
 

 
 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ  

 

 
 
 

 

MIRYAM DE ALMEIDA CARVALHO DUARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VULNERABILIDADE SOCIAL: CONCEITOS E PERCEPÇÕES DOS 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2010 



 

 
 

MIRYAM DE ALMEIDA CARVALHO DUARTE 

 
 
 
 

 
 
 
 

VULNERABILIDADE SOCIAL: CONCEITOS E PERCEPÇÕES DOS 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 
 

 
 
 

Dissertação apresentada à Universidade Estácio de 
Sá como requisito parcial para obtenção do grau de 
Mestre em Saúde da Família. 
Orientador Prof. Dr. Hésio de Albuquerque Cordeiro. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Rio de Janeiro 

2010 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aos meus pais, responsáveis por tudo que sou.  
Ao meu amado esposo, fiel amigo e grande 
companheiro que em todos os momentos me 
ajudou e me encorajou na minha travessia 
profissional, estando sempre junto nas horas 
mais difíceis de minha vida, sabedor de todas as 
dificuldades encontradas na minha história 
profissional. A Sofia, minha filha amada, meu 
maior presente de Deus, na sua tenra idade 
cedeu nosso tempo de lazer e convívio para 
meus estudos. 
 

 
 



 

 
 

AGRADECIMENTOS 
 

 
 

Aos meus pais Miracy e Elias Carvalho, pois se não fosse por eles, com seus 

ensinamentos e valores, não seria hoje a pessoa que sou. 

Aos meus sogros Georgete (in memória) e Nelson Duarte, pela honra de tê-

los como meus segundos pais e poder sempre contar com eles nos momentos mais 

difíceis. 

Ao meu amado esposo, pelo suporte presencial que permitiu mais esta 

realização, pela cumplicidade, estímulo, paciência e amor sempre a mim dedicados 

nessa longa jornada  

A minha filha Sofia, que mesmo sem saber me ajudou doando o seu tempo 

para que eu me dedicasse a este trabalho. 

Aos meus irmãos (as) por acreditarem e torcerem pelo meu sucesso. 

Aos meus cunhados (as) por terem em todos os momentos um olhar 

acolhedor e uma palavra amiga.  

Aos meus sobrinhos, por sempre me darem um sorriso de alegria nos 

momentos em que mais precisei. 

Ao meu querido orientado Prof. Dr. Hésio Cordeiro, pelo apoio dedicação e 

incentivo, e por quem tenho profundo respeito, admiração e privilégio de ter sido 

orientada. 

Ao meu querido Mestre Dr. Paulo Henrique, por seus ricos conhecimentos e 

ensinamentos nos momentos cruciais da construção deste projeto. 

A Organização Pan Americana de Saúde (OPAS) / Ministério da Saúde, pelo 

apoio na concessão da bolsa de estudos, que me ajudou na realização do Mestrado. 



 

 
 

A minha grande amiga Vandilene da Silva, grande exemplo de luta por quem 

tenho o maior respeito e eterna gratidão. 

Aos docentes e aos companheiros de turma do Mestrado dos anos de 2007 e 

2008, quero deixar registrado que os temas discutidos, os trabalhos em grupo e até 

mesmo nossas saídas de “Lei”, foram um grande aprendizado e ensinamento para 

toda a minha vida. 

A minha amiga Aline Luna, Secretária do Mestrado, pela dedicação, 

paciência, apoio e as sempre lembranças dos prazos da defesa da dissertação que 

teríamos que cumprir. Pessoa mais que especial. 

E é claro, a Deus, por seu amor incondicional e por ter colocado cada uma 

destas pessoas no meu caminho, e me deu a condição de continuar. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andar com Fé é saber que cada dia é um 
recomeço, é ter certeza que os milagres 
acontecem e que os sonhos PODEM se 
realizar. 

 
 
Silvia Schmidt 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
 

 
RESUMO 

 
 
 

O conceito de Vulnerabilidade Social, para efeito da Norma Operacional 

Básica do Sistema de Assistência Social (NOB/SUAS) do ano de 2005, é construído 

a partir da fundamentação da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) do ano 

de 2004, o qual define o público alvo de atendimento da Assistência Social. Desde o 

inicio da implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), vários problemas se 

colocaram para sua operacionalização, estratégias que busquem a totalidade do 

atendimento da saúde, a saber, biopsicossocial, surgem como direção para um 

eficaz englobamento da saúde como um todo, nesse aspecto o Programa de Saúde 

da Família, firma-se como um meio de atendimento a atenção primária que visa esse 

atendimento. O presente estudo objetiva analisar as necessidades e possibilidades 

de integração entre saúde da família e assistência social na identificação e 

enfrentamento das situações de vulnerabilidades sociais que demandam ações de 

proteção social básica. Adotou-se para esse estudo o método de pesquisa 

qualitativa, utilizando a observação e entrevista semi estruturada com a equipe 

técnica de saúde da unidade saúde da família do bairro da Lapa. Os resultados 

mostram uma grande necessidade de informação sobre o conceito de 

vulnerabilidade social, uma vez que os profissionais conseguem identificar as 

situações de vulnerabilidade, mas não conhecem o conceito e nem sabem como 

tratá-las. 

 

 

Palavras - chaves: Conceitos, Percepções, Vulnerabilidade Social, Saúde da 

Família, Assistência Social, Profissionais de Saúde 
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ABSTRACT 
 
 
 

The concept of Social Vulnerability to effect the Basic Operational System of Social 

Services (NOB / ITS) in the year 2005, is built on the grounds of the National Social 

Assistance (PNAS) in the year 2004, which defines target audience care of Social 

Services. Since the beginning of implementation of the Unified Health System (SUS), 

several problems have arisen in its implementation, strategies that seek the total 

health care, namely, biopsychosocial, emerge as an effective way to globbing health 

as a whole, this respect the Program of Family Health, firm as a means of service to 

primary care that addresses that. This study examines the needs and possibilities of 

integration of family health and social assistance in identifying and coping with 

situations of social vulnerabilities that require action of basic social protection. Was 

adopted for this study the method of qualitative research using observation and semi 

structured interviews with the crew's health care unit of the family of the Lapa district. 

The results show a great need for information about the concept of social 

vulnerability, since professionals can identify vulnerable situations, but do not know 

the concept and do not even know how to treat them. 

 

 

 

Keywords: Concepts, Perceptions, Social Vulnerability, Family Health, Social 

Services, Health Professionals. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

LISTA DE QUADROS E GRÁFICOS 

 
 
Quadro 1 – Características para composição da taxa de vulnerabilidade social 16 

Quadro 2 – Referências para a cobertura da Assistência Social   18 

Gráfico 1 – Vulnerabilidade Social       45 

Gráfico 2 – Desemprego         46 

Gráfico 3 – Vulnerabilidade a doenças       47 

Gráfico 4 – Nível Educacional        48 

Gráfico 5 – Estado Civil         49 

Gráfico 6 – Mantenedor do Lar        50 

Gráfico 7 – Portadores de Necessidades Especiais     51 

Gráfico 8 – Idosos na Família        52 

Gráfico 9 – Moradores por domicilio        53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ACS – Agente Comunitário de Saúde 

CRFB – Constituição da República Federativa do Brasil 

CRAS – Centro de Referência da Assistência Social 

ESF – Equipe de Saúde da Família 

LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social 

MDSCF – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome 

MS – Ministério da Saúde 

MDS – Ministério do Desenvolvimento Social 

NOB – Norma Operacional Básica 

PAIF – Programa de Atenção Integral a Família 

PBF – Programa de Bolsa Família 

PNAD – Pesquisa Nacional de Assistência Social 

PNAS – Política Nacional de Assistência Social 

PSF – Programa de Saúde da Família 

SIAB – Sistema de Informação da Atenção Básica 

SIPACS – Sistema de Informação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

SNAS – Secretária Nacional de Assistência Social 

SUAS – Sistema Único de Assistência Social 

SUS – Sistema Único de Saúde 

  



 

 
 

SUMÁRIO 
 
1 INTRODUÇÃO 12 
1.1 VULNERABILIDADE SOCIAL  14 
1.2 O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)  22 
 
2 

 
PROTEÇÃO SOCIAL 

 
26 

2.1 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 26 
2.2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 28 
 
3 

 
JUSTIFICATIVA 

 
30 

 
4 

 
QUESTÃO NORTEADORA 

 
32 

 
5 

 
OBJETIVOS E MÉTODOS 

 
33 

5.1 OBJETIVO GERAL  33 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 33 
5.3 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 34 
5.4 POPULAÇÃO DE ESTUDO 35 
5.5 CENÁRIO DA PESQUISA 35 
5.6 TRABALHO DE CAMPO 37 
5.7 PLANO INICIL DE ANÁLISE 38 
5.8 COLETA DE DADOS 41 
5.9 DAS CATEGORIAS 42 
 
6  

 
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
43 

6.1 CONHECIMENTO SOBRE VULNERABILIDADE SOCIAL 43 
6.2 
 
6.3 
6.4 
 
6.5 

NECESSIDADE DE APOIO NAS SITUAÇÕES DE 
VULNERABILIDADE SOCIAL 
DIFICULDADE DE ACESSO E POUCOS APARATOS SOCIAIS 
NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO ENTRE ASSISTÊNCIA SOCIAL E  
SAÚDE 
OFERTA DE RECURSOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA 
ADSCRITA AO PSF-LAPA 

 
54 
56 
57 

 
 

59 
   
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 61 
 
8 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
65 

 
 

 
APÊNDICE I - PROPOSTA DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 
71 

 
 

 
ANEXO I - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
73 

 
 

 

 



12 
 

 

1- INTRODUÇÃO 

 

 

A busca por ações de enfrentamento das desigualdades sociais que entravam 

o desenvolvimento humano e traz para o campo da discussão a necessidade da 

criação de estratégias que venham articular políticas que sinalizem respostas para 

essas ações. 

Nas últimas décadas o Brasil vem passando por um processo de 

desigualdade bastante significativo, principalmente no que se refere a má 

distribuição de renda e elevados níveis de pobreza, os quais excluem grande 

parcela da população do acesso as mínimas condições de dignidade e cidadania. 

Segundo estudos feitos pelo economista Dedecca (2003), nos anos de 1992 a 1999, 

os 25% mais pobres perderam 20% de sua renda e os 5% mais ricos perderam 

10%. Estes dados constatam uma alta defasagem salarial para os mais pobres, 

elevando a concentração de renda nas mãos dos mais ricos. 

