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RESUMO: A superação da fragmentação das políticas sociais exige um trabalho em rede, 

por meio de práticas intersetoriais. Nesse contexto, objetivou-se analisar as condições de 

estruturação de redes e intersetorialidade, no âmbito da Proteção Social Básica da 

Microrregião de Ubá/MG, considerando as percepções dos executores, coletadas por meio 

de entrevistas. Os resultados mostraram a necessidade da efetivação de espaços 

comunicativos e possibilidades de agir em conjunto para o enfrentamento dos problemas, 

por meio da articulação entre sujeitos e setores. Conclui-se que a formação de redes e 

intersetorialidade encontram-se fragilizadas, representando um desafio no processo de 

gestão social das políticas públicas.  

  
Palavras Chave: Intersetorialidade; Formação de redes; Proteção Social Básica.  

ABSTRACT: Overcoming the fragmentation of social policies requires a networking, through 

intersectoral practices. In this context, the objective was to analyze the state of network 

organization and intersectionality under the Basic Social Protection of Micro Region of 

Uba/MG, considering the perceptions of executors, collected through interviews. The results 

showed the need for execution of communicative spaces and possibilities to act together to 

face the problems, through the articulation between subjects and sectors. It is concluded that 

the formation of networks and ntersectionality are fragile, representing a challenge in the 

social management process of public policy.  
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1 - INTRODUÇÃO 

Embora a forma de organização social em redes já tenha existido em outros tempos, 

o novo paradigma da tecnologia da informação fornece subsídios para sua expansão de 

uma maneira rápida e intensa em toda estrutura social. A esta nova forma de organização 

social, Castells (1999) chamou de “sociedade em rede”, uma sociedade intimamente ligada 

às transformações contemporâneas advindas do modo capitalista de produção.  

Assim, a primeira década do século XXI, marcada pela crise financeira global e 

intensas mudanças nos mercados de negócios, apresenta, entre outras crises e conflitos, 

uma crescente incapacidade das instituições políticas do Estado-nação em lidar com os 

problemas globais e as demandas locais (CASTELLS, 1999). Como ressalta Giddens (2002, 
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p. 27), “a globalização diz respeito [...] ao entrelaçamento de eventos e relações sociais “à 

distância” com contextualidades locais”. Uma das características desta dinâmica de 

transformações é que o mundo começa a se mover de um modelo de sistema vertical, 

caracterizado pelo comando e controle, para um modelo mais horizontal caracterizado pela 

conexão e colaboração (FRIEDMAN, 2006). 

Nessa perspectiva, como destacam Minhoto e Martins (2001), a construção de redes 

é uma nova alternativa incorporada pelo Estado para que possa recuperar a legitimidade e 

ainda elevar o nível de eficácia, eficiência e efetividade de suas ações. Ou seja, as redes 

sociais constituem estruturas organizacionais capazes de otimizar os resultados das 

políticas sociais, devido à proximidade, interação e conexão entre as pessoas, famílias e 

instituições em torno de objetivos comuns. 

Nesse sentido, os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), 

considerados a porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e 

responsáveis pela proteção social básica, são equipamentos estratégicos no entrelaçamento 

de redes ao nível municipal, no atendimento de seu objetivo principal, que, segundo a Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS), é prevenir a ocorrência de situações de 

vulnerabilidade e riscos sociais nos territórios, por meio do desenvolvimento de 

potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares comunitários, da 

ampliação do acesso aos direitos da cidadania (BRASIL, 1993). 

Reiterando esta observação, o estudo realizado por Sampaio (2010) concernente à 

eficácia dos CRAS no processo de redução das vulnerabilidades e contribuição para a 

inclusão social de famílias do Município de Belo Horizonte/MG, constatou que não há 

presença da intersetorialidade, na prática, pela falta de formação de redes entre as políticas 

sociais e o CRAS. Ou seja, os estudos têm apontado que, para que haja melhoria na 

qualidade de vida de indivíduos, famílias e comunidades, é imprescindível que as políticas 

tenham uma visão integrada dos problemas sociais. 

