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Resumo: O objetivo deste trabalho é compreender o papel 
fundamental da intersetorialidade na efetivação da atenção 
integral aos usuários das políticas sociais e públicas no Brasil. 
A importância desta estratégia na política de saúde é clara, 
diante do que se almeja construir no Sistema Único de Saúde a 
partir de seus princípios, como também, na compreensão do 
papel profissional do Assistente Social, que se apresenta como 
um dos principais executores de arranjos intersetoriais. 
 

Palavras-chave: Intersetorialidade. Política de Saúde. Serviço 
Social 
 

 

Abstract: The objective of this work is to understand the 
fundamental role of intersectoral cooperation in the execution of 
comprehensive care for users of social and public policy in 
Brazil . The importance of this strategy in health policy is clear 
on what it aims to build on the Health System , from its 
principles , but also in understanding the professional role of the 
social worker , who presents himself as one of the main 
executors of intersectoral arrangements. 
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I - INTRODUÇÃO 
 

 

O presente trabalho é parte de algumas análises desenvolvidas no Setor de 

Estudos e Pesquisa em Saúde e Serviço Social (SEPSASS) na UFPB, foi aprofundado e 

tornou-se resultado do relatório de pesquisa de iniciação cientifica intitulado, SERVIÇO 

SOCIAL, POLÍTICA DE SAÚDE e INTERSETORILIDADE: repercussões, desafios e 

perspectivas para o Assistente Social nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família, 

desempenhado no ano de 2012-2013. 

Deu-se um estigma maior para o aprofundamento do projeto, a partir da 

necessidade de discutir e ampliar o conhecimento sobre a temática da intersetorialidade e a 

prática do Assistente Social, por perceber que os Assistentes Sociais são uns dos principais 

responsáveis por desenvolver ações intersetoriais. 

Vale salientar que o conceito de intersetorialidade que será desenvolvido neste 

trabalho tem por base a perspectiva dialética abordada por Pereira: 

[...] Além de um princípio ou paradigma norteador, a intersetorialidade tem 
sido considerada uma nova lógica de gestão, que transcende um único ‘setor’ 
da política social, e estratégia política de articulação entre os ‘setores’ sociais 
diversos e especializados. Ademais, relacionada à sua condição de 
estratégia, ela também é entendida como: instrumento de otimização de 
saberes; competências e relações sinérgicas, em prol de um objetivo comum; 
e prática social compartilhada, que requer pesquisa, planejamento e 
avaliação para a realização de ações conjuntas. (2012, p.1) 

 

 

Deste modo, a intersetorialidade mencionada pela autora tem um víeis político e 

critico que deve ser usada no desenvolvimento das ações em todos os campos das políticas 

sociais, sendo importante entender a realidade as quais se encontram as demandas, e se as 

mesmas são possíveis de se realizar em meio às atividades dos profissionais, que são 

verdadeiros executores de políticas sociais e públicas. 

 

 

II – Intersetorialidade e política de saúde 

 

 

Muito tem se discutido sobre os impactos positivos e a necessidade do uso da 

estratégia da intersetorialidade, no contexto das políticas públicas de modo geral no Brasil. 



 

 

 

A literatura tem sido pródiga nomeadamente a partir da década de 1990, quando as 

políticas sociais precisamente passaram a ser implementadas sob a égide da noção de 

seguridade social, exaltada na Constituição Federal brasileira de 1988 e que expandiu o rol 

de direitos sociais à sociedade civil brasileira. 

 

[...] a proposta da Seguridade Social é informada pela perspectiva de 
proteção integral, como modo de assegurar universalmente a proteção social 
dos brasileiros. Apesar dos descaminhos sofridos no processo de 
implementação da Seguridade Social brasileira, configurando, especialmente, 
através de organização de ministérios separados, de leis orgânicas 
vinculadas a cada uma das políticas e de financiamentos distintos e 
desiguais, ideia de proteção integral tem se constituído em uma meta a ser 
perseguida por todos aqueles que apostam nas premissas colocadas pela 
Constituição de 1988. Ou seja, na pressuposição de políticas sociais 
articuladas intersetorialmente para consecução da proteção integral. (MIOTO; 
SCHUTZ, 2010, p. 1-2) 

 

 

Deste modo, a Seguridade Social dispõe de uma integração de ações da 

sociedade civil, poder público apontando as responsabilidades do Estado para garantia dos 

direitos da população relacionados à saúde, assistência e previdência social. No entanto, 

para alcance de uma integralidade nas políticas, o uso da intersetorialidade é indispensável, 

porém, apresenta um grande desafio devido à fragmentação e desarticulação das políticas, 

impossibilitando uma visão de totalidade para as demandas sociais no atendimento as 

necessidades da população. 

