente o Ministério da Ação Social (CRUZ; 

GUARESCHI, 2009). Nesse contexto, foi aprovada a lei 8.742 em 1993, que se 
refere à Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), com intuito de legitimar a 
assistência social como uma política pública, dando importância às questões sociais 

da população e responsabilizando o Estado por assegurar o seu protagonismo social 
e o acesso aos serviços, programas e projetos (BRASIL, 1998). 
 Com a criação da LOAS, a assistência social pôde renovar suas práticas e ser 

considerada, realmente, como uma política social pública, sendo definida como:  
[...] direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social 
não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um 
conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para 
garantir o atendimento às necessidades básicas (BRASIL, 1998, p. 1). 

 
Além da LOAS, visando consolidar o serviço e as ações da assistência social 

no Brasil, em 2004, foi aprovada a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), 

resultado das discussões da IV Conferência Nacional de Assistência Social e 
aprovada pelo CNAS (CRUZ; GUARESCHI, 2009).  

A PNAS é um documento que regulamenta quais os objetivos e princípios a 

que se dirigem as ações da assistência social, tendo como base as situações de 
riscos e vulnerabilidades que assolam a população brasileira, visando garantir, com 
maior efetividade, a proteção social básica e o fortalecimento de estratégias de 

enfrentamento para estes tipos de situações. A política pública de assistência social 
direciona os seus serviços as: pessoas, situações em que vivem e as famílias, já 
que a última é onde surgem os riscos e as vulnerabilidades, como também as 

potencialidades (BRASIL, 2004). A PNAS forneceu subsídios para a aprovação da 
Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS), 
que resultou na regulamentação, em 2005, do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS) (SANTOS, 2016). 
O SUAS é, portanto, uma política pública criada pelo Estado que 

operacionaliza as ações de assistência social por meio da proteção social, mediante 

o que está previsto na LOAS e na PNAS. O referido sistema é o responsável por 
articular o serviço de assistência social entre os três níveis de governo: os 
municípios, os estados e a União, oferecendo uma melhor compreensão das 

demandas sociais brasileiras e um modelo de gestão descentralizado e participativo 
organizado a partir de territórios. Os princípios do SUAS na proteção social são: 
matricialidade, territorialização, proteção proativa, integração à seguridade social e 

políticas sociais e econômicas (BRASIL, 2009) 
Atualmente é possível analisar que com todos os avanços obtidos nas 

políticas públicas de assistência social, o Estado, mesmo tendo o dever de elaborar 

políticas públicas para assistir as pessoas em situação de vulnerabilidade, é o 
principal reprodutor dessa. Tendo em vista a alta taxa de desigualdade social e a 
corrupção praticada pelos governantes, muitos investimentos são retirados dos 

programas e políticas sociais que atendem às pessoas pobres, o que dificulta a 
atuação dos profissionais nos serviços de assistência social e impede que seus 
objetivos sejam alcançados (COUTO, 2009).  
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1.2 Organização das ações de assistência social na perspectiva do SUAS 

1.2.1 Centro de Referência de Assistência Social - CRAS  

 
A Cartilha de Orientações Técnicas do CRAS afirma que esta instituição é de 

grande importância para o fortalecimento do trabalho em rede, já que ela é 
considerada a porta de entrada do serviço de assistência social, que busca prevenir 
a ocorrência de situações de vulnerabilidades e riscos sociais nos territórios. 

Portanto, o CRAS é a referência para todos os serviços da rede de assistência 
psicossocial. O CRAS tem como principal foco a família, entendendo essa como a 
fonte de algumas vulnerabilidades e potencialidades (BRASIL, 2009). 

Para que o CRAS tenha meios de garantir os direitos socioassistenciais das 
pessoas e das famílias, ele necessita das funções de referência que se diz respeito 
ao acolhimento das demandas das situações de vulnerabilidade e risco sociais 

detectadas no território e realização de encaminhamentos dos usuários para os 
serviços da rede intersetorial que melhor atendam suas necessidades, e de 
contrarreferência, que se caracteriza pelo acolhimento dos usuários encaminhados 

por um serviço de maior complexidade, por exemplo, o CREAS (BRASIL, 2009).  
De acordo com o Caderno de Orientações sobre o Programa de Atendimento 

Integral à Família (PAIF) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV), a equipe do CRAS é responsável pela gestão territorial e execução desses 
serviços. Na execução do PAIF, a equipe do CRAS deve realizar intervenções de 
caráter continuado junto às famílias, que busquem fortalecer os vínculos e a rede de 

apoio familiar, tendo em vista que na família é onde surgem algumas 
vulnerabilidades e potencialidades. O SCFV complementa o PAIF, 
operacionalizando suas ações por meio de grupos e vivências, com o intuito de 

valorizar os recursos utilizados pelas famílias para lidar com as situações de 
vulnerabilidade e fortalecer sua participação social e suas redes de apoio. Portanto, 
as ações do SCFV devem estar articuladas ao PAIF.  As intervenções no SCFV são, 

geralmente, realizadas em grupos, visando à interação entre os usuários, as trocas 
culturais e experienciais, o fortalecimento dos vínculos e a formação de identidades 
(BRASIL, 2016). 

  A gestão territorial da proteção social básica, segundo a Cartilha de 
Orientações Técnicas do CRAS, está vinculada à diretriz do SUAS que se trata da 
descentralização político-administrativa, que corresponde a responsabilidade de 

fornecer suporte a todos os serviços localizados no seu setor de abrangência que 
tenham como demandas as questões socioassistenciais de caráter preventivo. Além 
disso, a gestão territorial é responsável por promover a articulação da rede 

socioassistencial e intersetorial e a busca ativa no território (BRASIL, 2009).  
Com base nos dados da Cartilha de Orientações Técnicas do CRAS, 

entende-se que essa unidade conta com uma equipe de profissionais, dentre eles: 

assistente social, psicólogo, auxiliar administrativo, estagiários e coordenador. O 
trabalho dessa equipe visa oferecer: escuta individual e coletiva aos usuários; 
identificar as necessidades dos usuários, não somente para atendê-las, mas 

também para ajudar os usuários a conhecerem seus direitos e reivindicar por eles; 
oferecer orientações, principalmente a respeito da rede de serviços 
socioassistenciais; organizar os serviços e recursos para melhor atender os 

usuários; realizar encaminhamentos quando necessário, sendo essa uma ação que 
demanda o conhecimento e a articulação com a rede de serviços do território; e 
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acompanhar famílias e indivíduos cadastrados no serviço, devido sua situação de 

vulnerabilidade (BRASIL, 2009).  
 Os profissionais que atuam no CRAS também operacionalizam o 
matriciamento das famílias, buscando compreender as diversas realidades 

encontradas no serviço e colocar em prática, com os recursos disponíveis, os 
princípios e diretrizes estabelecidos pelo SUAS, pela LOAS e pela PNAS.  
Compreende-se como matriciamento o planejamento de intervenções entre a 

equipe, de forma interdisciplinar, com o intuito de garantir um serviço que leve em 
consideração todos os aspectos envolvidos na situação das famílias (MINISTÉRIO 
DA SAÚDE, 2011).  