Por consequência, o incremento da formação de redes e intersetorialidade nos 

municípios com o apoio do poder público municipal, como mediador desse processo, torna-

se elemento fundamental para a resolução de problemas complexos, como os sociais, que 

exigem atuação de políticas públicas intersetoriais, que se apoiem na articulação entre os 

diversos atores sociais (gestores, técnicos e usuários), como forma de operacionalização da 

gestão social  

 

2 - OBJETIVO 

 O objetivo do artigo foi analisar as condições atuais de formação de redes e 

intersetorialidade na Microrregião de Ubá/MG, considerando as percepções dos executores 

da política de proteção social básica local. 
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3 - REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 Assistência Social, Redes e Intersetorialidade. 

O trabalho em redes é mais eficiente, porque possibilita uma articulação maior dos 

recursos e serviços socioassistenciais necessários à proteção dos segmentos da população 

em estado de vulnerabilidade social ou em situação de risco (CARNEIRO; COSTA, 2003). O 

consenso acerca dos objetivos da rede tem grandes implicações para a governança e 

efetividade da mesma, já que permitem que os participantes tenham um desempenho 

melhor do que quando existem conflitos. Desse modo, redes e instituições são constitutivas, 

pois as redes moldam as instituições e estas esculpem redes, dirigindo seu crescimento 

(LEITE, 2011). 

Assim, como destaca Gaetani (1997, p.12), “a gestão em rede é mais que uma 

administração partilhada. É um constrangimento democrático ao processo de tomada de 

decisões na máquina administrativa. Nestes termos é também uma forma de tornar a 

administração pública mais permeável ao controle social”.  

Outra análise relevante foi feita por Giongo (2001), ao tratar sobre o trabalho em 

redes com famílias, afirmando que este envolve três categorias articuladas entre si: relação, 

solidariedade e autonomia.  A relação considera os membros familiares ligados entre si, em 

vínculo com outros grupos significativos; a solidariedade remete à realização de 

intercâmbios entre os indivíduos/famílias e outros sistemas que compõem sua rede social, 

por meio da ajuda mútua, ou seja, troca de favores contínuos; enquanto que o 

desenvolvimento da autonomia implica no empoderamento com vias à inclusão social.   

Entretanto, a organização do trabalho na gestão das políticas sociais sob a 

perspectiva de redes apresenta um desafio que exige toda uma mudança na estrutura 

organizacional destas políticas. Como argumenta Rodrigues (2015, p. 1), é necessário 

conscientizar os profissionais que o trabalho em rede “é um passo em direção à cidadania 

inquieta, à possibilidade de escolha entre contribuir mais ativamente para o desenvolvimento 

da comunidade ou não, entre ter um comportamento responsável ou irresponsável diante da 

coletividade e da perspectiva das diversas sustentabilidades”. 

Para efetivação da política da assistência social, além do trabalho em rede, é de 

fundamental importância a ação integrada das equipes, dentro da perspectiva de 

intersetorialidade. Como define Inojosa (2001), a intersetorialidade é uma articulação de 

saberes e experiências com vias ao planejamento, para a realização e avaliação de 

políticas, programas e projetos, com o objetivo de alcançar resultados sinérgicos em 

situações complexas. Para atuar dentro desta perspectiva, é necessária uma mudança para 

um paradigma com foco na complexidade, na compreensão da diversidade e na promoção 

da verdadeira comunicação. 



 

4 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

Os saberes requisitados para este trabalho exigem a compreensão da trajetória da 

política e de sua natureza, a produção de respostas técnicas e éticas vinculadas às 

demandas e aos processos essenciais, que possibilitem a mediação entre o direito e às 

necessidades dos usuários, bem como o pleno e qualificado desenvolvimento das estruturas 

institucionais do próprio SUAS (SILVEIRA, 2011).  

Segundo Subirats (2010), para se trabalhar a partir desta ótica, é necessário o 

aperfeiçoamento organizacional das políticas, para evitar que um dos setores envolvidos 

acabe por coordenar os demais; portanto, é necessária a geração de um espaço 

intersetorial, que esteja o mais próximo possível das pessoas e dos coletivos afetados. Isto 

implica em uma nova lógica de gestão, que tenha como meta superar a fragmentação das 

políticas e considerar o cidadão na sua totalidade, nas suas necessidades individuais e 

coletivas, dentro do espaço geográfico em que se dão as relações (JUNQUEIRA, 1998). 