As contribuições mais densas nesse entorno são de Inojosa e Junqueira et al 

(1997) que configuram a intersetorialidade, [...] como a articulação de saberes e 

experiências no planejamento, realização e avaliação de ações, com o objetivo de alcançar 

resultados integrados em situações complexas, visando um efeito sinérgico no 

desenvolvimento social. Vale ressaltar que as autoras demonstram a necessidade da ação 

intersetorial trazer mudanças de forma positiva nas condições sociais vivenciadas pela 

população, mediada pela integralidade dos movimentos realizados com eficiência e 

efetividade para melhor resolutividade nas ações. 

A intersetorialidade é, portanto, uma estratégia colocada no plano das políticas 

públicas, e em particular tem pautado as intervenções da maioria dos profissionais de 

Serviço Social, sem que contudo a categoria tenha refletido o suficiente sobre tal uso. A 

intersetorialidade depende num espectro mais amplo de mudanças no que se refere à 

construção ainda cartesiana do conhecimento, bem como, do modo que o Estado se 

relaciona em termos democráticos com a sociedade civil (atendendo ou não as demandas 



 

 

 

através de políticas públicas) e por fim da forma como os diversos campos de saberes 

interagem mesmo sendo produzidos de modo parcializados. Sugere por outro lado, a 

compreensão de que o objeto fulcral da ação intersetorial tem que possuir a capacidade de 

mobilizar todos os setores direta ou indiretamente envolvidos com o mesmo, e a aceitação 

das limitações dos setores quando acionados individualmente.  

A necessidade de dar maior eficiência e eficácia às ações promovidas por tais 

políticas e a urgência em ampliar a resolutividade às expressões da questão social4, fez com 

que a estratégia da intersetorlidade assumisse relevância tanto em nível da retórica, quanto 

como conteúdo obrigatório dos planos, programas e projetos. 

Na concepção de Junqueira (2001,p. 3);  

 

A ação intersetorial é um processo de aprendizagem e de determinação dos 
sujeitos, que deve resultar em uma gestão integrada, capaz de responder 
com eficácia à solução dos problemas da população de um determinado 
território, saindo, entretanto, do âmbito da necessidade para o da liberdade. 
O homem é considerado na sua integralidade, superando a autonomização e 
a fragmentação que têm caracterizado a gestão das políticas sociais para 
uma dimensão intersetorial.(JUNQUEIRA, 2001,p. 3) 

 

 

A intersetorialidade está articulada de forma primária à discussão da 

interdisciplinaridade, servindo de referência para a mesma por se constituir na unidade de 

saberes. É importante ressaltar que a interdisciplinaridade é um conceito inacabado, porém, 

vem rompendo com a postura positivista direcionando-se para a lógica dialética, na 

visualização da realidade em seu conjunto. 

 

A interdisciplinaridade por si só, portanto, é crítica ao modelo de saberes do 
“perito”, por estar implícita nela, a concepção de totalidade. Seu objeto de 
compreensão e intervenção é a realidade social. Isto implica, pois, que o 
especialista deve estar aberto para ultrapassar seus próprios limites e 
trabalhar com as contribuições/conteúdos de outras disciplinas. Este 
movimento provoca a necessidade de constantemente se reavaliar o 
significado da ciência, do saber, e suas relações de poder. É necessário 
estabelecer conexões entre tais aspectos, o que exigi, para além da formação 
escolar, acadêmica, técnica, a retomada daquela formação grega, de 
cidadania, de sujeitos sociais, pois requisito despojamento/compromisso, 
consciência crítica ao que lhe é dada, ao consumado. E mais além, uma 
constante mediação entre particular e coletivo. (TEIXEIRA; NUNES apud 
CARVALHO, 2010, p. 132-133)  

                                                           
4
 As expressões da questão social são desenvolvidas pelos fatores que o capitalismo produz, os 

diferentes movimentos do capitalismo apresenta diversificadas manifestações da questão social. A 
questão social se constitui do desenvolvimento do capitalismo sendo impossível desassociar as 
extremas consequências desta em decorrência da outra, no caso, do movimento capitalista. Cf. 
NETTO, 2001. 