A contratação de profissionais para atuar no CRAS irá depender do total de 
famílias referenciadas ao mesmo, seguindo a regulamentação da Norma 
Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS - NOB-RH/SUAS. Sendo 

assim, a relação estabelecida entre a quantidade de famílias e a quantidade de 
profissionais é: unidades de Pequeno Porte I terão até 2.500 famílias referenciadas 
e sua equipe deverá ser composta por dois técnicos com nível médio e dois técnicos 

com nível superior, sendo um assistente social e outro preferencialmente psicólogo;  
unidades de Pequeno Porte II terão até 3.500 famílias referenciadas, devendo sua 
equipe ser composta por três técnicos com nível médio e três com nível superior, 

sendo dois assistentes sociais e preferencialmente um psicólogo; finalmente para 
unidades de Médio e Grande Porte, Metrópole ou Distrito Federal, a cada 5.000 
famílias referenciadas, deverão contar com uma equipe formada por quatro técnicos 

com nível médio e quatro técnicos com nível superior, sendo dois assistentes 
sociais, um psicólogo e um profissional que compõe o SUAS, podendo esse ser 
pedagogo, sociólogo, antropólogo ou outro profissional com formação compatível 

com a intervenção social realizada pelo PAIF (BRASIL, 2009). 
Tendo em vista as ações a que se propõe o CRAS, a atuação do psicólogo 

neste contexto, segundo o Crepop (2007), deve levar em consideração as 
necessidades das famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social 

causada, comumente, pela pobreza, privação e/ou fragilização de vínculos sociais, 
afetivos e de pertencimento social. Portanto, o psicólogo do CRAS deve planejar 
suas intervenções pautando-se nos processos e recursos psicossociais, 

considerando também as particularidades e circunstâncias em que se desenvolvem. 
Além disso, o psicólogo precisa abandonar práticas individualizantes, que visem 
categorizar, patologizar e objetificar as pessoas atendidas, e dar lugar a ações que 

considerem o sujeito de forma indissociada dos aspectos históricos e culturais aos 
quais ele está imerso, influenciando e sendo influenciado por esses, 
simultaneamente (CREPOP, 2007). 

A promoção e o favorecimento para o desenvolvimento das potencialidades 
dos sujeitos frente as suas realidades sociais irá contribuir para a autonomia e o 
empoderamento desses, dos grupos e das comunidades. Além disso, para que o 

serviço do CRAS tenha a qualidade desejada, é necessário identificar os demais 
serviços do município, oferecidos por outras políticas públicas, para articular suas 
atividades, visando o apoio intersetorial (CREPOP, 2007).  

1.2.2 Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS  

 
O CREAS, por se tratar de um tipo de serviço especializado, segue, na 

realização de suas ações, um conjunto de leis e normas que as fundamentam. O 

princípio que rege a atuação da equipe do CREAS é a garantia de segurança 
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socioassistencial aos usuários, de acordo com a PNAS e a Tipificação Nacional de 

Serviços Socioassistenciais. Isso é feito a partir do suporte a: Serviço de Proteção e 
Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI); Serviço Especializado 
em Abordagem Social; Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento 

de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA), e de Prestação de Serviços 
à Comunidade (PSC); Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com 
Deficiência, Idosas e suas Famílias; Serviço Especializado para Pessoas em 

Situação de Rua; e Centro POP (CREPOP, 2013).  
Segundo a Cartilha de Orientações Técnicas do CREAS os serviços ofertados 

por esta instituição são: segurança de acolhida, que se trata do acolhimento da 

família e do usuário, considerando suas especificidades e buscando entender suas 
necessidades e potencialidades, para assim fazer as orientações devidas; 
segurança de convívio ou vivência familiar, em que o serviço acompanha os 

indivíduos e famílias com o intuito de elaborar estratégias para fortalecer os vínculos 
familiares, comunitários e sociais; e segurança de sobrevivência ou de rendimento e 
de autonomia, que faz referência ao respeito que os profissionais devem ter em 

relação às capacidades e potencialidades utilizadas pelas famílias no enfrentamento 
de suas condições de risco e vulnerabilidade (BRASIL, 2011).  

A Proteção Social Especial, de acordo com a Cartilha do SUAS, presta 

serviços a comunidade considerando dois níveis de complexidade: os de média 
complexidade, que são oferecidos pelo CREAS, em que há situação de violação de 
direitos, mas os vínculos familiares e comunitários ainda estão mantidos; e os 

serviços de alta complexidade, os quais se responsabilizam por garantir a proteção 
integral das famílias e indivíduos que se encontram em situação de ameaça e que 
precisam ser retirados do convívio familiar e/ou comunitário (BRASIL, 2009). 

A NOB-RH/ SUAS estabelece que a contratação de profissionais para atuar 
no CREAS ocorre com base no modelo de gestão da unidade. Assim, em unidades 

com gestão municipal inicial e básica, a capacidade de 
atendimento/acompanhamento é de 50 casos, contando com a seguinte equipe de 
referência: um coordenador, um assistente social, um psicólogo, um advogado, dois 

profissionais de nível superior ou médio (abordagem dos usuários) e um auxiliar 
administrativo; e em unidades com gestão municipal plena e Estado com serviços 
regionais, a capacidade de atendimento/ acompanhamento é de 80 casos, contando 

com a seguinte equipe de referência: um coordenador, dois assistentes sociais, dois 
psicólogos, um advogado, quatro profissionais de nível superior ou médio 
(abordagem dos usuários) e dois auxiliares administrativos (BRASIL, 2009). 

A equipe do CREAS deve realizar suas ações, tendo como base os eixos 
norteadores destes serviços, elaborados a partir das diretrizes da PNAS e dos 
conceitos e parâmetros do SUAS (BRASIL, 2011). Os eixos norteadores são: 

[...] atenção especializada e qualificação do atendimento; território e 
localização; acesso a direitos socioassistenciais; centralidade na família; 
mobilização e participação social; e trabalho em rede (BRASIL, 2011, p.27).   

 
 De acordo com o Crepop (2013), para que o psicólogo consiga atuar de forma 
satisfatória no CREAS é necessário que ele abandone qualquer tipo de postura 
culpabilizadora frente aos usuários e sua condição de vulnerabilidade e violação de 

direitos. É essencial que o psicólogo tenha uma compreensão ampla das questões 
que envolvem os usuários, considerando as relações desses com o seu contexto 
social e comunitário, como também a percepção do sujeito sobre si perante suas 

condições de vida. Para isso, o psicólogo deve associar suas práticas com as dos 
demais profissionais do CREAS, de forma interdisciplinar, colaborando para que os 
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usuários possam ressignificar suas histórias, suas formas de ver o mundo, a 

sociedade e suas relações, potencializando, assim, a sua capacidade de 
enfretamento das condições do cotidiano (CREPOP, 2013). 
 Alguns psicólogos continuam realizando atendimento psicoterápico no 

CREAS, mesmo sabendo que essa não é uma atividade prevista pelo SUAS. O 
desenvolvimento dessa ação se justifica pelo fato desses profissionais não 
conseguirem reformular suas práticas e por não obterem êxito nos 

encaminhamentos realizados a outras políticas públicas que possam dar este tipo de 
suporte aos usuários que se encontram em uma fragilidade emergencial. Entretanto, 
o atendimento do psicólogo no CREAS deve oferecer escuta e acolhimento dos 

usuários, com o objetivo de identificar implicações do contexto sobre a vida desses 
(CREPOP, 2013). 