A operacionalização da intersetorialidade é um processo complexo e, ao mesmo 

tempo, necessário no âmbito da política de assistência social, essencial ao atendimento das 

demandas das famílias e indivíduos. Como argumentam Carneiro e Costa (2003), a 

perspectiva da intersetorialidade contribui para a inclusão social, já que a prática das 

políticas sociais com intervenções setorializadas e residuais vêm se mostrando ineficazes 

para o rompimento dos mecanismos de reprodução da pobreza.  

 Enfim, a localização do CRAS em território de famílias vulneráveis é uma estratégia 

que favorece a perspectiva de formação de redes e intersetorialidade na esfera municipal, 

com possibilidades de resultados positivos na política de desenvolvimento social local, pelo 

conhecimento que suas equipes possuem sobre as condições socioeconômicas e territoriais 

das famílias de seus territórios de abrangência. 

 Entretanto, é importante ressaltar que a cultura clientelista e localista pode levar à 

fragmentação das políticas sociais e desarticulação dos setores, com características 

centralizadoras e hierárquicas, que fragilizam a gestão das demandas e necessidades dos 

usuários da proteção social. 

 

4 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 A pesquisa, de natureza qualitativa, foi realizada na Microrregião de Ubá, que está 

localizada na Mesorregião da Zona da Mata de Minas Gerais, com área de 3.586 km² e 

altitude de 477m, e se limita com as Microrregiões de Juiz de Fora, Cataguases, Muriaé, 

Viçosa e Barbacena.  É constituída por 17 municípios, com um total de 269.600 habitantes e 

densidade demográfica de 75,2 hab./km² (IBGE, 2010). 

Para atender aos objetivos propostos, buscou-se, além de pesquisa bibliográfica 

sobre a temática em questão, fazer uso de uma abordagem qualitativa, com a realização de 
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entrevistas semiestruturadas com os responsáveis diretos pela implementação da política de 

proteção social básica na Microrregião de Ubá/MG, em uma abordagem bottom-up, 

considerando as suas percepções sobre a formação de redes e intersetorialidade, que foram 

tratadas conforme análise de conteúdo, proposta por Bardin (2011).    

A amostra selecionada de forma intencional foi constituída pelas duas integrantes da 

coordenação da proteção social básica do município de Ubá e pelos 12 coordenadores e 24 

técnicos de nível superior, totalizando 38 indivíduos vinculados aos CRAS, com mais de 

cinco anos de funcionamento, que representam 57,15% do total de CRAS da microrregião.  

Para manutenção do sigilo sobre a identificação dos profissionais, optou-se por 

codificá-los da seguinte forma: coordenadores de A1 a A12; equipe técnica de nível superior 

de B1 a B24; coordenação da proteção social básica de Ubá de C1 a C2, atribuindo-se a 

cada um deles o número pela ordem crescente em que foram entrevistados pela 

pesquisadora. 

 

5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados evidenciaram que os serviços para os quais os profissionais dos 

CRAS da Microrregião de Ubá mais realizam seus encaminhamentos no município são: 

saúde, educação, Secretaria de Assistência Social, Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE), Conselho Tutelar, Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), 

outra entidade socioassistencial do município, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), 

Ministério Público (MP), Família Acolhedora4, CREAS, Centro POP5, dentre outros. 

Constatou-se que os profissionais têm procurado encaminhar seus usuários, embora nem 

todos os municípios menores tenham como realizar alguns encaminhamentos supracitados, 

como, para o CREAS, Centro POP, Família Acolhedora, MP e CAPS, por serem serviços 

inexistentes nestes municípios. Tal situação coloca os profissionais em uma situação 

bastante fragilizada para atendimento das demandas, que exigem estas formas de 

encaminhamento de seus usuários. 

De forma geral, os encaminhamentos são realizados de maneira formal, por escrito 

ou digitalizados, quando realizados para autoridades competentes da área jurídica, 

Conselhos, Previdência, entre outros. Ocorrem também de maneira informal por telefone ou 

por orientação ao usuário, a quem ele deve procurar em serviços nos quais o CRAS tem 

laços mais consolidados, como escolas, secretaria de assistência, saúde, dentre outros.  