A pobreza deve ser entendida em sua totalidade, principalmente por suas 

expressões e conseqüentemente por suas evidencias quando uma família não 

consegue ter renda suficiente para ter acesso mínimo a bens sustentáveis, e aos 

recursos básicos que garantam qualidade de vida tais como: alimentação, habitação, 

educação, saúde, lazer, dentre outros. 

A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) de 1988, fruto de 

uma recente redemocratização do País foi à mola propulsora de muitas conquistas 

no campo da saúde e assistência social para o resgate da cidadania de milhões de 

brasileiros.   

Segundo a CRFB/88 em seu art. 194 sobre a Seguridade Social declara que:  
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“A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 
iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a 
assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 
social”. 
 
 

A situação de vulnerabilidade tem dois enfoques importantes que a 

pressupõe: primeiro, a compreensão de que as múltiplas dimensões da pobreza 

precisam ser consideradas em um contexto de vulnerabilidade social, que englobam 

renda, escolaridade e ciclo de vida familiar. 

O segundo pressuposto é a segregação espacial presente nos centros 

urbanos que não é o objeto deste estudo; porém, norteia uma abordagem que não 

se limita a compreender a segregação residencial, e sim suas conseqüências. Em 

que sua materialização mostra-se através do isolamento social e nas condições de 

vida subumanas que a sociedade encontra-se em nossos dias, em conseqüência de 

falta de recursos financeiros, cognitivos ou de qualquer outra natureza acumulados 

por indivíduos e famílias.  

A vulnerabilidade social, também determina as impossibilidades de uso de 

ativos tais como: acesso a mercados, bens e serviços públicos e privados. Em 

outros termos, as situações sociais de pessoas e famílias não só são resultados, 

mas também influencia suas condições de vida. 

Conhecer os problemas que envolvem as situações de vulnerabilidades 

sociais torna-se matéria primeira para atores que trabalham em dimensões que 

abrangem o trato com a sociedade, seja na assistência ou na saúde; onde por suas 

similaridades englobadas na Seguridade Social se fundem em processos de 

trabalho que mesmo tendo seus mecanismos de criação separados por uma 

década, os mesmos estão assentes em conceitos e princípios comuns, e 

compartilham o mesmo propósito: oferecer serviços de qualidade a todos que deles 

necessitem. 



14 
 

 

1.1 - VULNERABILIDADE SOCIAL 

 

O conceito de "vulnerabilidade”, segundo BELLENZANI, MALFITANO e VALLI 

(2005), é originário da área da advocacia internacional pelos Direitos Universais do 

Homem e designa, em sua origem, grupos ou indivíduos fragilizados, jurídica ou 

politicamente, na proteção ou garantia de seus direitos de cidadania.  

É através da síntese das variáveis que envolvem as situações de descaso 

abandono, adoecer, miséria, dentre outras, sejam elas concretas ou abstratas, que 

se busca identificar as co-relações existentes no meio da sociedade no que se refere 

às questões de vulnerabilidade social. 

Ainda segundo BELLENZANI, MALFITANO e VALLI (2005), alguns 

componentes importantes são apresentados para avaliar a condição de maior ou 

menor vulnerabilidade social de um indivíduo ou de coletivos. São eles: acesso aos 

meios de comunicação, escolarização, disponibilidade de recursos, partilha mais 

eqüitativa dos materiais, poder de influenciar decisões políticas, possibilidade de 

enfrentar barreiras culturais, estar livre de coerções violentas ou poder defender-se 

delas.  

É na miséria estrutural que vemos a caracterização da vulnerabilidade social 

das famílias, agravada pelo desemprego e subemprego, fruto de uma economia 

desigual e excludente. Em que para Kaloustian (2005), por trás da criança excluída 

da escola, nas favelas, no trabalho precoce urbano e rural e em situação de risco, 

está a família desasistida ou inatingida pela política oficial. Em consonância com 

este autor, Martins (1993) declara que a criança abandonada é apenas a 

contrapartida do adulto abandonado, da família abandonada, da sociedade 

abandonada. 
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A vulnerabilidade social, portanto, evidencia a situação de abandono, descaso 

e miséria, assim como outras demonstrações de risco, imputados por uma realidade 

social desigual, fortalecida pela ausência de políticas que atendam tais realidades. 

A operacionalização do art. 18, inciso IX, da Lei Orgânica da Assistência 

Social (LOAS) prevê a utilização de indicadores para a partilha e distribuição de 

recursos, fundamentada em metodologia objetiva e critérios públicos e universais 

que sejam, ao mesmo tempo, transparentes e compreensíveis por todas as 

instâncias que operam a política de Assistência Social, em especial, aquelas 

incumbidas do controle social. 

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDSCF), 

através da Secretária Nacional de Assistência Social (SNAS) de 2005, preconiza a 

partir da Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social 

(NOB/SUAS) de 2005, lançar mão da combinação de critérios de partilha e de 

pactuação de resultados e metas para a gestão (gradualismo, com base nos 

resultados pactuados), para que seja possível: 1º equalizar; 2º priorizar; 3º projetar a 

universalização na trajetória da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) de 

2004. A combinação de critérios considera o porte populacional dos municípios, a 

proporção de população vulnerável e o cruzamento de indicadores sócioterritoriais e 

de cobertura. 

O conceito de vulnerabilidade Social, para efeito da NOB/SUAS/2005, é 

construído a partir da fundamentação do PNAS/2004, o qual define o público alvo da 

Assistência Social, conforme demonstrado no quadro a seguir: 
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Quadro 1 – Características para composição da taxa de vulnerabilidade social 

A (NOB/SUAS) de 2005, determina também que a questão socioeconômica 

também precisa ser considerada quando falamos de vulnerabilidade. 
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Segundo DUARTE e OLIVEIRA (2008), a vulnerabilidade de uma família 

representa o volume adicional de recursos que a mesma requer para satisfazer suas 

necessidades básicas, em relação ao que seria requerido por uma “família-padrão”. 

Para os referidos autores a presença, por exemplo, de gestantes, crianças, 

adolescentes, jovens e idosos poderá aumentar a vulnerabilidade da família, porque 

aumenta o volume de recursos necessários a vida com dignidade. 

Com base nas informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilio 

(PNAD) é possível diferenciar entre cinco componentes da ausência de 

vulnerabilidade de uma família, dentre os quais destacamos a presença/ausência da 

mãe, isto é, crianças que estejam sendo criadas por terceiros representam maior 

probabilidade de desproteção, de risco de trabalho em atividades penosas, de ficar 

fora da escola entre outros problemas. Da mesma forma, o acesso à informação é 

uma dimensão a ser considerada, pois o analfabetismo, a escolaridade formal e a 

qualificação profissional são indicadores importantes.  

Vulnerabilidade Social, não é um termo conhecida na saúde com esse nome, 

e sim como risco social, mas suas implicações são as mesmas, quando se refere à 

exposição de não atendimento das necessidades sociais, seja em vulnerabilidade, 

ou em risco social.   

Portanto, é importante ficar claro que falar em indicadores de vulnerabilidade 

é mais do que falar na situação socioeconômica e de insuficiência de renda é, 

resgatar um conjunto de onde a renda se soma a outros acessos que a família deve 

ter.  

A NOB/SUAS traz ainda um quadro de referência de riscos, inseguranças e 

vulnerabilidades para a cobertura da Assistência Social para o qual procurará dar o 

devido destaque, mesmo que sem detalhamentos:  
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Quadro 2 – Referências para cobertura da Assistência Social 
 

 
Ciclo de vida 

Pessoas com ausência de atenção 

às fragilidades do ciclo de vida 

Pessoas em momentos de vida que as tornam frágeis e 

vulneráveis por decorrência da idade ou de outra ocorrência 

que as impeçam de obter condições de vida e viver 

Vivência de abandono Crianças e adolescentes em situação de rua e/ou de 

abandono adulto 

Adultos em situação de rua 

Idosos e deficientes em situação de rua e/ou abandono 

Idosos vivendo sós sem serviço de cuidados e apoio 

Egressos de “medidas de segurança” e do sistema prisional 

sem referência familiar 

Permanência de crianças sozinhas em casa sem 

acompanhamento familiar 

Vivência de violência física, 

psíquica e sexual 

Crianças e adolescentes sob violência física familiar 

Crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso, 

exploração sexual, do exercício de prostituição e do tráfico 

humano. Crianças e adolescentes em situação de rua 

Vivência de violação de direitos de 

pessoas idosas, mulheres e 

pessoas com deficiência 

Adultos, mulheres, idosos e pessoas com deficiência em 

situação de violência (psicológica, doméstica, sexual, entre 

outras) 

 
Ciclo de vida 

Vivência de crianças e 

adolescentes em famílias com 

vulnerabilidade sócio-econômica 

Crianças e adolescentes em situação de pobreza e 

indigência 

Crianças e adolescentes com deficiência e vivência de 

situação de pobreza e indigência 

Crianças e adolescentes migrantes em situação de pobreza 

e miserabilidade 

Vivência duradoura de crianças e 

adolescentes em instituições 

Crianças e adolescentes impedidos de construção de 

projetos pessoal de vida pela contínua vida 

institucionalizada 

Crianças e adolescentes impedidos de vivência em família 

substituta, guardiã ou acolhedora e/ou adoção por ausência 

de oportunidades 

Imaturidades de jovens para procriação e educação de seu 

filho provocada pela gravidez na adolescência tornando 

vulnerável a criança e a mãe 
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Vivência de ausência de acesso por 

adolescentes e jovens em conflito 

com a lei, a atenção socioeducativa 

em meio aberto 

Adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 

socioeducativas sem freqüência a atenção socioeducativa 

qualificada para a reorganização de seu projeto de vida e 

construção de sua acolhida na convivência familiar e vicinal 

Ausência de convívio familiar de 

crianças, adolescentes e jovens em 

conflito com a lei 

Crianças e adolescentes apartados do convívio familiar 

Ausência de convívio vicinal de 

crianças, adolescentes e jovens em 

conflito com a lei 

Crianças e adolescentes apartados do convívio vicinal 

Vivência de pessoas idosas e 

pessoas com deficiência sem 

condições de prover seu próprio 

sustento e nem tê-lo provido pela 

sua família 

Pessoas idosas sem condições de prover seu próprio 

sustento e nem tê-lo provido pela família 

Pessoas com deficiência incapazes de levar vida 

independente ou de ter condições de sustento pelo 

trabalho, sem condições de prover seu próprio sustento e 

nem tê-lo provido pela família 

Seqüelas de situação de risco em 

adultos 

Adultos vítimas de risco por calamidade 

Egressos de “medidas de segurança” e do sistema prisional 

Egressos de situação de tráfico de seres humanos 

Egressos do trabalho escravo com seqüelas que afetaram 

sua integridade física ou psicológica 

 
Convivência familiar 

Vivência de calamidades e 

agressões climáticas que 

desestruturam as condições de 

reprodução social da família 

Famílias vivendo em áreas de risco sujeitadas a 

deslizamentos 

Famílias vítimas de enchentes 

Famílias vítimas de incêndios 

Famílias vivendo ao desabrigo em baixas temperaturas 

Famílias vivendo em áreas ribeirinhas 

Vivência de ruptura dos vínculos 

familiares pela ausência de 

condições próprias de sustento de 

condições básicas de vida 

Famílias em desemprego, sem renda ou renda precária 

com fragilidade para manter e educar os filhos 

Famílias vulneráveis pela constituição uniparental sem 

condições de autoprovisão 

Vivência de calamidades e 

agressões climáticas que 

desestruturem as condições de 

reprodução social da família 

Famílias vivendo em áreas de risco sujeitadas a 

deslizamentos 

Famílias vítimas de enchentes 

Famílias vítimas de incêndio 

Famílias vivendo ao desabrigo em baixas temperaturas 

Famílias vivendo em áreas ribeirinhas 
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Convivência familiar 