 

 

 

 

 

Outras correntes também se assemelham e servem de referência como: a 

multidisciplinaridade, que implica na materialidade na prática de saberes especializado em 

volta de um objetivo comum, mas não se interpenetram; a pluridisciplinaridade, que 

determina uma justaposição de saber, refletindo uma posição de poder e exigindo mais de 

alguns campos do saber, em torno de um objetivo comum; a transdisciplinaridade, onde não 

existem fronteiras de saberes, mas sim, um saber unificado, contudo apresenta-se utópico. 

Todas estas se compõem pela disciplina esclarecida por Carvalho: 

 

A disciplina opera pelas instituições disciplinares tem a capacidade de 
articular os indivíduos como um aparelho eficiente. Neste aparelho, o 
indivíduo torna-se um elemento que pode se movimentar e articular com 
outros. Da mesma forma, o tempo de uns deve se justificar ao tempo de 
outros, de modo que as forças individuais sejam aproveitas em toda sua 
potencialidade e combinação exige um sistema precioso de comando, 
baseado em sinais ou sistemas que provoque imediatamente a resposta 
desejada. (2010, p. 129) 

 
 

A intersetorialidade e a interdisciplinaridade abordam o prefixo inter, que é 

recorrente da concepção dialética, por ser levadas pelas explicações de condições que 

determina cada atividade, pois tudo está em constante movimento de transformação. 

No contexto da política de saúde brasileira, a intersetorialidade assumiu 

relevância principalmente em função dos princípios que regem o Sistema Único de Saúde, 

quais sejam: a universalidade de acesso, a equidade, a participação e a integralidade. Como 

sinalizam Monnerat e Souza; 

 

A área da saúde incorporou a diretriz da intersetorialidade em sua lei 
orgânica de 1990. Tal diretriz aparece como uma das dimensões que 
preveem, na sua concepção, a integração intrasetorial da rede assistencial 
com a intersetorial, ou seja, a ação articulada com outras áreas de política 
social para produzir melhores resultados de saúde. Pesquisas recentes 
mostram que a noção de integralidade apresenta caráter bastante difuso, 
tanto para os gestores quanto para profissionais de saúde... Assim, a 
articulação da saúde com outros setores de política social não tem sido a 
perspectiva predominante adotada pelos gestores dos três níveis de governo 
responsáveis pela execução da política de saúde. (2011, p.4) 

 

 

Como bem perscrutam as autoras supracitadas, foi a área de saúde que 

historicamente conseguiu acumular experiências políticas importantes no que se refere à 

consolidação institucional do SUS. No entanto, nesse processo não foi priorizado o uso da 

estratégia da intersetorialidade, particularmente em relação as demais políticas que 



 

 

 

compõem o escopo da seguridade social brasileira, o que, por conseguinte, acarretou um 

avanço setorial (na saúde), porém desprovido das articulações com as áreas da Assistência 

Social e Previdência, como bem demandam as questões relativas ao processo saúde-

doença. (Monnerat e Souza; 2011) 

As diversas ações promovidas pelo setor saúde utilizando os arranjos intersetoriais 

necessitam de vários segmentos, outros setores, para uma maior qualidade das ações. 

Sendo importante a articulações políticas e a participação de diversos atores sociais para 

que aja uma verdadeira qualidade na promoção a saúde. 

 

A intersetorialidade envolve a expectativa de maior capacidade de resolver 
situações, de efetividade e de eficácia, pois em todas as experiências 
reconhece-se claramente que ela se constrói sobre a necessidade das 
pessoas e setores de enfrentar problemas concretos. (MACHADO, 2009, p.2) 

 
 

O envolvimento na busca da resolutividade das demandas, a partir de outros 

setores, reflete em uma sustentabilidade nas ações do que apenas com a operacionalização 

do setor saúde, como ressalta Machado [...] na acumulação de forças e apontam 

possibilidades de enfrentamento e de resultados parciais, palpáveis e perceptíveis (2009). É 

possível perceber a liderança que a própria área da saúde tem em promover ações 

intersetoriais, como também, convocar outros setores, havendo a necessidade de visualizar 

que o objeto de intervenção é um espaço de interesse de outros segmentos, assim como 

menciona (Andrade apud Monnerat e Souza; 2011). Sabe-se que a ação intersetorial traz 

como imperativo a construção de objetos de intervenção em comum. 

Assim, os processos de articulação entre setores propiciam uma maior 

visibilidade e ampliação, ao analisar sua forma de ação em meio aos aspectos de 

convivência de setores, que não fazem parte da mesma política, território e diversos atores 

sociais. 

