O que é Vigilância Socioassistencial?
A LOAS, em seu art. 2°, situa a Vigilância Socioassistencial como um
dos objetivos da política da Assistência Social e no art. 6º-A é definida como
“um dos instrumentos das proteções da assistência social que identifica e
previne as situações de risco e vulnerabilidade social e seus agravos no
território”. Segundo a NOB/SUAS/2012, a Vigilância Socioassistencial é
uma função da Política de Assistência Social, comprometida com a:
“Produção e disseminação de informações,
possibilitando conhecimentos que contribuam para
a efetivação do caráter preventivo e proativo da
política de assistência social, assim como para a
redução dos agravos, fortalecendo a função de
proteção social do SUAS”. (art.90).

A Vigilância Socioassistencial deve ser colocada em prática a partir do
levantamento de informações territoriais que devem conter dados dos
atendimentos realizados pelas equipes técnicas das Unidades
Socioassistenciais, bem como o levantamento de informações dos vários
instrumentos, a exemplo: CadÚnico e Cecad, Censo SUAS, Cadastro
Nacional do SUAS – CadSUAS, Registro Mensal de Atendimentos – RMA,
Prontuário SUAS, Sistema de Identificação de Domicílios em
Vulnerabilidade – IDV e outras fontes de dados oficiais. Essas informações
devem ser a base para elaboração de estudos, análises e diagnósticos, que
tem como objetivo conhecer as necessidades das famílias e indivíduos, se
os serviços ofertados possuem qualidade e estão suprindo a demanda, se
a equipe técnica é suficiente para atender a população, e principalmente
identificar as situações de vulnerabilidades, risco pessoal e social,
presentes nos municípios. Esse estudo pode nortear a tomada de decisões
dos gestores e contribuir para o planejamento de ações estratégicas, tais
como: a realização de ações que visem a melhoria da qualidade dos
serviços prestados, implantação de políticas públicas e novos serviços
voltados a esta população, a qualificação dos trabalhadores do SUAS,
dentre outros que SEDS/Coordenação da Gestão do SUAS visem o
aprimoramento e fortalecimento da Gestão na Política da Assistência
Social.