Vivência de ruptura dos vínculos 

familiares pela ausência de 

condições próprias de sustento de 

condições básicas de vida 

Famílias em desemprego, sem renda ou renda precária 

com fragilidade para manter e educar os filhos 

Famílias vulneráveis para constituição uniparental sem 

condições de autoprovisão 

Vivência em agregados familiar 

sem condição de educar os filhos 

Famílias vulneráveis pelo uso, abuso e dependência de 

substâncias psicoativas 

Famílias monoparentais sem acesso a benefícios para 

educação dos filhos 

Famílias com vínculo afetivo pais/filho pouco desenvolvido 

Vivência em famílias 

vulnerabilizadas pela situação de 

risco de um de um de seus 

membros 

Famílias que têm ou tiveram criança/adolescente em abrigo, 

casa-lar ou família acolhedora substituta ou guardiã 

Famílias que entregaram crianças ou adolescentes em 

adoção 

Famílias com denúncias de negligência 

Famílias com episódios atuais ou pregressos de violência 

entre adultos 

Famílias com episódios atuais ou pregressos de violência 

contra criança, adolescente, jovem, idosos e pessoas com 

deficiência 

Famílias com um ou mais responsável desaparecido(s), 

falecido(s), interno(s), ou egresso(s) do sistema prisional, 

com especial atenção às gestantes e nutrizes 

Famílias com crianças e adolescentes com deficiência e 

vivendo em situação de pobreza e indigência 

Famílias com crianças e adolescentes migrantes em 

situação de pobreza e miserabilidade 

Vivência em famílias sem 

condições para acolher, apoiar e 

acompanhar seus adolescentes e 

jovens em cumprimento das 

medidas de proteção e 

socioeducativas 

Famílias com vulnerabilidades psico-afetivas e sociais para 

a acolhida e o restabelecimento dos vínculos familiares com 

os adolescentes e jovens em cumprimento das medidas de 

proteção socioeducativas 

Vivência em famílias com 

vulnerabilidades e sem acesso a 

serviços de apoio e 

acompanhamento por cuidados 

socioeducativos e sua restauração 

Famílias sem acesso a serviços de orientação, apoio e 

acolhida 

Famílias com dificuldades no cumprimento de 

condicionalidades do Programa Bolsa Família e do 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI 

Famílias em situação de extrema pobreza não inseridas em 

Programas Sociais 
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Vivência Familiar em moradias 

precárias sem infra-estrutura 

pública com espaço reduzido de 

abrigo para seus membros 

Famílias em acesso a oferta de serviços de qualificação 

habitacional e infra-estrutura 

 

Partindo do entendimento de que a família e suas relações de convívio, no 

território, constituem pré-condições para um trabalho voltado ao processo de 

empoderamento dos seus membros, fica evidente, através das referências, a 

necessidade de investimentos públicos em serviços integrados que venham dar 

cobertura as situações de vulnerabilidade elencadas, que ameaçam à convivência 

entre os membros da família. 

A Saúde e a Assistência Social que têm identidade em suas diretrizes e 

princípios encontram-se potencialmente favorecidas para iniciar uma experiência de 

ação integrada, no território, espaço no qual a Assistência Social passou a atuar de 

maneira orgânica a partir da PNAS e do SUAS, no atendimento as situações 

apresentadas pelas famílias atendidas no PSF que vão além da ausência de saúde, 

passando, principalmente pelas questões sociais, conforme o quadro de Referências 

para cobertura da Assistência Social. 

Sabendo que além de prestar assistência direta às famílias, a Equipe Técnica 

de Saúde do PSF têm ainda a função de analisar a situação de saúde da população 

adscrita, em colaboração com lideranças comunitárias e profissionais de outras 

áreas, e organizar a oferta dos serviços de acordo com o perfil de saúde específico 

daquela população. Nesse aspecto, vemos a importância do conhecimento das 

situações de vulnerabilidades sociais, pela equipe técnica de saúde, para que se 

possibilitem os encaminhamentos, as discussões e reflexões das situações 

apresentadas na busca de mecanismos que subsidiem o trabalho profissional, 

considerando as especificidades das demandas, das equipes e dos usuários. 
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2 - O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) 

 

No contexto de consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) como política 

pública constitutiva do tripé da seguridade social brasileira, de natureza não 

contributiva e de caráter universal, entre os anos 1994 e 1995, o Ministério da Saúde 

(MS) lançou o Programa Saúde da Família (PSF) com o propósito claro e objetivo de 

reconverter o modelo assistencial, em curto prazo, no âmbito da Atenção Básica, 

conforme se pode depreender e das declarações do próprio Ministério da Saúde.  

Nos últimos anos, sobretudo, na última década, a Proposta Saúde da Família, 

passou a integrar a agenda de reformas do setor no Brasil. Algo que ocorre também 

em muitos países, e onde em cada um, a mesma assume contornos, conteúdos e 

especificidades, influenciados pelas múltiplas expressões de cultura, dentre essas 

as do próprio setor saúde, a das instituições de ensino e serviço, e em especial, do 

estágio de desenvolvimentos social dos distintos regimes políticos e de governos. 

Portanto, os resultados serão sempre distintos e seus desenhos organizativos, serão 

também próprios, sob múltiplos aspectos, bem como promotores de oportunidades 

para desenvolvimento do e no próprio campo da saúde. 

Saúde da Família no Brasil é, portanto, uma das principais ações no âmbito 

das decisões políticas e institucionais de reconversão do modelo assistencial para 

fortalecer a Atenção Básica, no contexto do SUS, estabelecida pelo MS, nos anos 

noventa.  

A inserção do Programa Saúde da Família como ação estruturante, 

estabelecida como responsabilidade governamental, em nível do poder municipal, 

na opinião de Souza (2002), coloca o Brasil em consonância com experiências 

internacionais, as quais comprovadamente demonstram eficiência e maior equidade 
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de sistemas de saúde com forte base em atenção primária, mesmo em situações de 

grande iniqüidade social. 

Segundo orientação do MS, cada Equipe de Saúde da Família (ESF), é 

constituída por um médico, um enfermeiro, dois auxiliares de enfermagem e de 

quatro a seis agentes comunitários de saúde (ACS), os quais se responsabilizam por 

um grupo de 600 a 1000 famílias; cada ACS acompanha aproximadamente 150 

famílias.  

Dados do MS apresentam os seguintes resultados alcançados até janeiro de 

2010: 

- Equipes de saúde da família implantadas:  30.440; 

- Municípios contemplados:  5.250. 

Numa fase subseqüente, nos anos 2000, passou a trabalhar com a Equipe do 

PSF, o dentista, o técnico de higiene dental e o auxiliar de consultório dentário, 

profissionais do Programa de Saúde Bucal, designado Brasil Sorridente. 

Ao deslocar o eixo da abordagem da assistência em saúde para da promoção 

de qualidade de vida, o Programa Saúde da Família impulsionou também outra 

importante mudança no Sistema de Saúde na esfera de sua estruturação: a da 

oferta de serviços, num contexto de intervenções interdisciplinares e intersetoriais, 

em substituição ao atendimento de demandas espontâneas, ainda que tal oferta seja 

incipiente. 

Para Souza, Gil, Cerveira e Torres (p. 10, 2002), o Programa Saúde da 

Família trouxe um novo paradigma para a organização do trabalho em saúde. 

Dentre os principais aspectos mencionados pelas autoras que sustentam essa 

afirmativa, destacam-se os seguintes: delimitação mais precisa e radical do território 

de atuação das equipes; trabalho em equipe; participação da comunidade no 
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trabalho da equipe; incorporação mais efetiva dos instrumentos de planejamento, e, 

sobretudo, de outros saberes em saúde, tais como, o social, o pedagógico e o 

psicológico que devem somar-se ao conhecimento e à competência clínica.  

Dentre os aspectos enunciados, a delimitação mais precisa e radical do 

território e a incorporação mais efetiva dos instrumentos de planejamento das ações, 

podem ser considerados elementos diferenciais nas práticas de saúde no Brasil, 

aspectos novos para uma atuação qualificada. Por exemplo, no que se refere a 

territorialização, pressuposto básico do trabalho em Saúde da Família, a mesma 

pode ser adotada tanto para delimitar a área de atuação das Equipes, como para 

reconhecer o ambiente, a população, os seus modos de vida, a sua dinâmica social, 

além de estabelecer relações com outros setores. 

No que se refere aos instrumentos de avaliação e planejamento das ações, 

voltados, essencialmente, para intervir na realidade sanitária e no perfil 

epidemiológico, o principal instrumento é o Sistema de Informação da Atenção 

Básica (SIAB), criado em 1988, por técnicos do MS, o qual vem a ser uma derivação 

do Sistema de Informações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

(SIPACS).  

