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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. 
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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. 
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