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Resumo 

 

As organizações institucionais de Saúde Pública vêm para ampliar o foco estratégico 

para ações de promoção do acesso a recursos que garantam a saúde a todos, independentemente 

de fatores econômicos, sociais e culturais. No Brasil, a Constituição Federal de 88 e as 

Políticas Públicas da Saúde/PS e da Assistência Social/PNAS (SUS, LOAS, SUAS), 

preconizam a Família como sujeito central na efetivação de direitos. A centralidade da família 

por estas políticas impõe a apropriação do que é matricialidade sócio-familiar, preconizado na 

PNAS e o conhecimento de como a PS vem incluindo a família nas ações. Na pesquisa 

FAMÍLIA CUIDADORA: A (RE)ORGANIZAÇÃO FAMILIAR FRENTE AO 

ADOECIMENTO os resultados apontam a necessidade de criar espaços de apoio e atenção as 

familias em situação de vulnerabilidade frente a doença de familiar. Dando seguimento a 

estudos e pesquisas já realizadas e em consonância com a PNAS e na PS, este projeto apresenta 

como PROBLEMA DE PESQUISA: Como vem se organizando os serviços prestados pela 

rede de Saúde e/ou Assistência Social para a família-cuidadora em situação de vulnerabilidade? 

OBJETIVO GERAL: Mapear os serviços prestados pela rede de Saúde e de Assistência Social 

à família-cuidadora em situação de vulnerabilidade social a fim de promover a 

intersetorialidade entre essas políticas, garantindo a inserção dessas famílias.. 
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METODOLOGIA: a pesquisa fundamentada no Método Dialético Critico, com abordagem 

qualitativa. Realização de entrevistas semi-estruturadas, observação, pesquisa bibliográfica e 

documental. CATEGORIAS EXPLICATIVAS da realidade: Totalidade, Historicidade, 

Cotidiano e Contradição. CATEGORIAS DA PESQUISA: Intersetorialidade, Família 

Cuidadora, Política Pública. Os dados coletados serão analisados a partir do método de Bardin. 

AMOSTRA: trabalhadores da rede de saúde e de assistência social que acompanham os 

familiares-cuidadores de hospitais de POA. RESULTADOS PARCIAIS: O projeto foi 

encaminhado ao CEP/PUCRS e estudos bibliográficos realizados até o momento apontam que 

a família recebe atendimento dentro da instituição hospitalar, porém a sua inclusão na rede de 

atenção seja de saúde ou assistência social não é efetiva. Desta forma é necessário criar 

intervenções em saúde que incidam nos efeitos do adoecimento para alem do espaço do sistema 

de saúde incluindo outras políticas publicas em especial a PNAS fomentando a 

intersetorialidade entre as políticas. 
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