Tendo em vista os estudos e as referências supracitados e preocupando-se 

com a qualidade da atuação do psicólogo nas políticas públicas de assistência social 
e com os subsídios que esse dispõe para fundamentar sua prática para tal, destaca-
se como objetivos deste estudo analisar o papel do psicólogo por meio de 

publicações da comunidade científica brasileira, que evidenciam a atuação do 
psicólogo no âmbito do CRAS. Busca-se especificamente responder as questões 
norteadoras do presente estudo, que são elas: O que o psicólogo tem feito no 

CRAS? Quais as dificuldades encontradas nesse serviço? Que tipo de formação 
este profissional tem recebido para atuar nas políticas públicas de assistência 
social?  

Neste artigo será dada ênfase a atuação do psicólogo no CRAS, devido este 
serviço ser o principal meio de acesso das famílias as políticas públicas de 
assistência social. O CRAS é a instituição que dialoga e que promove a articulação 

entre os outros serviços do SUAS, como também com a rede de atenção 
psicossocial, através do apoio intersetorial. A articulação intersetorial diz respeito à 
união entre os serviços e conhecimentos, visando oferecer uma assistência integral 
as famílias, levando em consideração a multiplicidade de variáveis que têm impacto 

em sua qualidade de vida. Esta interlocução entre os serviços da rede proporciona 
melhorias nas condições de vida das famílias, garantia de acesso aos serviços, 
apoio para solução de problemas, garantia de direitos e potencialização da rede de 

proteção social. Para efetivar o funcionamento em rede, é preferível que ela seja 
institucionalizada e normatizada, o que permite uma ação contínua e efetiva 
(BRASIL, 2009). 

2 METODOLOGIA 

           Para obter os dados desta pesquisa foi utilizado como método a Revisão 
Sistemática, que, além de proporcionar um maior potencial de busca dos 

documentos científicos, de maneira mais organizada, permite que os resultados 
dessa sejam submetidos a uma avaliação crítica, visando à reflexão e a 
compreensão sobre o objeto do estudo em questão (COSTA; ZOWTOWSKI, 2014). 

Donato et. al. (2019) afirmam que a Revisão Sistemática se trata de uma 

investigação científica a partir de etapas sistematizadas e previamente definidas, 
visando encontrar documentos que tenham relevância, tendo em vista a questão 

norteadora da investigação.  
 As etapas pré-definidas para a realização deste estudo foram as seguintes: 
definição da questão norteadora e dos objetivos da pesquisa; delimitação dos 

critérios de inclusão e exclusão; busca delimitada na literatura (observando o ano de 
publicação e a conformidade com os critérios inclusivos e excludentes); análise e 
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categorização dos materiais bibliográficos encontrados e apresentação e discussão 

dos resultados. 
Preferiu-se pesquisar os trabalhos dos últimos cinco anos porque se trata de 

um intervalo de tempo significativamente representativo das publicações mais atuais 

sobre o tema.  
           A pesquisa dos dados foi efetuada a partir de buscas nas seguintes bases de 
dados científicos indexadas: Portal de Periódicos Eletrônicos de Psicologia – 
PePSIC e Scientific Electronic Library Online – SciELO. As buscas foram feitas 

partindo dos seguintes descritores, no idioma português: Centro de Referência de 
Assistência Social – CRAS, Proteção social básica, Política pública de assistência 

social e Atuação do psicólogo no CRAS. 
 

2.1 Critérios de inclusão e exclusão 

           Para realização das buscas nas plataformas de base de dados, foram pré-

estabelecidos critérios de inclusão e de exclusão dos estudos científicos. Os 
critérios de inclusão pré-definidos correspondiam a estudos de método qualitativo 
e/ou quantitativo; brasileiros, tendo como idioma o português; que tivessem 

formato de artigo científico, sendo esses disponibilizados em textos completos; 
que apresentassem relatos de experiência ou resultados de pesquisa; que 
tivessem sido publicados no período de 2015 a 2019; e que abordassem em seus 

resultados ou relatos temáticas relacionadas às questões norteadoras do 
presente estudo. 
 Em contrapartida, foram utilizados os critérios de exclusão com o objetivo 

de selecionar apenas os trabalhos com potencial relevância, tendo em vista a 
questão norteadora deste estudo. Foram excluídas dos dados desta pesquisa: 
publicações que não abordassem a atuação do psicólogo no CRAS; trabalhos em 

formatos de monografia, livro, teses e dissertações; materiais que não foram 
publicados durante o período de 2015 a 2019; trabalhos que não apresentassem 
relatos de experiência ou resultados de pesquisa e que não estivessem 

disponíveis em texto completo; e materiais estrangeiros, disponibilizados em 
outros idiomas, não sendo em português.  

2.2 Procedimento de coleta de dados  

 A coleta dos dados foi feita a partir da inserção dos descritores da pesquisa 

no campo de busca das plataformas de base de dados, primeiramente, de forma 
separada, por exemplo, “Centro de Referência de Assistência Social – CRAS”; 
“Proteção social básica”; “Política pública de assistência social”; e “Atuação do 

psicólogo”. Posteriormente, os descritores eram colocados de forma combinada, 
por exemplo, “Atuação do psicólogo no Centro de Referência de Assistência 
Social – CRAS”; “Atuação do psicólogo na Proteção social básica”; e “Atuação do 

psicólogo na Política pública de assistência social”. As palavras utilizadas como 
descritores foram pesquisadas de forma separada e combinada com o intuito de 
oferecer maior confiabilidade aos dados e aumentar o potencial da busca por 

documentos relevantes. Além disso, não foi necessária a utilização dos 
operadores booleanos AND e OR, já que a abrangência e restrição das buscas 

foram realizadas na separação e combinação dos descritores, respectivamente.  
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Inicialmente, as pesquisas nas bases de dados eram feitas de forma livre, 

sem filtros, com o objetivo de identificar o total de publicações encontradas a 
respeito das questões norteadoras. Depois, eram selecionadas as filtragens, de 
acordo com os critérios de inclusão desta pesquisa.  

 Após a busca dos materiais e antes da seleção desses, ainda foi feita a 
leitura dos resumos de cada um dos trabalhos para verificar se eles abordavam o 
tema da atuação do psicólogo no CRAS ou faziam referência a esse. 

Desconsiderando trabalhos repetidos, foram selecionados 28 trabalhos que 
correspondiam aos critérios de inclusão e exclusão desta pesquisa e que estavam 
de acordo com as questões norteadoras.  

