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RESUMO

ABSTRACT

O presente artigo relata a prática da equipe multiprofissional do Programa Acolhimento
Familiar, e descreve a ferramenta de análise qualitativa utilizada para avaliar os resultados
dos atendimentos realizados com as famílias atendidas. O Programa Acolhimento
Familiar é gerido pela Fundação de Ação Social, órgão responsável pela gestão da Política
de Assistência Social no Município de Curitiba/PR e é executado pela Diretoria de
Proteção Social Especial na coordenação de Alta Complexidade - DPSE. Este visa auxiliar
o processo de reintegração de crianças e/ou adolescentes na família de origem, extensa
ou ampliada, em condições de igualdade e ambiente familiar que promova o
desenvolvimento saudável, com segurança, apoio, proteção e cuidado. O objetivo geral
do presente trabalho foi o de descrever de que forma tais práticas contribuem para o
alcance dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das
Nações Unidas (ONU). O objetivo específico é apresentar a ferramenta de avaliação dos
resultados. A metodologia utilizada foi o levantamento documental (protocolo, registros
de memória, registros de atendimento) e análise qualitativa dos dados por meio de
quadro de análise dos resultados obtidos a partir do PIA (Plano Individual de
Atendimento) e da análise do discurso familiar, comparando-os em uma tabela com os 17
ODS. Os resultados mostraram que o Programa Acolhimento Familiar contribui para o
fortalecimento dos seguintes ODS: 02, 03 (3.4, 3.5, 3.d), 04 (4.2, 4.4), 05 (5.4 e 5.b), 10
(10.2), 16 (16.1, 16.2), tendo como principais temas: segurança alimentar; saúde mental e
bem estar; prevenção e tratamento de SPA; desenvolvimento de qualidade na primeira
infância; investir na capacitação para inserção no mundo do trabalho; promoção da
responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família; inclusão social, econômica e
política; acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura
contra crianças. Concluiu-se que a prática profissional do referido Programa traz
relevância quando se discutem formas inovadoras de usar evidências qualitativas a fim
de ampliar e humanizar os processos de tomada de decisão no que tange a atingir os 17
ODS.

This article reports on the practice of the multiprofessional team of the Family Shelter
Program and describes the qualitative analysis tool used to evaluate the results of the
care given to the families served. The Family Acceptance Program is managed by the
Fundação de Ação Social (Social Action Foundation), which is responsible for managing
the Social Assistance Policy in the city of Curitiba / PR and is run by the Special Social
Protection Directorate in High Complexity Coordination (DPSE). It aims to help the
reintegration process of children and / or adolescents in the family of origin, extended or
extended, under conditions of equality and family environment that promotes healthy
development, with security, support, protection and care. The overall objective of this
paper was to describe how these practices contribute to the achievement of the United
Nations' 17 Sustainable Development Goals (ODS). The specific objective is to present the
results evaluation tool. The methodology used was the documentary survey (protocol,
memory registers, attendance records) and qualitative analysis of the data by means of a
table of analysis of the results obtained from the Individual Plan of Attendance and the
analysis of the family discourse, comparing them in a table with the 17 ODS. The results
showed that the Family Shelter Program contributes to the strengthening of the
following ODS: 02, 03 (3.4, 3.5, 3.d), 04 (4.2, 4.4), 05 (5.4 and 5.b), 10 (10.2), 16 (16.1, 16.2),
with the following main themes: food security; mental health and well-being; prevention
and treatment of SPA; development of quality in early childhood; investing in training for
insertion in the world of work; promoting shared responsibility within the home and
family; social, economic and political inclusion; to end abuse, exploitation, trafficking and
all forms of violence and torture against children. It was concluded that the professional
practice of this Program is relevant when discussing innovative ways of using qualitative
evidence to broaden and humanize decision-making processes in relation to achieving
the 17 ODS.
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