                                                 
4
O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora organiza o amparo de crianças e adolescentes, afastados da 

família por medida de proteção, em residência de famílias cadastradas. É previsto até que seja possível o retorno 
à família de origem ou, na sua impossibilidade, o encaminhamento para adoção. (MDS, 2015b) 
5
 O Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), previsto no Decreto 

nº 7.053/2009 e na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, constitui-se em unidade de referência da 
Proteção Social Especial de Média Complexidade, de natureza pública e estatal; que volta-se, especificamente, 
para o atendimento especializado à população em situação de rua, devendo ofertar, obrigatoriamente, o Serviço 
Especializado para Pessoas em Situação de Rua. (MDS, 2015a) 
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Já o acompanhamento da trajetória do usuário encaminhado é considerado mais 

difícil, pois não existe um fluxo constante de informações, ficando à mercê da iniciativa de 

técnicos mais engajados em procurar saber de seu usuário, como se observa nas falas: 

É porque eu tenho mesmo o costume de ligar, eu sou intrometida, eu ligo prá saber. 
Aí, eu tenho este retorno.  [...] Eu tento, porque? Por que a pessoa, apesar de eu ter 
encaminhado ela prá outro setor, ela permanece com um vínculo aqui no CRAS. Eu 
não posso nunca fazer este desligamento dela daqui, porque ela é do bairro, é dos 
bairros de abrangência e eu tenho que manter aquele acompanhamento com a 
família. (Técnica de Nível Superior B15) 
 
Quando há isto é pela questão do perfil do profissional. Como também a gente tem 
profissionais que não querem saber. Eu já encaminhei, eu fiz a minha parte. 
(Coordenadora da Proteção Social Básica C1) 

 

O diálogo entre os serviços ou a consolidação de redes ainda é um desafio para 

os serviços públicos municipais, mas os coordenadores consideram que a formação de 

redes tem progredido nos municípios, como pode ser verificado nos depoimentos: 

Uma coisa que a gente tem que eu acho que funciona muito bem, funciona muito, 
(pausa) eles chamam de reunião da rede socioassistencial. Aí nessa reunião, vai um 
representante de cada setor. Por exemplo, vamos supor, vai um representante da 
saúde, um representante de todas as escolas do município, representantes de todos 
os PSFs, representante do Conselho Tutelar, a assistente social do Fórum participa. 
[...] Então, existem os casos específicos e, aí, a gente vai em busca de solução 
desses casos que são mais expressivos. (Coordenadora A2) 

 
Não adianta eu mandar papel prá você, eu tenho que conhecer você. Você tem que 
me conhecer. Você vai saber da minha realidade, eu vou saber da sua, e quando eu 
te peço e você fala não, eu vou saber porque você fala não. Senão, eu vou achar 
que você não quer trabalhar. E quando eu te peço uma coisa absurda, você vai 
saber que está pedindo uma coisa absurda. Então, isso só se dá se a rede se 
conhece, quando os profissionais se conhecem e sabem o que cada um faz dentro 
do seu serviço, e isso está faltando, estamos correndo atrás prá ter isso, está tendo 
reuniões prá isso. (Coordenadora A8) 
 
Hoje a gente consegue uma proximidade muito grande, assim, em relação ao que 
era. Até acho que por conta das subvenções, que essas entidades recebem do 
município, por exemplo, o programa de aquisição de alimentos do Banco de 
Alimentos. Mas esta questão do feedback, da referência e contra referência, é um 
desafio. (Coordenadora da Proteção Social Básica C1) 
 

Pela análise geral dos dados coletados nas entrevistas, a prática de reuniões 

periódicas da rede socioassistencial é pontual na Microrregião, onde a formação de redes 

ainda se encontra em processo inicial de expansão, mas com conscientização dos 

profissionais de sua importância. Um exemplo de iniciativa presente em um dos municípios 

pesquisados de melhorar o fluxo de redes e intersetorialidade, pode ser constatada nos 

depoimentos: 

Foi criada uma comissão formada por servidores, com um representante de cada 
serviço, e aí, eles estão discutindo, assim, procurando compreender como que é o 
funcionamento de cada serviço, prá tá criando um fluxo, um protocolo de referência 
e contra referência no município. (Coordenadora da Proteção Social Básica C1) 
 