2.3 Procedimento de análise dos dados 

 A análise dos dados obtidos fundamentou-se no método qualitativo proposto 
por Bardin (2009) chamado análise de conteúdo, que corresponde a um conjunto de 
técnicas sistematizadas que auxiliam o pesquisador a analisar comunicações tanto 

orais, quanto escritas. No presente estudo, foi utilizada a análise de conteúdo 
documental, já que se buscou representar o maior número de informações contidas 
nos trabalhos encontrados, de forma condensada, com o intuito de facilitar aos 

leitores o contato com o que a literatura tem abordado recentemente sobre a 
atuação do psicólogo no CRAS. Os dados passaram pelas seguintes etapas: pré-
análise, exploração de material, tratamento de resultados, inferências e 

interpretação das pesquisadoras.  
 Na etapa de exploração do material, os trabalhos selecionados foram 

organizados em A1, A2, A3 até A28, com o objetivo de melhor organizar e facilitar a 

identificação dos autores a quem correspondem às citações retiradas dos textos. 
Para maior fidedignidade e clareza dos dados, a identificação das categor ias foi 
submetida ao julgamento de dois juízes, sendo escolhidas aquelas que obtiveram 

consenso de 100% de aceitação por parte dos mesmos. 
 Além disso, atentou-se para as regiões em que foram desenvolvidos os 

estudos selecionados para esta pesquisa, descritas no Apêndice 1, o que 

possibilitou identificar o percentual de publicações referente a cada uma delas. A 
região Sudeste foi a que apresentou maior número de publicações, com 46,4%, a 
região Sul concentrou 28,6% e a região Nordeste, com 25%, foi a que mostrou 

menor número de artigos.  
 De acordo com a leitura do corpus do texto dos artigos foram escolhidos três 

temas gerais norteadores da formação de categorias e suas respectivas frequências 
de conteúdos apresentados nos trabalhos consultados: Tipo de trabalho do 
psicólogo realizado no CRAS, que reúne as categorias sobre as atividades 

desenvolvidas pelo psicólogo no CRAS e o que os autores têm percebido a respeito 
dessas; Formação acadêmica do psicólogo, que agrupa as categorias sobre a 

formação acadêmica dos psicólogos que atuam no CRAS, identificando tanto 
elementos que limitam, como elementos que contribuem para uma atuação de 
qualidade do psicólogo nesse contexto; e Dificuldades de atuação do psicólogo no 
CRAS, com as categorias que correspondem aos desafios encontrados pelo 

psicólogo neste contexto.  
Para dar ainda mais confiabilidade aos dados foi utilizado também o software 

SPSS Statistic, VERSÃO 2.0.0.0, para calcular as frequências dos dados obtidos e 

realizar do Teste do Qui-Quadrado - X², visando identificar as possíveis diferenças 
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significativas entre as categorias, elaboradas a partir da análise de conteúdo 

documental.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 Considerando todos os resultados das bases de dados consultadas, foi 
possível encontrar 423 publicações, sendo excluídas 395 dessas, por não 

corresponderem aos critérios de inclusão desta pesquisa e também por se tratarem 
de materiais repetidos. Portanto, foram selecionados para análise 28 trabalhos, 
sendo 19 da plataforma PePSIC e 9 da plataforma SciELO. O descritor que forneceu 

o maior número de trabalhos foi “Centro de Referência de Assistência Social – 
CRAS”, por este motivo foi tido como descritor base das buscas, sendo excluídas as 

publicações repetidas obtidas através dos outros descritores. 
 A base de dados SciELO , a partir dos descritores utilizados, forneceu a 

quantidade de publicações, de onde foram selecionadas as que faziam parte dos 
critérios de inclusão deste estudo: Centro de Referência de Assistência Social – 

CRAS (19/6), Proteção Social Básica (33/0), Política Pública de Assistência Social 
(227/2), Atuação do psicólogo no CRAS (11/1), Atuação do psicólogo na proteção 
social básica (2/0) e Atuação do psicólogo na política pública de assistência social 

(3/0). 
 A base de dados PePSIC, apresentou a seguinte quantidade de publicações, 
de acordo com cada descritor: Centro de Referência de Assistência Social – CRAS 

(70/14), Proteção Social Básica (25/2), Política Pública de Assistência Social (20/1), 
Atuação do psicólogo no CRAS (10/2), Atuação do psicólogo na proteção social 
básica (3/0) e Atuação do psicólogo na política pública de assistência social (0/0). 

 Tendo em vista os trabalhos selecionados para a pesquisa, o ano em que 
houve maior número de publicações foi 2017, com 9 referências, seguido dos anos 
de 2015 e 2018, com 7 referências; os que tiveram menor número de publicações 

foram 2016, com 4 referências, e 2019 com apenas 1 referência. O Apêndice 1 
mostra algumas características importantes de cada trabalho, que foram 
consideradas para inclusão desses na pesquisa.  

 Como foi dito anteriormente, os resultados da pesquisa apontaram três temas 
que buscam responder as questões norteadoras desta pesquisa. O tema I – Tipo de 
trabalho do psicólogo realizado no CRAS, permitiu a elaboração de 6 categorias, 

sendo cada uma delas correspondente a uma atividade desenvolvida pelo psicólogo 
no CRAS. As categorias formadas foram:  
 
Atendimento psicossocial/coletivo - Reúne às citações dos autores sobre a formação 

e acompanhamento de grupos, acompanhamento familiar, busca ativa, criação de 
vínculos entre profissionais e usuários e o trabalho direcionado a garantia de direitos 
dos usuários. Segundo o estudo de Macêdo et. al. (2018) foi possível identificar na 

fala dos psicólogos um predomínio de ações psicossociais desenvolvidas por eles 
no CRAS. 

 
Atendimento individual – Reúne as citações dos autores que evidenciam a 

importância da garantia de um espaço para que os usuários fossem acolhidos, 

escutados e orientados pelos profissionais. As ações que caracterizam esse tipo de 
atendimento são: acolhimento, triagem, escuta, fornecimento de informações e 
orientações psicológicas. Na pesquisa desenvolvida por Flor e Goto (2015), os 

participantes do estudo afirmaram fazer o atendimento individual, como uma 
maneira de acolher os usuários que chegam até o serviço.  
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 Articulação com a rede intersetorial – Reúne as citações dos autores que 

mencionam como esta ação é feita, sendo através do mapeamento da rede, dos 
encaminhamentos dos psicólogos a outros serviços e por meio de ações 

desenvolvidas em conjunto com a rede intersetorial. A experiência relatada por 
Oliveira, Nascimento, Araújo e Paiva (2016) mostra que os profissionais têm 
buscado efetivar e fortalecer a articulação com a rede socioassistencial e 

intersetorial. 
 
 Trabalho multidisciplinar – Reúne as citações dos autores sobre as atividades que 

envolvem esse tipo de trabalho, como: orientações entre a equipe, planejamento de 
atividades e ações, trabalho em equipe e discussão de casos. Macêdo et. al. (2017) 

pode perceber, em sua pesquisa, que os profissionais de psicologia conseguem 

realizar um trabalho em conjunto com o assistente social e com os demais técnicos 
do CRAS. 
 
 Atendimento psicoterápico – Agrupa as citações dos autores sobre as ações do 

psicólogo voltadas para a: predileção teórica por abordagens clínicas, atuação 
clínica tradicional, produção de laudos e avaliação psicológica. Segundo Souza e 

Gonçalves (2017), a prática do profissional de psicologia ainda está muito ligada às 
premissas clínicas.  
 
 Trabalho burocrático - Agrupa as citações dos autores sobre a elaboração de 

relatórios e preenchimento dos documentos necessários no serviço do CRAS.  De 
acordo com Motta, Castro e Pizzinato (2015), o registro de atividades foi 

corresponde a uma das atividades que está mais presente no cotidiano de trabalho 
dos profissionais. 

Na Tabela 1 apresentam-se as frequências em que aparecem no corpus do 
texto as citações a respeito de cada categoria, referentes ao tema norteador I- Tipo 
de trabalho do psicólogo realizado no CRAS. Conforme os resultados obtidos no 

Teste do X² verificou-se que há diferença estatisticamente significativa entre as 
frequências das citações nas diferentes categorias, sendo a categoria Atendimento 
psicossocial/coletivo a que apresentou frequência mais alta e a categoria Trabalho 
burocrático a que apresentou frequência mais baixa. 