Embora o SIAB tenha inúmeros problemas na sua operacionalização, ele 

representa uma importante inflexão nos sistemas de informação em saúde, sua 

finalidade é produzir informações que permitam conhecer e analisar a situação de 

saúde, acompanhar a execução das ações, e avaliar as transformações ocorridas 

em espaços sócio-geográficos definidos. Por ter sido gerado baseado no conceito de 

território, levando-se em conta problemas e responsabilidades sanitárias, o mesmo 

permite a utilização das informações, de forma mais oportuna, para o 

acompanhamento da situação de saúde, a avaliação e o planejamento de 
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intervenções, com possibilidade de se trabalhar com dados desagregados até ao 

nível da área de atuação da Equipe de Saúde da Família.  
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2 - PROTEÇÃO SOCIAL 

 

 

A Proteção Social de Assistência Social segundo a (NOB/SUAS) de 2005, 

consiste no conjunto de ações, cuidados, atenções, benefícios e auxílios ofertados 

pelo SUAS para redução e prevenção do impacto das vicissitudes sociais e naturais 

ao ciclo da vida, à dignidade humana e à família como núcleo básico de sustentação 

afetiva, biológica e relacional. Preconiza a implantação e a operacionalização do 

SUAS, apontando para novas exigências e competências dos estados e municípios 

tais como: reordenamento das Secretarias de Assistência Social, funcionamento dos 

Conselhos de Assistência Social; alocação de recursos financeiros próprios do 

Fundo de Assistência Social, como unidade orçamentária, e um Plano que efetive as 

ações de Proteção Social Básica e Especial, bem como as provisões de benefícios 

eventuais, sob a ótica da universalidade, ou seja, devem ser válidos para todos os 

indivíduos, grupos e classes sociais.  

 

 

2.1- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

 

Segundo o MDSCF, a proteção social básica tem a finalidade de prevenir 

situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, 

bem como visa o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. É destinada 

à população que está em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, 

privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre 
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outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivo-relacionais e de pertencimento social, 

discriminações de gênero, étnicas, por idade, por deficiências. 

Ainda segundo o MDSCF, os serviços de proteção social básica prevêem o 

desenvolvimento de serviços, programas e projetos locais de acolhimento, 

convivência e socialização de famílias e de indivíduos, conforme identificação da 

situação de vulnerabilidade apresentada. Deverão incluir as pessoas com deficiência 

e ser organizados em rede, de modo a inseri-las nas diversas ações ofertadas. Os 

benefícios, tanto de prestação continuada como os eventuais, compõem a proteção 

social básica, dada a natureza de sua realização. 

Os programas e projetos são executados pelas três instâncias de governo e 

devem ser articulados dentro do SUAS. Vale destacar o Programa de Atenção 

Integral à Família (PAIF), que teve início em 1999 no Estado do RJ, quando era 

governadora Benedita da Silva. Em 2003 quando assumiu o Ministério de 

Assistência Social passou a desenvolvê-lo em todo o Brasil tendo sido pactuado e 

assumido pelas diferentes esferas de governo, fazendo surtir efeitos concretos na 

sociedade brasileira. No Estado do Rio de Janeiro somente a partir de 17/06/2007, 

com a assinatura do Pacto de Gestão da Assistência Social entre o governo do 

Estado e o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) passou a ser integrado 

dentro da mesma perspectiva do governo federal.   

Os serviços de proteção social básica são executados de forma direta nos 

Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), onde segundo o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate a Fome, através da Secretária Nacional de 

Assistência Social (2005), se apresentam através de unidades públicas estatais de 

base territorial, localizados em áreas de vulnerabilidade social, que abrangem um 

total de atendimento de até mil famílias por ano, e em outras unidades básicas e 
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públicas de assistência social, bem como de forma indireta nas entidades e 

organizações de assistência social da área de abrangência do CRAS. 

O CRAS atua com famílias e indivíduos em seu contexto comunitário, visando 

à orientação e ao convívio sócio-familiar e comunitário. Neste sentido, é responsável 

pela oferta do PAIF e pela Capacitação com o objetivo de Inclusão produtiva das 

famílias acompanhadas pelo Programa de Bolsa Família (PBF).  

O MDSCF, ainda através da SNAS (2006), determina o atendimento do PAIF 

através de serviços sócio-assistenciais, sócio-educativo e de convivência, e de 

projetos de preparação para a inclusão produtiva voltada para as famílias, seus 

membros e indivíduos, conforme suas necessidades identificadas no território. 

Ainda, quando implantado nas comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, 

rurais e ribeirinhas, entre outras, deverá respeitar as diversidades, e características 

socioculturais das famílias e seus territórios. 

Este programa é uma importante estratégia do SUAS, de integração dos 

serviços sócio-assistenciais e dos programas de renda.  

Conforme estabelecido na PNAS 2004 e na NOB/SUAS/2005 deverá ser 

garantido o atendimento, prioritário às famílias inseridas no PBF. Esta prioridade 

objetiva responder às necessidades das famílias, que mesmo tendo renda, precisam 

acessar serviços sócio-assistenciais para garantir o direito à saúde e à educação. 

 

 

2.2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 

 

O MDSCF, através da SNAS (2006), faz referência sobre a realidade 

brasileira que nos mostra que existem famílias com as mais diversas situações 
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socioeconômicas que induzem à violação dos direitos de seus membros, em 

especial, de suas crianças, adolescentes, jovens, idosos e pessoas com 

deficiências, além da geração de outros fenômenos como, por exemplo, pessoas em 

situação de rua, migrantes, idosos abandonados que estão nesta condição não pela 

ausência de renda, mas por outras variáveis da exclusão social. Isso nos mostra que 

estas situações se agravam justamente nas parcelas da população onde há maiores 

índices de desemprego e de baixa renda dos adultos. 

As dificuldades em cumprir com funções de proteção social básica, 

socialização e mediação, fragilizam, também, a identidade do grupo familiar, 

tornando mais vulneráveis seus vínculos simbólicos e afetivos. A vida dessas 

famílias não é regida apenas pela pressão dos fatores socioeconômicos e 

necessidades de sobrevivência. Elas devem ser percebidas em sua totalidade, uma 

vez que também precisam ser compreendidas em seu contexto cultural, social, 

afetivo, inclusive ao se tratar da análise das origens e dos resultados de sua 

situação de risco e de suas dificuldades de auto-organização e de participação 

social. 

A proteção social especial é a modalidade de atendimento assistencial 

destinada a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e 

social, em decorrência de abandono, maus tratos físicos e, ou, psíquicos, abuso 

sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas sócio-educativas, 

situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras, que requerem uma 

atenção maior por se tratarem de questões mais relevantes, que expõem a vida 

humana em sua plenitude. 
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3 - JUSTIFICATIVA 

 

 

A Assistência Social em conjunto com a Saúde em sua totalidade implica em 

ações que venham contribuir para mudanças no estilo de vida e de qualidade de 

vida da sociedade como um todo, no que se refere às situações que envolvam as 

duas políticas, no que concerne ao atendimento das necessidades sociais, em 

conjunto com a saúde para uma melhor resposta as situações vividas pelas famílias 

atendidas por equipes de saúde do PSF.  

Ainda que muitos avanços tenham ocorrido, na esfera da organização dos 

serviços de saúde, resultantes do processo de democratização política e de 

descentralização programática, o acesso a esses serviços continua estrangulado, o 

que inviabiliza, em grande medida, o cumprimento do preceito básico constitucional: 

promoção da equidade, tão caro ao Estado Democrático de Direitos, componente 

ideológico central da Carta Constitucional Brasileira. 

Com a proposta de criação e um trabalho em conjunto da Saúde com a 

Assistência Social na elaboração de um projeto no mestrado em Saúde da Família, 

surgiu à necessidade de conhecer os conceitos e percepções dos profissionais de 

saúde sobre as situações de vulnerabilidades sociais, vividas por famílias atendidas 

em áreas adscritas ao PSF.  

A partir de observações feitas em unidades de saúde, em destaque o PSF-

Lapa, sobre a identificação e atendimento das questões sociais, por parte das 

equipes de saúde, verifiquei a necessidade de buscar saber quais os conceitos e 

percepções, que os profissionais da Equipe de Saúde da Família, têm sobre 

situações de vulnerabilidades sociais. Diante disso, e por entender que as situações 
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sociais não atendidas, comprometem e/ou agravam os problemas de saúde, percebi 

que discutir a interface da Saúde da Família com Assistência Social, torna-se 

importante para a articulação de estratégias e qualificações de atores, na 

identificação e enfrentamento das vulnerabilidades sociais às famílias atendidas pelo 

PSF, no âmbito da atenção e proteção social básica.   

Assim, para buscar esse conhecimento é estratégico investigar as situações 

de vulnerabilidades sociais da área do PSF, procurando saber quais os conceitos e 

percepções que os profissionais de saúde têm sobre vulnerabilidade social, e com 

isso saber se conseguem identificá-las, bem como, fazer um levantamento dos 

recursos de Assistência Social disponíveis na área adscrita ao PSF-Lapa.  
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4 - QUESTÃO NORTEADORA 

 

 

Como o Profissional do Programa de Saúde da Família percebe e enfrenta as 

situações de vulnerabilidade social, que são objetos das ações de Proteção Social 

Básica? 
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5 – OBJETIVOS E MÉTODOS 

 

 

5.1 - OBJETIVO GERAL  

 

Analisar as necessidades e possibilidades de integração entre Saúde da 

Família e a Assistência Social na identificação e enfrentamento das vulnerabilidades 

sociais que demandam ações de Proteção Social Básica. 

 

 

5.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar os conceitos e as percepções que a equipe técnica de saúde do 

PSF tem sobre vulnerabilidade social; 

 Identificar e analisar as necessidades de apoio, nas situações de 

vulnerabilidades sociais, percebidas pela equipe técnica de saúde da família que 

demandam ações de Proteção Social Básica; 

 Relacionar as ofertas de recursos de Assistência Social disponíveis na área 

adscrita ao PSF-Lapa. 
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5.3 – MÉTODOS E PROCEDIMENTOS  

  

Para alcançar os objetivos foi realizada uma pesquisa de natureza qualitativa, 

baseada em entrevista semi-estruturada na AP 1.0, procurando trabalhar os diversos 

conceitos e compreensões do universo a ser pesquisado.  

 Segundo Minayo (1994), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 

um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

O estudo que me propus desenvolver buscou fundamentalmente conhecer 

quais os conceitos e as percepções que o profissional de saúde do PSF-Lapa tem 

acerca das situações de vulnerabilidade social, que são objetos das ações de 

proteção social básica.  

A enfatização das características principais da pesquisa qualitativa indicadas 

por Triviños (1992) Lüdke e André (1986), nos deram a direção para um melhor 

desenvolvimento da pesquisa, que são: 

● ter um ambiente natural como fonte direta dos dados, e o pesquisador como 

instrumento-chave; 

● os dados coletados, em sua maioria, são essencialmente descritivos;  

● os pesquisadores qualitativos preocupam-se muito mais com o processo e 

não simplesmente com os resultados e o produto; 

● a análise dos dados tende a ser um processo indutivo e, por fim; 

● o "significado" que as pessoas dão às coisas e à sua vida é a preocupação 

essencial na abordagem qualitativa. 
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5.4 - POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

Os sujeitos do estudo foram os profissionais da equipe técnica de saúde do 

PSF, que fazem a interlocução da instituição com as famílias atendidas no PSF-

Lapa. 

