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RESUMO: A Seguridade Social brasileira traz à perspectiva da proteção integral à sociedade 

através da articulação das Políticas Públicas, no entanto, a configuração fragmentada das 

políticas torna-se empecilho a um atendimento integral, e a respostas adequadas à demandas 

da sociedade. Diante disso, a intersetorialidade é evocada como um imperativo à 

materialização dos direitos sociais, e dada sua importância, tendo em vista que o atendimento 

integral do usuário é um compromisso ético do Serviço Social, buscou-se nesta pesquisa 

investigar como a intersetorialidade se efetiva nas políticas de saúde e de assistência social, 

tendo como foco o exercício profissional dos assistentes sociais com famílias em municípios 

dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. OBJETIVOS: Identificar a metodologia 

utilizada pelos assistentes sociais no trabalho com famílias; analisar as ações quanto à 

articulação entre as políticas da assistência social e da saúde; conhecer os desafios enfrentados 

pelos assistentes sociais e gestores e finalmente contribuir para a efetivação da 

intersetorialidade entre a PS e PNAS. METODOLOGIA: Trata-se de pesquisa qualitativa 

descritiva, utilizando-se como instrumentos entrevista semi-estruturada, grupo focal, 

observação e análise de conteúdo. SUJEITOS: Assistentes Sociais e Gestores das Políticas 

de Saúde e de Assistência Social em municípios do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

RESULTADOS: A intersetorialidade aparece como um dos pressupostos em ambas as 

políticas, mas os resultados parciais indicam que é traduzida como parceria e integração e está 

freqüentemente vinculada à dimensão técnica e operativa, configurando-se em atividades de 

encaminhamentos para outros serviços, planejamentos pontuais e por orientação aos serviços 

sócio-assistenciais no território. Identifica-se por parte dos assistentes sociais tentativas de 

dialogar para a realização de ações intersetoriais, mas esta ainda não ocorre efetivamente, 

enquanto planejamento, execução e avaliação conjunta da ação.  Torna-se responsabilidade 

dos profissionais a construção de uma rede integrada, e um dos desafios trazidos pelos 

assistentes sociais e gestores é a grande demanda por atendimento e expressivas situações de 

vulnerabilidades e riscos vivenciadas pelas famílias. Estes dados ainda que parciais, reiteram 
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a importância deste estudo e a necessidade de elaborar formas concretas que garantam a 

intersetorialidade entre as políticas. 

 

 