 
Tabela 1: Frequências e percentuais de conteúdo relativos ao tema: Tipo de 
trabalho do psicólogo realizado no CRAS. 

CATEGORIAS F % 

Atendimento psicossocial/coletivo 103 57,9% 

Atendimento individual 31 17,4% 
Articulação com a rede intersetorial 21 11,8% 

Trabalho multidisciplinar 9 5,1% 
Atendimento psicoterápico 8 4,5% 
Trabalho burocrático 6 3,4% 

TOTAL 178 100% 
Fonte: Elaborada pelo autor, 2019. 
Nota: Resultado obtido pelo Teste X²=(5;N=178); 232,266; p-valor=0,0001<0,05. 

 
Desse modo, as análises decorrentes desse tema mostram que as atividades 

de caráter psicossocial (57,9%) tiveram grande predomínio no trabalho desenvolvido 
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pelos psicólogos no CRAS. Esse dado indica uma aproximação entre a prática 

profissional do psicólogo no CRAS e aquilo que está previsto para essa nos 
documentos oficiais. Segundo o Crepop (2007) a atuação do psicólogo no CRAS 
deve ter um enfoque na reabilitação psicossocial dos usuários, através do 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e do desenvolvimento das 
potencialidades. 

 Corroborando o que foi observado nesta pesquisa, o estudo desenvolvido por 

Motta, Castro e Pizzinato (2015), que teve como objetivo fazer uma revisão narrativa 
das publicações dos anos 2004 a 2014 sobre a presença do psicólogo no CRAS 
evidenciou-se que a maioria das atividades realizadas por este profissional está de 

acordo com o que está previsto, sendo elas ações de caráter psicossocial.  
Comparando as categorias Atendimento psicossocial/coletivo (57,9%) e 

Trabalho multidisciplinar (5,1%), é possível observar discrepância entre as 

frequências, demonstrando que, por mais que as ações psicossociais tenham 
apresentado maior aderência dos psicólogos que atuam no CRAS, essas ações 
parecem não estar sendo desenvolvidas de forma completamente satisfatória. De 

acordo com as Orientações Técnicas do CRAS, todos os serviços oferecidos pela 
equipe do CRAS devem ter como ponto principal o trabalho coletivo, ou seja, os 
profissionais devem se unir de forma interdisciplinar no planejamento e execução de 

atividades com o intuito de apoiar e contribuir para a superação das situações de 
vulnerabilidade e fortalecer as estratégias das famílias referenciadas (BRASIL, 
2009).  

A categoria Atendimento individual (17,4%) também teve destaque como uma 

prática desenvolvida pelo psicólogo do CRAS. Os resultados dos estudos de Flor e 
Goto (2015), Oliveira, Nascimento, Araújo e Paiva (2016), Pizzinato et. al. (2018) e 

Oliveira, Costa, Júnior e Rocha (2018) salientam que o atendimento individual é uma 
prática importante para o serviço do CRAS, fazendo com que os profissionais de 
psicologia possam acolher o usuário que chega ao serviço, considerando sua 
subjetividade e suas necessidades diante do seu contexto familiar, social e 

comunitário.  
O atendimento individual a que se referem os autores acima está de acordo 

com um dos princípios que orientam a atuação do psicólogo no CRAS, que afirma 

que esse profissional deve desenvolver intervenções nos âmbitos individual, familiar, 
grupal e comunitário, identificando e potencializando as estratégias psicossociais 
utilizadas individualmente e coletivamente pelos usuários (CREPOP, 2007).  

Este tipo de atendimento não está associado ao atendimento psicoterápico, 
representado em outra categoria com a frequência de 4,5%, sendo considerada 
baixa em relação às demais. Este dado demonstra que os psicólogos que atuam no 

CRAS estão abandonando a prática da clínica tradicional na proteção social básica, 
entretanto, o ideal seria que essa prática não estivesse entre os recursos a serem 
utilizados pelo psicólogo no CRAS. Segundo as Orientações Técnicas do CRAS, o 

psicólogo não deve utilizar o atendimento psicoterápico, evitando a “patologização” 
ou categorização dos usuários (BRASIL, 2009).  

A respeito da categoria Articulação com a rede intersetorial (11,8%), Macêdo 

et. al. (2018) desenvolveu um estudo que visava analisar a atuação do psicólogo na 

proteção social básica e obteve como um dos seus resultados à busca desse 
profissional pela articulação com as demais instituições da política pública de 

assistência social, como também de outras políticas do território de abrangência, 
com o objetivo de conseguir suprir as demandas apresentadas pelos usuários.  
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Colaborando com os resultados desse estudo, a PNAS prevê que os serviços, 

programas, projetos e benefícios oferecidos pelos profissionais da proteção social 
básica devem estar devidamente articulados com as outras políticas públicas do 
território, para que, assim, uma possa auxiliar a outra no processo de superação das 

situações de vulnerabilidade e na prevenção de riscos aos usuários (BRASIL, 2004).  
Segundo as Orientações Técnicas do CRAS, a promoção da articulação 

intersetorial é muito importante para que o CRAS consiga, enquanto política pública 

de assistência social, interagir com as demais políticas públicas do seu território e, 
assim, garantir o acesso das famílias em situação de vulnerabilidade e risco sociais 
aos serviços, dando a essas a prioridade de acesso, de acordo com a urgência de 

suas necessidades. A articulação intersetorial diz respeito à união entre os serviços 
e conhecimentos, visando oferecer uma assistência integral as famílias, levando em 
consideração a multiplicidade de variáveis que tem impacto em sua qualidade de 

vida (BRASIL, 2009).  
Mesmo reconhecendo a importância da articulação intersetorial para a 

qualidade do serviço ofertado pelos profissionais do CRAS, considera-se que esta 

atividade obteve baixa frequência nos dados, evidenciando a necessidade de 
institucionalizar e normatizar esta prática para que ela de fato ocorra.  

Em relação ao trabalho burocrático (3,4%) também é possível observar uma 

baixa frequência, sendo algo positivo, pois o psicólogo que atua no CRAS deve estar 
implicado nos processos individuais e coletivos dos usuários e na facilitação do 
acesso desses aos serviços oferecidos. É necessário ainda rever esta prática, já que 

ela não corresponde às atribuições do psicólogo na Assistência Social, segundo os 
Parâmetros para atuação de assistentes sociais e psicólogos (as) na Política de 
Assistência Social (BRASIL, 2007).  

 
Em relação ao tema norteador II – Formação acadêmica do psicólogo as 

citações dos autores foram agrupadas, formando as categorias a seguir:  
 
Formação inadequada – Agrupa as citações dos autores que caracterizam a 

formação acadêmica dos psicólogos como: limitada; não proporcionar contato com 
as políticas públicas sociais, com os direitos dos usuários e com proteção social 

básica; técnica; dificultar uma atuação psicossocial; e com um viés clínico, seguindo 
uma perspectiva individualizante, intimista e elitista. Flor e Goto (2015), em sua 
pesquisa, detectaram que os psicólogos não tem tido contato com a política pública 

do SUAS em sua formação acadêmica, o que dificulta sua atuação no CRAS.   
  