A equipe técnica é composta por: 6 médicos; 1 enfermeiro; 2 nutricionistas; 1 

dentista; 2 fisioterapeutas; 1 fonoaudiólogo; 2 técnicos de Enfermagem e 7 agentes 

comunitários de saúde, num total de 22 profissionais. 

Os sujeitos do estudo representam não só a maioria, mas sim um número 

plausível que nos dê uma noção da totalidade do que se pretende alcançar. Onde 

segundo Minayo (1993): 

“a pesquisa qualitativa não se baseia no critério numérico para 
garantir sua representatividade (...). A amostragem boa é aquela que 
possibilita a abranger a totalidade do problema investigado em suas 
múltiplas dimensões”. 

 

 

5.5 - CENÁRIO DA PESQUISA                                                                                                       

 

O cenário utilizado foi a Unidade do Programa de Saúde da Família PSF-

Lapa, pertencente à área programática (AP) 1.0, localizada dentro do campus do 

curso de Medicina da Universidade Estácio de Sá, na Rua Riachuelo, 27, Arcos da 

Lapa, Centro da cidade do Rio de janeiro. 

A unidade de Saúde da Família na Lapa (USF-Lapa) foi iniciada em 2001, 

através de um convênio entre a Secretária Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e  

Universidade Estácio de Sá. É considerada como uma unidade escola, rica em troca 

de saberes, onde profissionais de saúde, usuários, docentes e discentes 

compartilham o mesmo espaço. 
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O PSF–Lapa está subdividido em 7 microáreas adscritas que compreendem 

as seguintes ruas: 

→ Riachuelo dos números 13 a 111 

→ Lavradio dos números 56 a 183 

→ Gomes Freire dos números 430 ao 788 

→ Inválidos dos números 188 ao 224 

→ Mem de Sá dos números 72 ao 104 

→ Praça João Pessoa dos números 02 a 13 

→ Resende dos números 03 a 56 

 
Foto 1: área da Região do PSF-Lapa 

A unidade de Saúde da Família na Lapa se caracteriza pelo fato do bairro ser 

boêmio, apresentar uma diversidade muito significativa de situações sociais, onde 

podemos encontrar: alto índice de prostituição, homossexualismo, abandono e 

famílias vivendo em condições subumanas em casarões antigos e destruídos, 

grande concentração de pobreza e carência de infra-estrutura urbana. 

O PSF-Lapa atende uma média de 4300 famílias, num total de 8600 pessoas. 

Diferencia-se das demais unidades, principalmente por ser uma unidade escola que 

atende alunos dos cursos de Medicina, Fisioterapia Nutrição, Odontologia, 

Fonoaudiologia e Enfermagem.  
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5.6 - TRABALHO DE CAMPO 

  

Foram realizadas visitas à unidade do PSF-Lapa, e feito em seguida contato 

com a direção, demonstrando os objetivos do estudo, ocasião em que os 

profissionais de saúde foram convidados a participar e apoiar a pesquisa. 

Informamos aos profissionais de saúde, que as entrevistas seriam gravadas 

com cada individuo, após sua autorização, bem como, as quais só se dariam 

mediante a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido.  

Para procurar saber quais os conceitos e percepções dos profissionais de 

saúde no que se refere às situações de vulnerabilidades sociais, que são objetos 

das ações de Proteção Social Básica, foi aplicado um formulário com roteiro de 

entrevista semi-estruturada, que se encontrará no Apêndice I. 

A entrevista semi-estruturada foi aplicada com perguntas abertas, onde o 

entrevistado pôde abordar o tema proposto, sem condições prefixadas pelo 

pesquisador, apesar de se ter um roteiro elaborado. 

Pretendeu-se conhecer a importância das questões de Vulnerabilidades 

Sociais a partir da concepção de valorização da equipe técnica em relação a: 

1 – Remuneração, como ela pode influenciar nas situações de 

vulnerabilidades sociais; 

2 – Desemprego, no que a falta ou não afeta a situação de vulnerabilidade 

social;  

3 – Saneamento básico, para saber se a falta de água encanada, coleta 

regular de lixo ou escoadouro dos dejetos por fossa rudimentar acarretam estado de 

vulnerabilidade social; 
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4 – Nível Educacional, no que ele está relacionado nas situações de 

vulnerabilidades sociais; 

5 – Estado Civil, qual a situação da família no que refere ao seu estado civil e 

o que isso trás de conseqüência, ou não, para as situações de vulnerabilidades 

sociais; 

6 – Mantenedor do Lar, buscar saber quem é esse mantenedor, se um 

homem, uma mulher, uma criança, um adolescente ou um idoso; 

7 – Vinculo Empregatício, no que o mercado formal ou informal pode causar 

situações de vulnerabilidades sociais; 

8 – Membros da Família com Necessidades Especiais, caracterizar a 

existência de algum membro da família com necessidades especiais e no que essa 

situação trás ou agrava a situação de vulnerabilidade social; 

9 – Idosos na Família, em que a existência de idosos na família pode vim a 

causar ou agravar uma situação de vulnerabilidade social. 

 

 

5.7 - PLANO INICIAL DE ANÁLISE 

 

A análise de dados foi realizada sobre a técnica de análise de conteúdo, onde 

segundo Bardin (p. 42, 2004): 

“Designa-se sob o termo Análise de Conteúdo um conjunto de 
técnicas das comunicações, visando obter, por procedimentos 
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores (qualitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 
(variáveis inferidas) destas mensagens”. 
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Em que o mais importante que a discrição dos textos em si, são as inferências 

que podem ser construídas a partir do tratamento dado a eles, com isso, ainda 

segundo Bardin (p. 39, 2004): 

“A intenção da análise de conteúdo é a interferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção (ou 
eventualmente de representação), interferência esta que recorre a 
indicadores (qualitativos ou não)”. 
 

O que se pretendeu com a realização da análise de conteúdo foi poder inferir 

nas condições de produção ou certas variáveis de um tipo de comunicação tomado 

por objeto de análise. É a partir das variáveis inferidas que se dá o trabalho de 

interpretação, atividade que dá conclusão ao trabalho de análise de conteúdo e 

constitui seu objetivo final. 

A análise de conteúdo pode ser organizada em três pólos cronológicos ou 

etapas. A primeira etapa, denominada pré-análise, é uma fase de organização que 

tem como objetivo operacionalizar e sistematizar as idéias iniciadas. Bardin (2004) 

considera essa fase como período de instituições. 

A pré-análise possui três objetivos: (1) a escolha dos documentos a serem 

analisados; (2) a formulação de hipótese e objetivos; e (3) a elaboração de 

indicadores que fundamentam a interpretação final. As atividades empreendidas 

nesta fase são abertas e não estruturadas, havendo uma inter-relação entre elas. 

Após a escolha do material, o passo seguinte é a realização de uma leitura flutuante, 

quando surgem impressões e orientações para a análise. Este é um trabalho 

preparatório de análise, onde se escolhem os índices que serão organizados 

sistematicamente em indicadores. 

Após a pré-análise, partiu-se para a segunda etapa, a exploração do material, 

quando se administram sistematicamente as orientações e decisões tomadas na 

pré-análise. Nesta fase, foi feito um recorte do material analisado, através de uma 
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grelha de categorias definidas na pré-análise, que são projetadas sobre os 

conteúdos. 

Por fim, a terceira etapa compreendeu o tratamento dos resultados obtidos e 

o trabalho de inferência e interpretação. Assim, ao fim da análise, obteve-se a 

elaboração de um elo entre os dados do texto e a teoria prévia da análise. 

O modelo de estudo aplicado, foi composto por 6 etapas, conforme descrição 

abaixo: 

Na primeira etapa foi realizada uma revisão bibliográfica dos documentos que 

foram utilizados no desenvolvimento da pesquisa. 

A segunda etapa constou da elaboração de um roteiro de questionário de 

entrevista aplicado na pesquisa, a partir da concepção de valorização da equipe 

técnica em relação a: remuneração, desemprego, saneamento básico, nível 

educacional, estado civil, mantenedor do lar, vínculo empregatício, membros da 

família, presença de portadores de necessidades especiais e idosos na família. 

A terceira etapa consistiu na aplicação do questionário junto a equipe técnica 

de saúde do PSF-Lapa. 

Na quarta etapa foi realizada a análise dos dados coletados através dos 

questionários, para avaliação dos conceitos e percepções dos profissionais de 

saúde do PSF-Lapa, sobre vulnerabilidade social. 

Na quinta etapa foi feito um estudo dos conceitos e percepções, relatados 

pela equipe técnica de saúde, a partir da visão simbólica e biológica do processo de 

saúde/doença.    

A sexta etapa constou da apresentação da metodologia utilizada e dos 

resultados levantados para a equipe técnica de saúde participante da pesquisa.  
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5.8 – COLETA DE DADOS 

 

 Foi realizada a coleta de dados por meio de entrevista, previamente 

agendada com a equipe técnica de saúde do PSF-Lapa. 

 O universo da pesquisa (população) foi composto pela equipe técnica de 

saúde do PSF-Lapa, com atuação na atenção primária. 

 As etapas abaixo foram realizadas a fim de propiciar a coleta de dados: 

 Agendamento do horário para as entrevistas; 

 Solicitação de local tranqüilo para os entrevistados; 

 Preparação de cópia do questionário para cada um dos entrevistados e uma 

cópia para o entrevistador, para o seu roteiro; 

 Preparação do termo de livre consentimento para cada um dos entrevistados 

assinarem; 

 Separação do material a ser utilizado (caneta, lápis, borracha, questionários, 

termo de livre consentimento); 

 Preparação do cronograma para as entrevistas, observando a agenda e 

disponibilidade do local. 

O questionário é composto por 14 perguntas, que de acordo com a 

coordenação da Unidade de Saúde, foi aplicado individualmente com pré-

agendamento de horário, a fim de manter a eficácia do atendimento e para que não 

houvesse prejuízo nas atividades desenvolvidas na unidade. 

Todos os entrevistados assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo A), aprovado anteriormente pelo comitê de Ética da 

Universidade Estácio de Sá – Rio de Janeiro – RJ e de acordo com a Resolução n° 
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19696 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), (diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos) (BRASIL, 1996). 