Eu estou até fazendo parte de uma comissão, em que a gente está elaborando um 
prontuário padrão. Porque assim, eu encaminho pro CREAS, [...] eu tenho que 
deixar alí um pequeno relatório falando como que foi a passagem dele aqui pelo 
CRAS, com os meus dados [...] para padronizar, e também, assim, prá eu pegar 
aquele papel alí e veem quais foram as áreas que aquele usuário alí já passou. Nós 
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estamos elaborando este documento para sanar algumas falhas de comunicação 
mesmo. [...] O prontuário é um dos pontos, mas existem outras propostas também 
como discussão de casos, encontros de capacitações, outras propostas que vão ser 
lançadas também. (Técnica de Nível Superior B15) 

 

Essa busca de solução para melhorar o fluxo das redes e intersetorialidade ressalta 

outra questão importante, comentada por Araújo (2009, p.172, grifo do autor), de iniciativa 

dos profissionais da assistência de “superação da assistência social como instrumento de 

passagem para outras políticas”, que contribui para superar esta questão histórica e integrar 

a assistência, de fato, no seu lugar; como política integrante do sistema de seguridade 

social.  

Sobre a referência do usuário do CRAS ao CREAS ela não ocorre em 66,7% dos 

CRAS participantes da pesquisa, porque esta unidade é inexistente nestes municípios, onde 

os casos de violação de direitos procuram ser resolvidos entre os profissionais do CRAS ou 

da Secretaria de Assistência Social com o Conselho Tutelar e MP. Dos 4 CRAS restantes 

(33,3%), apenas um se encontra localizado em município de pequeno porte (Dores do 

Turvo), que conseguiu recentemente instituí-lo, sendo que os demais apresentam vínculo 

muito fragilizado com o CREAS. Estes resultados deixam evidente que, na Microrregião de 

Ubá, a referência e contra referência do usuário do CRAS ao CREAS é bem fragilizada e 

enfrenta dificuldades, revelando uma descontinuidade entre os serviços que compromete a 

proteção social de seus usuários, como expresso na fala:  

Com o CREAS a gente não tem um bom vínculo, porque confunde um pouquinho o 
que é o Serviço de Convivência, com o que que é o serviço deles, porque enquanto 
tá aqui, o vínculo não foi rompido, rompeu o vínculo, o CREAS tem que 
acompanhar. Ele acompanha e a gente também acompanha. Só que tem atividades 
que a gente precisa que eles desenvolvam lá, prá mim dar continuidade ao meu 
serviço aqui, porque ele vai continuar aqui. (Coordenadora A7) 

 

 O diálogo com outras unidades municipais como Conselho Tutelar e Ministério 

Público, fundamentais para a resolução de questões sociais das famílias, também vem 

encontrando dificuldades na região, como pode ser evidenciado no seguinte depoimento: 

A gente tem problema, por exemplo, com o MP. O problema não é a resposta, é que 
demora demais prá acontecer alguma coisa, às vezes, até responde, assim, que 
recebeu alí a queixa, a denúncia, mas, assim, é uma burocracia muito grande, até 
encaminhar. [...] Conselho tutelar é difícil demais, o Conselho Tutelar é quase 
impossível, se eu te falar que eles não aceitam encaminhamento da gente, eles só 
aceitam que eles encaminhem, então, é muito difícil a gente encaminhar, porque 
eles acham que a gente não tem o direito de encaminhar prá eles. (Técnica de Nível 
Superior B14) 

 

Quanto à intersetorialidade, expressa pela troca de saberes, poderes e vontades 

diversas; enfim, como um processo dinamizador da expansão dos serviços da assistência, a 

realização de estudos de casos em conjunto, por exemplo, é quase inexistente nos 

depoimentos, deixando evidente que esta prática não é rotineira na Microrregião de Ubá. 

Em geral, quando relatados, ocorrem em face de um caso mais complicado, que, depois de 



 

8 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

várias tentativas exaustivas de solução, constata-se que só a intervenção interdisciplinar 

tem a possibilidade de alcance de solução.  

Conforme explicitam Costa e Bronzo (2012), a intersetorialidade é uma estratégia 

adequada para o enfrentamento de problemas complexos e multidimensionais, como a 

pobreza. Assim, a compreensão dos problemas existentes para a cooperação e para a ação 

coletiva e os tipos de relações estabelecidas entre as instituições envolvidas durante o 

processo de implementação contribuem para nortear políticas intersetoriais.  