Formação adequada - Reúne as citações dos autores sobre a importância dos 

estágios curriculares para obter experiência para atuar nas políticas públicas sociais, 
uma formação que considera o indivíduo/família dentro de um contexto social, o 
compromisso profissional com os usuários e a Psicologia Social Comunitária como 

teoria que dá subsídios para atuação no CRAS. Oliveira, Costa, Júnior e Rocha 
(2018) em seu relato de experiência, falam sobre a importância das vivências 
acadêmicas para que o profissional de psicologia consiga lidar melhor com as 

demandas atendidas no CRAS. 
 As categorias referentes ao tema norteador II - Formação acadêmica do 
psicólogo foram organizadas na Tabela 2, seguidas de suas respectivas frequências. 

O Teste do X² demonstrou que há diferença estatisticamente significativa entre as 
frequências das citações nas diferentes categorias, sendo a categoria Formação 
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inadequada a que apresentou frequência mais alta e a categoria Formação 

adequada a que apresentou frequência mais baixa. 

 
Tabela 2: Frequências e percentuais de conteúdo relativos ao tema: Formação 

acadêmica do psicólogo. 

CATEGORIAS F % 

Formação inadequada 26 81,3% 
Formação adequada 6 18,8% 
TOTAL 32 100% 
Fonte: Elaborada pelo autor, 2019. 
Nota: Resultado obtido no Teste X² = (1; N: 32); 12,500; p-valor= 0,0001<0,05. 

 

 Ao observar os dados obtidos é possível identificar que a formação 

acadêmica dos psicólogos do CRAS é tida como inadequada, já que a frequência da 
categoria Formação inadequada é demasiadamente superior a da categoria 
Formação adequada. Esse resultado demonstra que a formação acadêmica dos 

psicólogos não oferece subsídios para que ele atue com segurança nas políticas 
públicas sociais.  
 Macêdo et. al. (2017) realizaram uma pesquisa com o intuito de entender 

como os psicólogos realizam suas atividades no CRAS. Após a análise de conteúdo 
das entrevistas efetuadas com sete profissionais de psicologia que atuavam nos 
CRAS pertencentes a três cidades do interior do Ceará, os resultados apontaram 

para uma formação acadêmica que não prepara o psicólogo para lidar com as 
situações do cotidiano de trabalho no CRAS, demonstrando que esse profissional se 
sente incapaz de elaborar estratégias eficazes que o ajudem a superar as 

dificuldades que se depara nesse serviço.  
 Colaborando com os dados da pesquisa supracitada, Scott et. al. (2019) 

desenvolveram um estudo com o objetivo de compreender a atuação e os desafios 

do psicólogo no CRAS de uma cidade do Rio Grande do Sul. A partir da análise de 
conteúdo das entrevistas semiestruturadas as quais se submeteram cinco 
psicólogos que trabalham no CRAS, foi possível identificar que a formação 

acadêmica desses é muito limitada e que tem pouco investimento no campo das 
políticas públicas sociais.  
 Segundo o Conselho Federal de Psicologia e o Conselho Federal de Serviço 

Social (2007), a formação em psicologia deve oportunizar aos graduandos a 
realização de estudos sobre as formas de interação do indivíduo com o contexto 
social, o que fornece aos futuros profissionais de psicologia uma visão crítica dos 

fenômenos individuais e sociais e contribui para a construção do conhecimento 
científico que eles precisam para subsidiar suas práticas. Além disso, a formação do 
psicólogo deve buscar problematizar as questões sociais, econômicas, culturais e 

políticas do país, tendo em vista que esses aspectos têm grande impacto na 
individualidade de cada sujeito, ou seja, é necessário ultrapassar as barreiras dos 
conhecimentos puramente psicológicos e fazer a interlocução desses com os 

demais referenciais teóricos, permitindo a compreensão da complexidade e 
multideterminação do fenômeno psicológico.  

A respeito do tema norteador III – Dificuldades de atuação do psicólogo no 

CRAS foram reunidas 10 categorias, que abordam as citações dos autores sobre as 

limitações encontradas pelos psicólogos para realizar suas ações no CRAS. As 
categorias são:  
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Precarização do trabalho – Agrupa as citações dos autores que correspondem aos 

aspectos que ocasionam esta precarização, que se caracterizam por: vínculo 
empregatício instável/terceirização, falta de direitos dos profissionais, pressão pelo 
aumento da produtividade, jornadas múltiplas de trabalho dos profissionais, baixos 

salários e alta rotatividade dos profissionais. Souza e Gonçalves (2017) em seu 
trabalho proporcionaram reflexões a respeito da precarização do trabalho e 
identificaram a escassez de concursos públicos como um fator que prejudica o 

trabalho do psicólogo no CRAS.  
 
 Prática assistencialista – Agrupa as citações dos autores sobre a visão e a prática 

assistencialista que ainda permeiam a atuação de alguns profissionais no CRAS, 
demonstradas através da responsabilização e culpabilização dos usuários por sua 
condição de vulnerabilidade, profissionais como vigilantes do cumprimento de 

condicionalidades dos projetos e programas do CRAS, lógica paternalista, caridade, 
não responsabilização do Estado e contradição entre garantia de direitos e 
assistencialismo. Pereira e Guareschi (2016) consideram que a assistência social 

ainda está imersa em uma cultura assistencialista, que influencia tanto a postura que 
os usuários assumem frente ao serviço, como a maneira como os profissionais os 
recebem. 
 
 Gestão municipal – Agrupa as citações dos autores sobre dificuldades como: 

escassez de transportes, estrutura física precária, limites de materiais, pouco 

investimento no setor de assistência social, ingerência da gestão direta nos serviços 
ofertados pelos profissionais e instabilidade na gestão. De acordo com Scott et. al. 

(2019) a gestão municipal tem sido considerada pelos psicólogos do CRAS como 

um empecilho para realização das atividades a que este serviço se propõe.  
 
 Atendimento as demandas – Agrupa as citações dos autores sobre as dificuldades 

que correspondem a: grande número de famílias atendidas, violência, dependência 

química, dificuldade para formar grupos, baixa assiduidade dos usuários nos grupos, 
instabilidade no acompanhamento familiar, vulnerabilidades das famílias, 
sentimentos de impotência e desmotivação dos profissionais, baixo cadastramento 

de famílias, alta demanda psicológica e dificuldade em promover ações preventivas.  
Para Nascimento, Duarte e Moraes (2018) o fato do psicólogo ter que ser criativo e 
estar constantemente buscando desenvolver novas práticas, além de lidar em seu 

cotidiano de trabalho com as altas demandas, faz com que ele vivencie seu trabalho 
de forma aflitiva. 
 

 Visão normatizadora da família – Agrupa as citações dos autores sobre a visão 

normativa de família que alguns profissionais do CRAS ainda possuem, atribuindo 
culpa e responsabilização às famílias que não seguem um modelo tido como normal 

por sua condição de vulnerabilidade, o que dificulta sua atuação. Costa e Alberto 
(2017) constataram em sua pesquisa que os profissionais do CRAS reproduzem 
sem se dar conta discursos eugenistas, assistencialistas, higienistas, patriarcalistas 

e da família nuclear. 
 
 Desarticulação com a rede – Agrupa as citações dos autores sobre: falhas no 

trabalho da rede intersetorial, dificuldades na articulação socioassistencial, conflitos 
entre profissionais do CRAS e da Saúde, responsabilização da assistência social por 
todos os cuidados, rede pouco eficiente e pouco organizada, com ausência de 
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serviços no território para direcionar os encaminhamentos. Romagnoli (2015), em 

seu estudo, identificou a dificuldade dos profissionais em estabelecer uma 
comunicação com as outras políticas públicas. 
 