 

 

5.9 - DAS CATEGORIAS  

 

Durante a leitura das entrevistas as idéias foram sendo agrupadas e com isso, 

através das falas dos entrevistados diversas inferências foram surgindo, as quais 

expressavam sentimentos, percepções e conceitos da equipe técnica de saúde do 

PSF-Lapa, acerca das situações de vulnerabilidade social. 

Com base na leitura do material transcrito, foi possível elaborar quatro 

categorias de análise. Essas categorias expressam os conceitos e as percepções da 

equipe técnica de saúde da família do PSF-Lapa, sobre Vulnerabilidade Social. 

Categoria 1 – Conhecimento sobre vulnerabilidade social. 

Categoria 2 – Necessidade de Apoio nas Situações de Vulnerabilidade Social. 

Categoria 3 – Dificuldade de acesso, e poucos aparatos sociais; 

Categoria 4 – Necessidade de Integração entre Saúde e Assistência Social. 
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6 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

6.1 – CONHECIMENTO SOBRE VULNERABILIDADE SOCIAL 

 

De acordo com o artigo primeiro da LOAS, “a assistência social, direito do 

cidadão e dever do Estado,é Política de Seguridade Social não contributiva, que 

provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de iniciativa 

pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas”. 

As necessidades básicas não atendidas sejam pela falta de recurso do 

mantenedor do lar, ou até mesmo por omissão do Estado, tornam-se objetos da 

ação da assistência social, e tem em suas expressões a caracterização das 

vulnerabilidades sociais. 

 O conhecimento sobre vulnerabilidade social torna-se matéria primeira 

quando precisamos identificar suas expressões, com o intuito de perceber, identificar 

e buscar alternativas que venham atender as situações nas quais, essas expressões 

se firmam, e são objetos das ações de proteção social básica. 

A partir do estudo feito com a equipe técnica de saúde vimos existir, por parte 

dos profissionais, uma necessidade bastante significativa no que tange ao 

conhecimento sobre vulnerabilidade social, pois muitos sabem identificar suas 

expressões sociais, as quais estão expostas as famílias atendidas no PSF-Lapa, 

mas poucos sabem que se trata de vulnerabilidade social, e o que fazer quando as 

identificam. 

Os profissionais entrevistados com mais de cinco anos de formação, bem 

como, com mais de cinco anos trabalhando na unidade do PSF-Lapa, possuem 
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condições de reconhecer as situações de vulnerabilidade social, devido sua 

vivência, e conseqüentemente experiência profissional, que lhes dão de cabedal 

para identificarem aspectos relacionados às situações sociais tais como: abandono, 

acesso a saúde, moradia, baixa renda, baixa escolaridade, conflitos familiares e 

direitos a cidadania como um todo. Observando assim que quanto maior o tempo de 

formação e experiência, o profissional possui maior condição de reconhecimento das 

situações que são objetos de atenção e Proteção Social Básica. 

De acordo com o observado, nas entrevistas dos ACS, pudemos verificar que 

eles são capazes de identificar as situações de Vulnerabilidade Social, em que as 

famílias atendidas no PSF-Lapa encontram-se, mas não possuem conhecimentos 

para conceituá-las. 

Isso denota a necessidade, e a importância da equipe técnica de saúde 

conhecer as representações das vulnerabilidades sociais e seus conceitos, fator 

importante para que se crie e busque ações que venham atender essas 

representações que demandam ações de proteção social básica.  

A discussão em torno do conhecimento das vulnerabilidades sociais se deu a 

partir da categoria de conhecimento sobre o assunto, conforme demonstrado no 

gráfico 1. , que se reporta a pergunta de numero seis do roteiro de entrevista. 

Pergunta 6 –  Conhecimento e caracterização sobre Vulnerabilidade Social 
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Gráfico 1: Vulnerabilidade Social 

 

 Após análise dos resultados, podemos ver que a maioria dos entrevistados 

sabe identificar uma situação de vulnerabilidade social reconhecendo suas 

expressões através de um estado de carência, risco social, abandono dentro outros 

em que as pessoas vivem sem condições de acesso a saúde, alimentação e 

qualidade de vida, demonstrando assim, um conhecimento significativo sobre 

vulnerabilidade social.  Em meio a essas dez pessoas estão apenas dois ACS, que 

responderam saber alguma coisa sobre vulnerabilidade social. Em contrapartida 

tivemos dois ACS que responderam não possuir nenhum conhecimento sobre as 

situações de vulnerabilidade social, fato preocupante referente ao desconhecimento 

sobre vulnerabilidade social, uma vez que é o ACS quem está diretamente 

trabalhando e convivendo, no dia a dia, junto às famílias atendidas no PSF, e por 

sabermos que muitas doenças se dão, não somente pela falta de saúde, mas pelo 

abandono, descaso, miséria dentre outros fatores, que caracterizam as situações de 

vulnerabilidade social, que uma vez não identificadas, deixam de ser atendidas e 

podem levar a situações mais drásticas.  
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De acordo com a Norma Operacional Básica do SUAS 2005, foram 

determinadas nove características para a composição da taxa de vulnerabilidade 

social, as quais foram colocadas no roteiro de entrevista e serviram para nortear 

essa pesquisa, demonstrando se o profissional de saúde sabe identificar as 

representações de vulnerabilidade social que são objetos das ações de proteção 

social básica, conforme gráficos analisados e discutidos a partir das respostas da 

equipe técnica de saúde, em que: 

 

 

Pergunta 7-  Caracterização do Vinculo Empregatício 

 

 
Gráfico 2 - Desemprego 

 

Todos responderam que a falta de emprego pode caracterizar uma condição 

de vulnerabilidade social.  Percebe-se que o entendimento, de modo geral por parte 

dos entrevistados, demonstra a importância do vínculo empregatício, seja para a 

manutenção dos lares, bem como em conseguir ter e manter o poder de compra, 

pois segundo resposta dos entrevistados, sem emprego o indivíduo não tem 
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condições de comprar o seu alimento, manter a casa e atender às suas 

necessidades básicas, o que pode levar a uma situação de vulnerabilidade social. 

 

 

Pergunta 8 – Condições de Saneamento Básico 

 

 
Gráfico 3 – Vulnerabilidade a Doenças 

  

 A falta de saneamento básico, respondida por todos como um fator que 

vulnerabiliza a exposição a doenças, mostra-se como um dos grandes indicadores, 

para a equipe técnica de saúde, a vulnerabilidade social, e vêem que a falta dele, 

principalmente no que se refere à água e esgoto, expõe as famílias a situações de 

risco. 

 A equipe ressente-se pelo fato do bairro da Lapa apresentar tal realidade 

bastante evidente, no que se refere à falta de saneamento básico, que é comum 

principalmente nas ocupações dos casarões antigos onde vivem inúmeras famílias 

sem atendimento desse serviço,  deixando-as vulneráveis a diversas às doenças. 
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Pergunta 9 – Implicações do Grau de Nível Educacional 

 
Gráfico 4 – Nível Educacional 

 

A equipe entende que a falta de um nível educacional, mais elevado, limita as 

pessoas a melhores condições de vida e esclarecimento de seus direitos, conforme 

demonstrado nos gráficos, e leva as pessoas a não terem consciência e requererem 

seus direitos, deixando-os em condições vulneráveis de vida, pela falta de estudo. 

Em que ainda, conforme o gráfico, oito pessoas responderam que o baixo nível 

educacional ou falta dele interfere principalmente no acesso às melhores condições 

de vida e emprego. Essa preocupação nos aponta a importância que o nível 

educacional tem, na visão dos entrevistados, para não se viver uma situação 

vulnerabilidade social, ou até mesmo para buscar alternativas de sair dela.  

Quando temos respostas que demonstram a preocupação com o baixo nível 

educacional, relacionando-o a falta de esclarecimento e conseqüentemente a 

impossibilidade de reconhecimento de direitos, bem como a um olhar diferenciado 

sobre a vida, no que se refere a manipulação, vemos a importância que ele tem na 

contramão da vulnerabilidade social. 
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Pergunta 10 – Conseqüência do Estado Civil 

 
Gráfico 5 – Estado Civil 

 

A pesar de a maioria, dos entrevistados terem respondido que o estado civil, 

não interfere na vida houve, por parte da equipe técnica de saúde, o levantamento 

da questão da cobrança que a sociedade faz por uma condição de se estar casado. 

A falta de ter alguém para dividir a vida, independente de se estar casado ou 

não, foi o fator relevante para se caracteriza uma situação de vulnerabilidade social, 

e não o casamento, enquanto documento legal que oficializa essa união.  

Conforme demonstra o gráfico em que oito pessoas disseram não interferir 

em nada, em contrapartida temos quatro que dizem que interfere devido à cobrança 

da sociedade, mas não em qualidade de vida. 

 

Pergunta 11- Caracterização do Mantenedor do Lar 
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Gráfico 6 – Mantenedor do Lar 

 

A importância de se buscar saber se questão do mantenedor do lar interfere 

nas situações de vulnerabilidade social, prende-se ao fato da nova dinâmica que a 

vida segue nos dias atuais, em que a mulher passa assumir esse papel de 

mantenedora do lar, buscando-se saber se essa mudança, causa ou agrava uma 

situação de vulnerabilidade social. 

A equipe relatou que, na área do PSF-Lapa, há um predomínio muito grande 

de mulheres mantenedoras dos lares, e que essa situação não causa e nem agrava 

a situação de vulnerabilidade social, o que vem causar é falta de condição, que tanto 

as mulheres, como os homens mantenedores tem de manter os seus lares. 

O predomínio de mulheres mantenedoras pode ser visto conforme 

demonstram os gráfico em que sete pessoas responderam que o mantenedores são 

as mulheres, que elas tem que ser respeitadas, principalmente porque nos dias 

atuais são quem mantém os lares.. E que quatro pessoas responderam que são os 

homens e as mulheres (mais uma vez citando as mulheres), que independente de 

ser homem ou mulher, o que importa é conseguir manter o lar. E uma pessoa 

respondeu que é importante e decisivo que se faça o rodízio entre a família (pai, 
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mãe e avós), como mantenedores, para que ninguém fique sobrecarregado com 

essa responsabilidade.  

 

 

Pergunta 12 – Caracterização da existência de Portadores de Necessidades 

Especiais, na família, quanto a Vulnerabilidade Social  

 

 
Gráfico 7 – Portadores de Necessidades Especiais  

 

Quanto à existência de pessoas portadoras de necessidades especiais foram 

identificadas dificuldades significativas nas famílias, em manter essas pessoas em 

casa, alegando que elas passa a ser a causa e aumento das situações de 

vulnerabilidade social nas famílias onde, segundo a opinião da maioria dos membros 

da equipe técnica de saúde, essa situação mexe com a rotina das famílias uma vez 

que eles precisam de ajuda financeira, emocional e cuidados específicos pelas 

dificuldades que apresentam. 
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Pergunta 13 - Caracterização da existência de Idosos, na família, quanto a 

Vulnerabilidade Social 

 

 
Gráfico 8 – Idosos da Família  
 

Assim como no caso dos portadores de necessidades especiais, o idoso, para 

a maioria da equipe técnica de saúde, passa a ser também a causa e aumento das 

situações de vulnerabilidade social, pois com o avanço da idade surgem as maiores 

necessidades e caem na demanda de cuidados específicos. 