 

III – O Serviço Social em meio as ações intersetoriais 

 

A proposta da intersetorialidade já demandada na Seguridade Social, que 

necessita ser efetivada de forma contundente nas políticas sociais, teve como uma das 

políticas precursoras na sua consecução a política de saúde. Atuar nas políticas públicas é 

histórico para os Assistentes Sociais, pois, é na disputa entre o Estado e as demandas da 



 

 

 

classe trabalhadora, frente às expressões da questão social, que se apresenta o trabalho 

profissional do assistente social, atuando como profissional nos serviços, tanto na gestão 

como na execução para benefício da população.  

É possível evidenciar a temática da intersetorialidade no exercício do Assistente 

Social, pois o profissional mobiliza diversas ações entre setores no atendimento à 

população. 

 

Sobre isso cabe evidenciar que o assistente social na área da saúde é como 
um agente da integração, ou seja, um elo orgânico entre os diversos níveis 
do SUS e entre as demais políticas públicas, cujo principal produto é 
assegurar a integralidade das ações. Neste sentido, a ação intersetorial 
realizada pelo Serviço Social na saúde cumpre um papel fundamental como 
instrumento viabilizador das condições objetivas para realização do trabalho 
em saúde, e principalmente para tornar possível o acesso da população aos 
serviços existentes, constituindo como elo invisível (AMARAL apud MIOTO e 
SCHUTZ, 2011, p.16) 

 

 

As relações profissionais, elencadas pela intersetorialidade, trazem para os 

profissionais de Serviço Social a necessidade de estarem preparados para se inserir em 

equipes multiprofissionais e interdisciplinares, tal como menciona (Mioto e Schutz; 2011), 

porém é importante ressaltar que nem toda profissão prepara para o exercício de atividades 

em equipe de forma articulada. 

A intersetorialidade para realizar-se, requer do profissional que a executa um 

estudo criterioso de cada situação, sendo importante enfatizar que os sujeitos envolvidos 

nestas situações possuem particularidades específicas, que não podem ser generalizadas, 

mas tratadas em sua totalidade, bem como é posto por Amaral. 

[...] a construção da intersetorialidade exige desde a obtenção de 
informações, na perspectiva do direito e da cidadania, a construção de canais 
adequados para que os usuários sejam atendidos na perspectiva da 
integralidade que envolve também atividades administrativas e burocráticas: 
o preenchimento de formulários e guias, a reunião de documentos e emissão 
de estudos sociais que relatem a situação do usuário, e também as ações 
sócio-educativas desenvolvidas diretamente com os usuários. (2008, p. 60) 

 
 

Deste modo, como destacam Mioto e Schutz (2011), os assistentes sociais 

convivem com uma série de demandas trazidas pelos usuários e é preciso pensa-las e 

abordá-las na totalidade social. A necessidade de afirmar o caráter da integralidade 

observando a totalidade dos sujeitos diante de suas necessidades, de forma que se negue a 

fragmentação das ações e a falta de autonomia dos mesmos. 



 

 

 

 

[...] não se reduz ao mero repasse de dados sobre as normas e recursos 
legais; é uma informação transmitida sob a ótica do direito social, em que os 
sujeitos individuais e coletivos são reconhecidos em suas necessidades 
coletivas e demandas legítimas, considerando a realidade macrossocial de 
que eles são parte e expressão. (IAMAMOTO apud MIOTO e SCHUTZ, 2011, 
p.19) 

 
 

A formação profissional do Assistente Social dá subsídios para uma articulação 

na execução de ações intersetoriais, sendo o profissional uma referência nos serviços para 

viabilização e chamada de outros setores, pois, a partir de sua formação e intervenção, 

deixa claro sua capacidade de promover arranjos entre setores. 

 

[...] por mais simples que possa parecer um encaminhamento, o assistente 
social precisa ter domínio não apenas do funcionamento da instituição e/ou 
da unidade que trabalha, mas precisa conhecer a lógica do funcionamento do 
sistema de saúde, a dinâmica e a capacidade de atendimento de outras 
instituições/serviços públicos e privados que se apresentem como estratégia 
de viabilizar o atendimento as necessidades de saúde da população, 
extrapolando a capacidade de um atendimento exclusivo nas instituições de 
saúde. (COSTA apud AMARAL, 2008, p. 59) 

 

 

No entanto, a intersetorialidade ainda é uma tarefa por fazer, mesmo fazendo 

parte da rotina de trabalho do Assistente Social. Para sua execução é perceptível os 

diversos entraves, nas gestões das políticas em meio à organização dos setores e 

posicionamento de diferentes profissionais, sendo importante destacar o que diz Pereira 

(2012) acerca da intersetorialidade, ou seja, ela é um [...] instrumento de otimização de 

saberes; competências e relações sinérgicas em prol de um objetivo comum; e pratica social 

compartilhada, que requer pesquisa, planejamento e avaliação para realização de ações 

conjuntas. 