Desintegração da equipe – Agrupa as citações dos autores sobre a não articulação 

entre os psicólogos do CRAS, assistente social e os demais funcionários, 
acentuando a falta de discussões e supervisões sobre o trabalho realizado no 

CRAS. Na pesquisa de Romagnoli (2018), o diálogo entre a psicologia e a 
assistência social no CRAS foi percebido como algo que necessita ser mais 
explorado.  
 
 Indefinição de papeis – Foram agrupadas as citações dos autores que demonstram 

as dificuldades do psicólogo caracterizadas por: estabelecer um limite entre a 

realização do acompanhamento psicossocial e a psicoterapia, confundir as 
atribuições do psicólogo e as atribuições do assistente social e discrepância entre a 
atuação realizada pelo psicólogo no CRAS e o que está previsto por lei para essa. 

Para Souza e Gonçalves (2017) há uma confusão entre o fazer do psicólogo e o 
fazer do assistente social no CRAS.   
 

 Desvalorização do trabalho – Foram agrupadas as citações dos autores que 

abordam as seguintes dificuldades: não reconhecimento, apatia da comunidade e 
desvalor. Segundo Romagnoli (2015), a atuação dos profissionais é desvalorizada 

tanto pelos usuários, quanto pela gestão do município. 
 
 Adoecimento psíquico do psicólogo – Reúne as citações dos autores a respeito de 

fatores de adoecimento, como: gerenciamento de muitas demandas e atendimentos; 
baixo índice de qualidade de vida dos psicólogos; necessidade de desenvolver 
novas habilidades, ser criativo e autônomo; e alta exigência psicológica na 
realização das tarefas. Nascimento, Duarte e Moraes (2018) percebem que a 

necessidade do psicólogo ser versátil e criativo para lidar com as situações do 
trabalho no CRAS, traz para esse uma diminuição em sua qualidade de vida.  
 

As categorias que correspondem ao tema norteador III – Dificuldades de 
atuação do psicólogo no CRAS foram organizadas na Tabela 3, onde estão 

demonstradas as frequências em que aparecem no corpus do texto as citações a 

respeito de cada categoria. De acordo com o Teste do X², foi possível constatar que 
há diferença estatisticamente significativa entre as frequências das citações nas 
diferentes categorias, sendo a categoria Precarização do trabalho a que apresentou 

frequência mais alta e a categoria Adoecimento psíquico do psicólogo a que 

apresentou frequência mais baixa. 
 

Tabela 3: Frequências e percentuais de conteúdo relativos ao tema: 
Dificuldades de atuação do psicólogo no CRAS. 

CATEGORIAS F % 

Precarização do trabalho 43 22,3% 

Prática assistencialista 34 17,6% 
Gestão municipal 31 16,1% 
Atendimento às demandas 22 11,4% 

Visão normatizadora da família 17 8,8% 
Desarticulação com a rede 12 6,2% 
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Desintegração da equipe 11 5,7% 
Indefinição de papeis 9 4,7% 

Desvalorização do trabalho 9 4,7% 
Adoecimento psíquico do psicólogo 5 2,6% 
TOTAL 193 100% 
Fonte: Elaborada pelo autor, 2019. 
Nota: Resultado obtido pelo Teste X²=(9; N:193); 75,964; p-valor=0,0001<0,05. 

 
 Com base na análise dos dados, verificou-se que a categoria Precarização do 
trabalho (22,3%) apareceu de forma predominante nos artigos. Alguns estudos 

utilizados nesta pesquisa apontam principalmente para a precarização do vínculo 

empregatício dos psicólogos que atuam nos serviços de assistência social. A 
terceirização desses profissionais acaba trazendo outras dificuldades que afetam o 
trabalho deles e, consequentemente, a qualidade do serviço prestado a comunidade 

(ROMAGNOLI, 2015; PEREIRA; FREITAS; DIAS, 2016; SOUZA; GONÇALVES, 
2017; NASCIMENTO; DUARTE; MORAES, 2018). 
 Cordeiro e Sato (2017) desenvolveram uma pesquisa com o objetivo de 

compreender como os psicólogos percebem e vivenciam o trabalho em um setor 
terceirizado da Assistência Social. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas 
com esses profissionais e também uma pesquisa de campo em um serviço de 

acolhimento terceirizado. Os resultados mostraram que há diferenças entre o 
trabalho dos psicólogos concursados e dos terceirizados, sofrendo, esses últimos, 
com a instabilidade no emprego e ainda com o grande envolvimento emocional 

relacionado às demandas dos serviços e as condições precárias de trabalho. Essa 
vivência ocasiona a alta rotatividade dos psicólogos nos serviços de assistência 
social, o que tem sérios impactos na oferta dos projetos e programas 

socioassistenciais, como: paralisação, aumento dos custos de implementação da 
política, sobrecarga de trabalho, falta de experiência profissional e ao desperdício 
com formação continuada. 

 Os dados acima também remetem a terceira categoria que obteve maior 
frequência, Gestão municipal (16,1%). Ou seja, além da falta de concursos públicos 

destinados aos profissionais da assistência social, a gestão municipal não tem dado 

a atenção necessária aos serviços do CRAS, permitindo que haja ausência de 
recursos para execução do trabalho, repercutindo, por exemplo, em uma estrutura 
física precária.  

 A NOB-RH/SUAS estabelece princípios e diretrizes para a gestão do trabalho 
no SUAS, sendo uma delas: 

De acordo com as atribuições dos diferentes níveis de gestão do SUAS, 
definidas na NOB/SUAS, compete a cada uma delas contratar e manter o 
quadro de pessoal qualificado academicamente e por profissões 
regulamentadas por Lei, por meio de concurso público e na quantidade 
necessária à execução da gestão e dos serviços socioassistenciais, 
conforme a necessidade da população e as condições de gestão de cada 
ente (BRASIL, 2009, p. 15). 

 O requisito supracitado mostra que a gestão municipal deve não estar 
cumprindo com a expectativa que se tem a respeito da sua atuação, fazendo com 
que os demais profissionais que trabalham na proteção social básica tenham suas 

ações prejudicadas. Infere-se que a categoria desvalorização do trabalho (4,7%) 
pode estar associada tanto a precarização do trabalho, quanto a gestão municipal, 
percebendo que o profissional de psicologia não tem o auxílio da gestão a respeito 

dos recursos disponibilizados para realização do trabalho, demonstrando o não 
reconhecimento da importância desse serviço. A falta destes recursos se caracteriza 
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por: baixos salários, estrutura física precária, escassez de materiais e falta de 

transportes.  
 A categoria Prática assistencialista (17,6%) obteve a segunda maior 

frequência, demonstrando que alguns profissionais ainda baseiam sua atuação nos 

antigos preceitos da assistência social realizada até o início do século XX, ou seja, 
na caridade e filantropia, não percebendo os indivíduos como cidadãos providos de 
direitos (CRUZ; GUARESCHI, 2009).  