 Por outro lado, a contribuição financeira, do idoso, em alguns casos, passa a 

ser a renda que mantém ou ajuda a manter as famílias. Nessa situação, esse idoso, 

deixa de um “problema”, passando a ser a solução de muitas famílias. Mas há ainda 

aqueles que interferem diretamente na rotina das famílias, mesmo contribuindo 

financeiramente, causando uma situação de vulnerabilidade social, conforme 

demonstram os gráficos. 
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Pergunta 14 – Vulnerabilidade Social, quanto a quantidade de moradores por 

dormitório 

 

 
Gráfico 9 – Moradores por Dormitório 

 

A questão levantada pela condição de moradores por dormitório, no que se 

refere à situação de vulnerabilidade social, demonstra que a maioria dos 

entrevistados considera essa situação a partir de três moradores principalmente pela 

falta de privacidade e espaço para se acomodarem, o que é muito comum no bairro 

da Lapa, em que não somente um número bastante elevado de pessoas dormem, 

mas também convivem em espaços mínimos, sem as menores condições de higiene 

e privacidade para casais, filhos, pais e agregados. 

Essa máxima também se segue com dois moradores, conforme demonstra o 

gráfico, seguido de um morador, atingindo um quantitativo de até cinco moradores, o 

que na realidade do PSF-Lapa, infelizmente é comum, propiciando as condições de 

vulnerabilidade social em que as famílias atendidas vivem, sem estrutura e espaço 

para se acomodarem, privacidade, dignidade, dentro de um mesmo quarto, 
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Isso tudo demonstra que apesar do profissional da equipe técnica de saúde 

não ter conhecimento, sobre o conceito de vulnerabilidade social, ele sabe identificar 

suas expressões nas situações vividas pelas famílias por eles atendidas. 

 

 

6. 2 - NECESSIDADE DE APOIO NAS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE 

SOCIAL 

 

Segundo nos referiu à equipe técnica há necessidade de acompanhamento 

permanente de um profissional de Serviço Social nas questões de vulnerabilidade 

social que se apresentam, haja vista que, a equipe por si só, sem apoio de um 

profissional competente para atuar com as questões sociais e, sem conhecimento 

específico sobre o assunto, não dão conta das situações sociais que são bastante 

significativas no bairro da Lapa, e se apresentam ao PSF de modo geral. 

Apesar de a equipe técnica saber identificar as situações de vulnerabilidade 

social, através de suas expressões, há uma necessidade de apoio de profissional 

competente que saiba e possa atender e, encaminhar as situações que são objetos 

das ações de proteção social básica.  

Os resultados obtidos pela análise do material, das entrevistas, puderam nos 

mostrar a necessidade de apoio que a equipe técnica de saúde tem para atender as 

situações que são objetos das ações de proteção social básica, no que tange a 

demanda identificada, no bairro da Lapa, em virtude das privações de acesso ou 

ausência de atendimento as necessidades básicas dessa população. Pois, a pesar 

de saberem identificá-las, os profissionais não sabem que ações devem ter para 

poder atendê-las. 
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A parceria com os CRAS, local onde são executadas, de forma direta, as 

ações de proteção social básica, seria o caminho para o atendimento dessas 

situações e, de apoio à equipe técnica de saúde do PSF, pois sendo o CRAS a 

referencia desse atendimento, a busca por essa parceria atenderia, ou amenizaria 

as situações de vulnerabilidades sociais que se apresentam ao PSF, que não são 

atendidas, seja pela falta de conhecimento da equipe e/ou, por não saberem aonde 

buscar esse apoio. 

Segundo a PNAS do ano de 2004, são considerados serviços de proteção 

básica de assistência social aqueles que potencializam a família como unidade de 

referência, fortalecendo seus vínculos internos e externos de solidariedade, através 

do protagonismo de seus membros e da oferta de um conjunto de serviços locais 

que visam a convivência, a socialização e o acolhimento, em famílias cujos vínculos 

familiares e comunitários não foram rompidos, bem como a promoção da integração 

ao mercado de trabalho, que se materializam através de programas e serviços, tais 

como: 

• Programa de Atenção Integral às Famílias. 

• Programa de inclusão produtiva e projetos de enfrentamento da pobreza. 

• Centros de Convivência para Idosos. 

• Serviços para crianças de 0 a 6 anos, que visem o fortalecimento dos 

vínculos familiares, o direito de brincar, ações de socialização e de 

sensibilização para a defesa dos direitos das crianças. 

• Serviços socioeducativos para crianças, adolescentes e jovens na faixa 

etária de 6 a 24 anos, visando sua proteção, socialização e o fortalecimento 

dos vínculos familiares e comunitários. 
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• Programas de incentivo ao protagonismo juvenil, e de fortalecimento dos 

vínculos familiares e comunitários. 

• Centros de informação e de educação para o trabalho, voltados para jovens 

e adultos. 

 

 

6.3 – DIFICULDADE DE ACESSO, E POUCOS APARATOS SOCIAS  

 

 A dificuldade de acesso e os poucos aparatos sociais, disponíveis na área de 

abrangência do PSF-Lapa, mostra-se como um dos grandes entraves ao 

desenvolvimento e encaminhamento das famílias ao atendimento das situações que 

são objetos das ações de proteção social básica, o bairro possui uma rede de 

assistência social bem inferior a necessidade que se apresenta. Há ainda, a 

dificuldade de acesso aos poucos aparatos existentes, como exemplo a oferta de 

vagas em creche que é inferior a demanda. 

 Um dos maiores problemas no que se refere ao atendimento das situações de 

vulnerabilidades sociais, sem dúvida está no acesso aos serviços, o qual vai além da 

questão geográfica que é a falta de comunicação, pois apesar do PSF pesquisado 

está em uma área central do Município do Rio de Janeiro, cercado por vários centros 

administrativos e de direção, não existe um sistema de rede, ou seja, uma 

comunicação que faça a interligação entre os meios disponíveis com a unidade do 

PSF. 

O problema se torna ainda mais evidente quando as famílias precisam dos 

serviços e não sabem aonde buscá-los. O número de aparatos, bem como, a 
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descrições de oferta dos serviços não são de conhecimento das famílias atendidas, 

assim como da equipe técnica de saúde. 

 Mais uma vez nos reportamos à necessidade de integração com os CRAS, 

enquanto centro de referencia para o atendimento das situações de vulnerabilidade 

social, conforme determinação do MDSCF. Não foi encontrado, entretanto um CRAS 

nas proximidades do PSF-Lapa, para esse suporte no atendimento, onde o mais 

próximo situa-se a Praça Pio X, 119  n  6˚ Andar, no Bairro do Centro.  

 Infelizmente ainda é pequena abrangência dos CRAS, na área do Rio de 

Janeiro, mas devemos buscar alternativas que venham minimizar as situações 

vividas pelas famílias atendidas no PSF.  

 Essa tem sido uma bandeira levantada pela equipe técnica de saúde do PSF-

Lapa, quando oferece oficinas, palestras e reuniões, com discussões referentes à 

saúde envolvendo as famílias atendidas.  

 

 

6.4 – NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO ENTRE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

  

 Para um atendimento com abrangência da totalidade da saúde, ver-se a 

necessidade de se buscar mecanismos que visem à integralidade das ações entre 

saúde e assistência social. Essa é uma afirmação da equipe técnica de saúde, para 

o atendimento global das situações sociais vividas pelas famílias atendidas, uma vez 

que as situações apresentadas, pela população atendida no PSF-Lapa, vão além da 

ausência de doença, conforme nos referiu à equipe técnica de saúde.  

Em uma população que apresenta um número bastante significativo de 

idosos, moradores de rua, pessoas vivendo em condições subumanas, sem o 
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atendimento mínimo de suas necessidades básicas tais como: água encanada, local 

próprio para lixo, saneamento básico, emprego e, um nível educacional muito baixo; 

o atendimento dessas expressões vai além da cura de doenças, ou simplesmente 

falta de saúde.  

A assistência social como direito está assegurada na Constituição Federal de 

1988, e na Lei (complementar) Orgânica de Assistência Social (LOAS), de 1993. 

Esta lei vem trazer a superação da lógica da Assistência Social como “caridade e 

favor”, e propor sua substituição pela lógica de direitos de cidadania, e de 

responsabilidade do Estado na Proteção Social dos mais vulneráveis. 

O êxito da política de Assistência está estreitamente relacionado à mudança 

de lógica de gestão. Para tanto, é fundamental a desconstrução da ação pública 

meritocrática, setorizada e marcada pelo favorecimento individual, e sua substituição 

por outra baseada na universalização do acesso e na garantia do direito. Tais 

processos exigem investimentos na área da formação dos futuros profissionais, bem 

como de qualificação permanente dos atores estratégicos responsáveis pela 

implementação das políticas públicas de Assistência Social e de Assistência a 

Saúde como um todo. 

O SUAS, estabelece interface com o SUS, no que se refere à lógica de 

atuação, em suas ações de integralização, descentralização e participação, que 

utiliza como referência a família e o território. O SUAS, se constitui num sistema 

integrado, descentralizado e participativo, que utiliza como referência a família e o 

território. Em face de sua lógica de atuação, ele estabelece interfaces com o SUS, 

com o qual partilha espaço no campo da Seguridade Social. Diferentemente da 

relação estabelecida com a Previdência Social, política contributiva e restrita, as 

ações decorrentes dos outros dois eixos do tripé são baseadas em pressupostos 
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democráticos, interdisciplinares, intersetoriais, e de integralidade nas ações 

destinadas à população.  

Diante disso, e por entender que as situações sociais, não atendidas, 

comprometem e/ou agravam os problemas de saúde, discutir a integração e os eixos 

aproximativos do SUAS com o SUS, torna-se importante para a articulação de 

estratégias e qualificação de atores na identificação e enfrentamento das questões 

sociais às famílias atendidas pelo PSF, no âmbito da atenção e proteção social 

básica.   

