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Resumo 

O Ministério da Saúde tem, nos últimos anos, estimulado a criação de diferentes 

formas de capacitação e qualificação profissional com o objetivo de garantir uma formação 

profissional mais adequada à realidade de saúde brasileira. Alguns resultados se evidenciam 

na criação de várias residências multiprofissionais, cursos de saúde pública, e mais 

recentemente o investimento no PET-Saúde (Programa de Educação para o trabalho em 

saúde/MS) todos esses programas visam à qualificação de diferentes áreas do conhecimento 

para a saúde numa perspectiva interdisciplinar, a criação de novos cenários de prática e 

finalmente uma intervenção profissional adequada às demandas da realidade de saúde 

brasileira. O PET_Saúde está em avaliação pelo Ministério da Saúde e está sendo executado 

pela PUCRS em 2009/2010  envolvendo 08 cursos de graduação entre eles a Faculdade de 

Serviço Social a qual tem a participação ativa da gestão atual da universidade para 

consecução deste programa federal.  Em consonância com o proposto pelo MS e PUCRS este 

projeto, vinculado ao GFASSS/NEST/PPGSS, tem como Objetivo Geral: Contribuir na 

formação do acadêmico de serviço social e na efetividade dos programas federais PRÓ-

Saúde e PET-Saúde a partir da investigação das particularidades dos processos de 

trabalho dos assistentes sociais nas unidades de saúde atendidas pelos citados programas 

e de pesquisa bibliográfica nas teses e dissertações do PPGSS.  

Desta forma ao aprofundar o conhecimento sobre o processo de trabalho do 

assistente social nas unidades de saúde atendidas pelo PRÒ-Saúde e PET-Saúde poder-se-á 
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contribuir no fortalecimento da profissão neste campo. A socialização do produto da pesquisa 

qualifica o ensino do tema na graduação e na pós-graduação e propicia a interlocução e 

discussão com as outras profissões da saúde sobre os desafios postos na atualidade aos 

profissionais deste campo de intervenção. 

 

Introdução 

 

O Serviço Social tem na saúde uma possibilidade de excelência para sua ação. Essa é uma das 

áreas que mais absorve o profissional assistente social, e tem sido objeto de estudo nas 

diferentes possibilidades de interface, seja na atenção básica, na saúde mental, na gestão,... A 

histórica vulnerabilidade de setores da população acrescida das características das políticas 

brasileiras que se mostram pontuais, focais e excludentes impõe uma formação universitária 

calcada na realidade que responda as demandas destes setores da população. Na intenção de 

aprofundar essa relação o presente projeto propõe conhecer as particularidades da prática dos 

assistentes sociais das unidades de saúde vinculadas ao PRO-Saúde e ao PET-Saúde ao 

mesmo tempo em que investigará o conteúdo das dissertações e teses elaboradas no Programa 

de Pós-Graduação da Faculdade de Serviço Social/PUCRS que tem como objeto de 

investigação o processo de trabalho do assistente social no campo da saúde. Pretende-se com 

essa investigação, ao organizar esses resultados, destacar as proximidades e diferenças nos 

produtos encontrados subsidiando novos estudos e aprofundando o já investigado. Reitera-se 

que é expressivo o número de pesquisas realizadas nos últimos anos no PPGSS/PUCRS tendo 

como objeto o processo de trabalho do assistente social na saúde, o que por si garante a 

relevância desse estudo.  

 

Metodologia 

 

Essa pesquisa é de natureza qualitativa, tendo em vista que, se preocupa com um nível 

de realidade que não pode ser quantificado sendo, portanto, muito utilizada nas Ciências 

Sociais. Serão realizadas entrevistas com os profissionais de serviço social que realizam 

atividades nos postos de saúde incluídos no PET e PRO-Saúde, bem como com os tutores 

assistentes sociais destes programas. 

A coleta de dados envolverá teses e dissertações do PPGSS  que abordam a prática do 

assistente social na saúde. 
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O material coletado será analisado a luz do referencial de Bardin após finalizada a 

coleta. 

 

Resultados iniciais 

O caminho trilhado pelos pesquisadores até o momento envolveu as seguintes ações: 

-apropriação do tema pelo bolsista e pelo grupo de pesquisa, 

- revisão do projeto e encaminhamento para a Comissão Cientifica da unidade de 

ensino (aguardando retorno da apreciação) 

- adensamento teórico, 

-discussão em grupo de pesquisa sobre um roteiro para pesquisa nas teses e 

dissertações, 

-pesquisa virtual nos sites do governo sobre os programas federais, 

-levantamento do número de teses e dissertações do PPGSS sobre o tema. 

 

Conclusão parcial 

Esta pesquisa está o aprofundando o conhecimento sobre os Programas PET e Pro-

Saude e posteriormente sobre o processo de trabalho do assistente social nas unidades de 

saúde atendidas pelos citados programas. Ao conhecer o que foi e está sendo produzido no 

Programa de Pós-Graduação da FSS/PUCRS quanto ao processo de trabalho do profissional 

de serviço social no campo da saúde contribui para reiterar experiências exitosas, redefinir o 

que não está correspondendo à expectativa profissional e da demanda e projetar novas 

possibilidades, novas ações para a consolidação do SUS e da formação profissional. 

(MANZO apud MARCONI e LAKATOS,p.71) 
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