Nesse contexto, para melhorar o diálogo entre os serviços existentes na 

Microrregião, há necessidade de implantação de um projeto político agregador dentro do 

município, que estimule a realização de reuniões periódicas com representantes da rede 

socioassistencial, como uma alternativa para o conhecimento da realidade dos outros 

serviços, construção de uma relação de respeito de profissional para profissional e 

possibilidade de atuação em conjunto, com vias à otimização do atendimento das demandas 

das famílias e fortalecimento de vínculos entre os profissionais, para que sejam geradas 

novas estratégias de enfrentamento das questões sociais, como na fala:  

O compartilhamento de opiniões nos leva a construir e desconstruir questões. 

(Coordenadora da Proteção Social Básica C2) 

 

Segundo Araújo (2009, p. 154), “a presença histórica da assistência social numa 

perspectiva pragmática e emergencial depende para sua reversão de mudanças de 

concepção e das respostas críticas que os profissionais coletivamente sejam capazes de 

formular”, deixando mais uma vez evidente a importância do trabalho coletivo intersetorial. 

A falta de fluxo de informações e de cooperação entre os serviços constatada na 

Microrregião revela uma realidade preocupante, que pode estar relacionada com a 

manutenção da visão assistencialista por parte do poder público municipal, que limita as 

ações de muitos profissionais engajados com vínculos não permanentes de trabalho ou, 

mesmo, se depara com outras questões, como a desmotivação de profissionais, cuja falta 

de interesse inviabiliza a comunicação entre os serviços, como expresso na fala:  

Se você quer estabelecer uma relação de proximidade, vai fazer visita institucional, 

estabelece uma relação. A gente orienta muito isso, porque não adianta: eu ligo pro 

fulano e o fulano não me conhece; uma pessoa que não me conhece, que nunca me 

viu, que não sabe como eu sou, a gente orienta isso também. E muitas das vezes, 

aqui mesmo, a gente tem casos assim: com uma determinada política um CRAS tem 

mais abertura, o outro não tem, mas é por que? Depende do profissional. 

(Coordenadora da Proteção Social Básica C2) 

 

Quanto ao conhecimento de outras experiências de implementação de CRAS, 

75% dos coordenadores conhecem pessoalmente outras realidades de CRAS, além de 

trocar informações com colegas por telefone ou e-mail. Outros 33,3% consideram a 

participação no Curso telepresencial da Secretaria de Estado de Trabalho e   
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Desenvolvimento Social6 (SEDESE), como uma ótima oportunidade para a troca de 

experiências com equipes de outros municípios. Assim, fica evidente que existe troca de 

experiências e cooperação entre os profissionais da assistência social dos municípios da 

Microrregião, estabelecendo um fluxo de informações entre as diversas realidades vividas 

pelos CRAS, o que é considerado um ponto positivo para a qualificação dos serviços 

socioassistenciais, e, muito embora, este fluxo de informações estabelecido não esteja 

relacionado com formação de redes e intersetorialidade propriamente dito, guarda relação 

com a qualificação dos serviços prestados para as famílias. 

Entre as categorias analisadas relacionadas à formação de redes e intersetorialidade 

entre os serviços municipais, todas precisam ser incrementadas na Microrregião, pela pouca 

frequência constatada de comunicação entre os serviços. 

6- CONCLUSÃO 

A formação de redes e intersetorialidade entre os serviços da assistência social 

básica, na Microrregião de Ubá/MG, encontram-se fragilizados, o que exige uma mudança 

para um paradigma com foco na complexidade, na compreensão da diversidade e na 

promoção da verdadeira comunicação.  O enfrentamento das questões sociais, por meio do 

acompanhamento da trajetória dos usuários e manutenção de um fluxo regular de 

informações, além do diálogo entre os serviços ainda é uma realidade que ocorre 

pontualmente, seja em alguns municípios ou entre determinados serviços, revelando 

aspectos de descontinuidade das redes, que dificultam a resolução de problemas 

complexos, com fragmentação da atenção às necessidades sociais, divergências quanto 

aos objetivos a serem alcançados e limitada participação social.  
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