 

 

6.5 – OFERTA DE RECURSOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA ADSCRITA  

AO PSF-LAPA 

 

 Rua do Riachuelo, 43 (Hospital da Ordem 3° do Venerável do Carmo, atende 

Particular e Convênio, com consultas, em algumas especialidades, a preços 

populares)  

 

 Rua do Riachuelo, 93  (Clube Democrático, oferece canto, dança, escola de 

circo, teatro e moda, gratuitos) 

 
 Rua do Riachuelo119 (Igreja Evangélica Universal) 

 
 Rua do Riachuelo sn (Organização Não Governamental (ONG) São Martinho, 

oferece cursos gratuitos de preparação para o mercado de trabalho a jovens 

com idades a partir de quatorze  anos e meio, través de Programas de 

Aprendizagens, com convênios com várias empresas)  
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 Rua dos Inválidos, 224 (Sociedade Espírita Brasileira: Oferece projeto a 

comunidade do bairro com atendimento de enxoval para gestantes que 

comprovarem que estão fazendo, regularmente o as consultas de pré natal. 

Oferecem ainda o Projeto de Oficina de Artesanato, Dança e Contação de 

Histórias para os pais. E ainda Bazar permanente com artesanatos, todas as 

terças e quintas-feiras ) 

 
  Rua Gomes Freire, 803 (Igreja Ortodoxa de São Nicolau) 

 
 Rua do Lavradio, 84 (Sociedade Brasileira de Belas Artes, oferece espaço 

para exposições gratuitas e cursos pagos de desenho, pintura, escultura e 

restauração) 

 
 Rua do Lavradio, 56 (Escola Municipal Celestino da Silva, com  ensino do 3° 

ao 9° ano) 

 Rua do Lavradio, s/n (CIEPS José Pedro Varela, oferece uma Creche para 

crianças até sete anos de idade) 

 

 Rua do Lavradio, 132 ( Tribunal Regional do Trabalho: Oferece apoio aos 

desempregados no sentindo de orientá-los juridicamente quanto aos seus 

direitos trabalhistas) 

 
 Rua Gomes Freire, s/n (5° Delegacia de Polícia: apoio junto aos conflitos de 

segurança) 
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7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O objetivo geral de interesse desse estudo foi “analisar as necessidades e 

possibilidades de integração entre a Saúde e a Assistência Social na identificação e 

enfrentamento das vulnerabilidades sociais que demandam ações de proteção social 

básica”, o que podemos dizer que foi atingido a partir dos resultados obtidos com a 

aplicação da pesquisa de natureza qualitativa, baseada na entrevista semi-

estruturada que buscou saber quais os conceitos e percepções dos profissionais de 

saúde sobre vulnerabilidade social, conforme foi mostrado no item 6, em que vários 

pontos demonstraram a necessidade de integração entre saúde e assistência social, 

principalmente na articulação de estratégia e qualificação de atores, na identificação 

e enfrentamento das questões sociais às famílias atendidas no PSF no âmbito da 

atenção e proteção social básica. 

 A palavra vulnerabilidade social, não é comum a área da saúde, sendo 

conhecida, nesta área, como risco social, mas que ao final possuem o mesmo 

significado, que são as situações de descaso, abandono, adoecer, miséria, dentre 

outras, sejam elas concretas ou abstratas. 

 A pesquisa também conseguiu alcançar o seu primeiro objetivo específico que 

era “identificar os conceitos e as percepções que a equipe técnica de saúde do PSF 

tem sobre vulnerabilidade social”, o que foi feito no item 6.1. Este estudo revelou que 

a equipe técnica de saúde sabe reconhecer uma situação de vulnerabilidade social, 

porém pela falta de conhecimento mais profundo, não sabem conceituá-la, bem 

como não sabem quais providências devem tomar quando elas se apresentam, pois 
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existem poucas informações e, quase nenhuma interligação da saúde com a 

assistência, nessa área.  

 Há uma grande lacuna no que se refere ao atendimento das situações de 

vulnerabilidade social, levantada pela Equipe técnica de saúde que é a questão do 

acesso aos aparatos sociais, a qual vai além da questão geográfica, que é a da 

comunicação, pois apesar do PSF pesquisado está em uma área central do 

Município do Rio de Janeiro, cercado por vários centros administrativos e de direção, 

não existe um sistema de rede, ou seja, uma comunicação que faça uma 

interligação entre os meios que se têm disponível, com a unidade do PSF. Essa falta 

de comunicação faz com que muitas situações deixem de ser atendidas, seja pelo 

desconhecimento da oferta do serviço, ou pela falta de comunicação com os órgãos 

competentes que oferecem os serviços, sendo este último mais comum, conforme 

podemos identificar na unidade do PSF pesquisada. 

 Em relação ao segundo objetivo específico – “Identificar e analisar as 

necessidades de apoio, nas situações de vulnerabilidades sociais, percebidas pela 

equipe técnica de saúde da família que demandam ações de proteção social 

básica”, a pesquisa nos mostrou no item 6.2, a importância de acompanhamento 

permanente, de um profissional de serviço social junto ao PSF para dar apoio nas 

situações de vulnerabilidades sociais que se apresentam, haja vista que os 

profissionais por si só, sem apoio de um profissional competente e/ou de 

qualificação multidisciplinar voltada para identificação e atuação junto as situações 

sociais, não conseguem atender as situações sociais, que são bastante significas na 

área do PSF. 

 No que se refere ao terceiro objetivo – “relacionar as ofertas de recursos de 

assistência social, disponíveis na área adscrita ao PSF-Lapa”, a qual foi feita no item 



63 
 

 

6.5, em que esse levantamento se deu, principalmente com o intuito de mostrar que 

dentro da área adscrita ao PSF-Lapa, existem aparatos sociais que poderiam 

atender as famílias do bairro, mas que por desconhecimento, ou falta de interesse, 

deixam de ser utilizadas em favor da comunidade onde estão instaladas. 

 A partir deste estudo podemos conhecer um pouco das dificuldades e anseios 

da equipe técnica de saúde, no que se refere à assistência social, bem como sobre 

a necessidade da importância da integração entre a assistência social e a saúde, no 

atendimento das expressões de vulnerabilidades sociais que influenciam 

diretamente na questão da totalidade do atendimento da saúde, onde os 

profissionais referiram significativa preocupação em relação às situações de 

vulnerabilidade social, quando não atendidas, que podem causar e/ou agravar os 

problemas de saúde das famílias atendidas, que são bastante significativas no bairro 

da Lapa, e pouco consideradas pelo Estado, uma vez que são questões que 

perduram por muitos anos, mas que não vêem políticas voltadas a atendê-las.  

Apesar do descaso do Estado, a equipe técnica do PSF-Lapa, mostra-se 

interessada em querer dar um novo caminho para as famílias atendidas, mesmo que 

limitados pelas dificuldades e falta de profissional competente, bem como, pela falta 

de conhecimento mais profundo sobre assistência social, fazendo assim com que 

suas ações acabem sendo reduzidas por não saberem quais providências e que 

encaminhamentos devem dar aos casos percebidos e identificados na área, por eles 

atendida.  

 Depois de conhecermos as situações vividas e percebidas pela equipe 

técnica de saúde, vimos que as questões surgem como conseqüência do estudo, e 

com isso aparecem lacunas, que em único estudo, não conseguiríamos alcançar tais 

como a necessidade de um delineamento da oferta de serviços e a articulação com 
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o PSF, e saber em que circunstâncias e freqüência esses serviços devem ser 

utilizados para diminuir as situações que são objetos da ação de proteção social 

básica. 

Ainda, dado o desconhecimento da equipe, sobre os conceitos que norteiam 

as questões que envolvem as situações de vulnerabilidade social, gostaria de 

propor, a Coordenação do PSF, a capacitação da equipe, numa abordagem 

multidisciplinar, sobre vulnerabilidade social, com o objetivo de se ter uma visão 

mais ampla e com enfoques diferenciados desse assunto que hoje permeia todas as 

áreas que trabalham com a saúde como um todo, pois para uma maior eficácia no 

atendimento das questões sociais, que implicam diretamente nas situações 

relacionadas à saúde, se faz necessário que os profissionais de saúde sejam 

capacitados para que tenham condições de poder perceber e atuar nessas 

situações. 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE I - PROPOSTA DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

1) – Sexo: masculino____   Feminino___ 

2) – Data de nascimento ______________ 

3) – Profissão____________________ 

4) – A quanto tempo está formado? _____________ 

5) – A quanto tempo trabalha nesta Unidade do PSF? _________ 

6) – Qual o seu conhecimento sobre vulnerabilidade social, e como você a caracteriza? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7) – Você considera que a situação de emprego, ou falta dele, pode vim caracterizar uma 

condição de vulnerabilidade social, como? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

8) – Como as condições de saneamento básico influenciam na vida das famílias atendidas 

no PSF? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

9) De que forma o nível educacional interfere nas condições de vida das famílias do PSF? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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10) Em que o estado civil, do cliente do PSF, interfere na situação de vulnerabilidade social 

das famílias? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

11) – Como você valoriza a caracterização do mantenedor do lar, no que se refere  

Vulnerabilidade Social? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

12) – Você considera que a existência de pessoas com necessidades especiais caracteriza 

uma situação de vulnerabilidade social? Justifique sua resposta.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

13) - Você considera que a existência de idosos na família caracteriza uma situação de 

vulnerabilidade social? Justifique sua resposta. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

14) – A partir de quantos moradores por dormitório você considera um estado de 

vulnerabilidade social? Justifique sua resposta. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ANEXO 

ANEXO I - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Projeto: Vulnerabilidade Social: conceitos e percepções dos profissionais de saúde 

em uma unidade de Saúde da Família  

Responsável: ________________________________________________________ 

 

Eu, __________________________________________________________ abaixo 

assinado, declaro ter pleno conhecimento do que se segue: 

1. Objetivo da Pesquisa; 

2. Benefícios que possam ser atingidos; 

3. Receberei respostas ou esclarecimentos a qualquer dúvida acerca de assuntos 

relacionados com o objeto da pesquisa; 

4. Tenho a liberdade de retirar o meu consentimento a qualquer momento e deixar 

de participar do estudo; 

5. Obterei informações atualizadas durante o estudo, ainda que isto possa afetar 

minha vontade de continuar dele participando; 

6. A pesquisa manterá o caráter oficial das informações relacionando-as com a 

minha privacidade; 

7. Em caso de dúvida, poderei esclarecê-las através de contato telefônico com o (a) 

pesquisador (a) pelos telefones ________________________________________. 

 

Rio de Janeiro, ______ de ____________________________de ____ 

 

______________________                                        ________________________ 

Assinatura do Participante                                         Assinatura do pesquisador (a) 