 Em um estudo desenvolvido por Pereira e Guareschi (2016), que buscou 
investigar as representações sociais dos profissionais de psicologia que atuam em 
Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) têm sobre os usuários deste 

serviço, foi possível perceber, na fala das psicólogas entrevistadas, a representação 
do serviço voltada para uma característica assistencialista e, em alguns momentos, 
até uma culpabilização dos usuários por sua condição de vulnerabilidade, eximindo 

o impacto das questões sociais, políticas, econômicas e culturais na vida desses.  
 Diferentemente desse tipo de prática, entende-se que o psicólogo que atua 
nas políticas públicas de assistência social deve planejar suas intervenções com o 

enfoque nas potencialidades dos indivíduos e famílias, objetivando a superação de 
suas situações de vulnerabilidade, retirando-os do lugar de vítima sociais, excluídos 
e marginalizados, e colocando-os em uma posição de protagonistas na busca por 

seus direitos, rompendo com assistencialismo que há muito tempo permeia a 
Assistência Social (CREPOP, 2007).  
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 A partir do levantamento dos artigos que abordavam a atuação do psicólogo 
no CRAS, disponíveis nas plataformas de base de dados SciELO e PePSIC, foi 

possível a configuração de um panorama referente as principais atividades que vem 
sendo desenvolvidas pelo psicólogo no CRAS, as contribuições da formação 
acadêmica dos psicólogos para tais serviços e as dificuldades encontradas.  

Com base na análise crítica do material selecionado para este estudo, 
entende-se que houve alguns avanços nas intervenções desenvolvidas pelo 
psicólogo no CRAS, principalmente relativas ao predomínio do atendimento 

psicossocial em detrimento das práticas mais individualistas e descontextualizadas e 
a articulação intersetorial com as demais políticas públicas do território. Em 
contrapartida, ainda há muito a ser melhorado para que este serviço seja executado 

de acordo com o que está previsto na política do SUAS, no PNAS e  na LOAS.  
 A reflexão sobre as dificuldades encontradas pelo psicólogo no CRAS aponta, 
sobretudo, para um descaso dos políticos frente às necessidades de investimento 

nas políticas públicas de Assistência Social, não permitindo que os profissionais 
ampliem suas possibilidades de atuação e ofereçam um serviço de qualidade a 
comunidade. Além disso, uma dificuldade preocupante está relacionada à visão e a 

prática assistencialista de alguns psicólogos que ainda está muito presente, 
demonstrando que os materiais teóricos, como: legislações, documentos e cartilhas, 
não são suficientes para a compreensão e atuação perante as diversas demandas 

que surgem no cotidiano de trabalho no CRAS. Acredita-se que as vivências de 
trabalho, as discussões críticas e planejamentos multidisciplinares entre a equipe 
são pontos importantes que podem oportunizar o início do processo de mudança 

desta realidade. 
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Outro fator que merece grande atenção é a formação acadêmica dos 

psicólogos, que, como foi observado nos dados do presente estudo, não prepara os 
estudantes para atuar nas políticas públicas sociais, portanto, faz-se necessário a 
produção de estudos que problematizem a formação concedida pelos cursos de 

Psicologia, com o objetivo de promover uma autoanálise da academia. Por meio das 
publicações científicas na área, os profissionais também podem estudar o serviço do 
CRAS e elaborar novas formas de atuar criticamente, contribuindo para que outros 

psicólogos tenham acesso a esses subsídios e reformulem o seu fazer. 
Tendo em vista que este trabalho é apenas um recorte das produções 

científicas a respeito da atuação do psicólogo na proteção social básica, não se 

pode dizer que a discussão realizada se adequa a realidade de todos os serviços 
desse porte, assim sendo, indica-se que outros estudos possam contemplar outros 
critérios que venham a contribuir com esta temática. 
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http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=PESSOA,+MANUELLA+CASTELO+BRANCO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=PESSOA,+MANUELLA+CASTELO+BRANCO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=ALBERTO,+MARIA+DE+FATIMA+PEREIRA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=ALBERTO,+MARIA+DE+FATIMA+PEREIRA
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=2238-152X&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=2238-152X&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1806-2490&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=2316-5197&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=2316-5197&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=2316-5197&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=2177-093X&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=2177-093X&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=2177-093X&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1806-2490&lng=pt&nrm=iso
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A21 DIAS, T. B. M.; 
CHAVES, W. C.; 
NETO, F. K./2018 

e  PePSIC. 

Tipo de estudo: Qualitativo. 
Instrumentos: Aspectos 
teórico-metodológicos da 

Psicanálise.  

Gerais: 
Revista 
Interinstitucio

nal de 
Psicologia 
 

Minas 
Gerais - 
Sudeste 

A22 SICARI, A. A.; 
OLIVEIRA, T. R. 

de;  PEREIRA, E. 
R./2015 e  
PePSIC. 

Tipo de estudo: Relato de 
experiência.  

Instrumentos: Não tem. 

Revista da 
SPAGESP 

 

Minas 
Gerais - 

Sudeste 

A23 FLOR, T. C.; 
GOTO, T. 

A./2015 e  
PePSIC.  

Tipo de estudo: Qualitativo 
do tipo fenomenológico-

empírico. 
Instrumentos: Entrevistas 
conduzidas por uma única 

pergunta orientadora. 

Revista da 
Abordagem 

Gestáltica 
 

Minas 
Gerais - 

Sudeste 

A24 LODETTI, M. B. 
et al./2017 e  

PePSIC. 

Tipo de estudo: Relato de 

experiência.  
Instrumentos: Não tem. 

Psicologia 

em Revista 

Santa 

Catarina 
– Sul 

A25 NASCIMENTO, I. 
L.; DUARTE, L. 
C. B.; MORAES, 
T. D./2018 e  

PePSIC. 

Tipo de estudo: 
Quantitativo.  
Instrumentos: 
Questionário online. 

Revista 
Psicologia 
Organizações 
e Trabalho 

 

Espírito 
Santo – 
Sudeste 

A26 PIZZINATO, A. et 
al./2018 e    

PePSIC. 

Tipo de 
estudo: Exploratório e 
estruturado a partir de uma 

abordagem qualitativa.  
Instrumentos: Entrevista 
semi-dirigida para os 

profissionais e a entrevista 
narrativa. 

Estudos de 
Psicologia 
(Natal) 

 

Rio 
Grande 
do Sul – 

Sul 

A27 FLORENTINO, B. 
R. B.; MELO, 
W./2017 e  

PePSIC. 

Tipo de estudo: Descritivo.  
Instrumentos: Revisão de 
literatura.   

Gerais : 
Revista 
Interinstitucio

nal de 
Psicologia 
 

Minas 
Gerais - 
Sudeste 

A28 OLIVEIRA, M. R. 

de S. P.; COSTA,  
É. A. G. de A.; 
JÚNIOR, P. R. 

M.;  ROCHA, N. 
M. F. D./2018 e 
PePSIC. 

Tipo de estudo: Relato de 

experiência.  
Instrumentos: Não tem. 

Revista 

Psicologia 
Política 
 

Ceará – 

Nordeste 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1983-8220&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1983-8220&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1983-8220&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1983-8220&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1983-8220&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1677-2970&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1677-2970&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1809-6867&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1809-6867&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1809-6867&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1984-6657&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1984-6657&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1984-6657&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1984-6657&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-294X&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-294X&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-294X&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1983-8220&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1983-8220&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1983-8220&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1983-8220&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1983-8220&lng=pt&nrm=iso
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