Costa (2010) realizou uma densa pesquisa no município de Natal/RN, na qual 

procurou responder quais as demandas de caráter intersetorial são colocadas, para os 

Assistentes Sociais das maternidades e serviços de urgência e emergência, e quais os 

significados das atividades de natureza intersetorial realizadas pela profissão. 

Dentre seus achados está a constatação de que o trânsito de arranjos setoriais 

entre a política de saúde e as demais políticas viabilizadoras de outros direitos, sociais e 

civis (tais como Assistência Social, Saúde Mental, Transporte, Habitação, previdência social) 

vem ocorrendo através de inúmeras atividades dos profissionais de Serviço Social, que 

exigem acúmulo de conhecimento sobre a legislação social e compromisso político com o 



 

 

 

usuário.  

Segundo a autora em pauta, embora tais ações auxiliem na viabilização de 

vários direitos inclusive o da saúde integral, vem funcionando apenas no espaço da micro-

política e com um papel de destravador, ou seja, através dos arranjos intra e intersetoriais, o 

Assistente Social constrói mediações que removem os obstáculos de ordem sócio-

economica e cultural que limitam ou mesmo impedem o processo de cuidado em saúde. 

Entretanto, apesar desses reveses ela afirma que;  

 

Embora as respostas dadas pelo Serviço Social não constituam ações 
planejadas no âmbito da macro-políticas do Sistema de Saúde, ou mesmo 
objeto do planejamento do próprio Serviço Social, tem funcionado como a 
mais permanente articulação entre o SUS e as demais políticas sociais e de 
seguridade social. (COSTA, 2010, p.232) 

 
 

Outra conclusão importante (de cunho mais estrutural) é a de que por não se 

constituir numa diretriz efetiva da política de saúde, o SUS através de seus níveis de 

complexidade, vem respondendo as demandas de matriz intersetorial reduzindo-as a ações 

individualizadas, a “problemas específicos”, não expressando em nível de planejamento a 

estreita relação entre os determinantes sociais e o processo saúde-doença. Assim, dada a 

sua análise reducionista, acaba por encarar a intersetorialidade como mera atividade, 

facilmente repassada para o Serviço Social. 

 

 

IV – Conclusão  

 

 

Durante o artigo optou-se por trazer a reflexão o conceito de intersetorialidade 

sabendo, porém que por ser abordado por vários campos do saber não possui uniformidade. 

Contudo, é imprescindível apontar desde já qual definição se usa sobre tal categoria. E a 

potência que as políticas sociais adquirem ao fazerem uso da estratégia da 

intersetorialidade no vislumbre do atendimento integral do usuário. 

É oportuno frisar que a estratégia da intersetorialidade pode ser utilizada 

enquanto mecanismo que venha a ser empregado nos serviços para racionalizar gastos, 

recursos humanos dentre outras características típicas do sistema capitalista. Logo, a 

estratégia supracitada pode atender a interesses antagônicos, assim como as políticas 



 

 

 

sociais que a depender da conjuntura são pensadas para atender a determinados desejos 

em detrimento dos da outra classe.  

A par dessa breve exposição, explana-se a intersetorialidade enquanto 

mecanismo que possibilita o atendimento das necessidades dos usuários que acessam os 

serviços de saúde. Compreendendo o usuário enquanto sujeito complexo, logo que exige 

uma intervenção qualificada com enfoque multidisciplinar a partir da ação interdisciplinar e 

também enquanto partícipe do processo de recuperação e acesso aos demais serviços da 

rede. Compreende-se que a ação intersetorial traz como indispensável a construção de 

objetos de intervenção em comum. Diante da complexidade das demandas que chegam aos 

serviços de saúde, torna-se cada vez mais imperativo a atuação interdisciplinar.  

No objetivo de atender integralmente o usuário, prestando-lhe assistência 

quailificada além de agir de modo interdisciplinar, se faz indispensável encaminhá-lo para a 

rede sócioassistencial, tendo em vista a complexidade das demandas. Bem como, 

reconhecendo que uma só política social não consegue dar conta das necessidades básicas 

dos sujeitos. A essa ação chama-se arranjos intersetoriais, os quais são 

promovidos/estimulados a partir do cotidiano dinâmico dos mais diversos serviços. E é 

reconhecidamente o profissional de serviço social que promove tais arranjos.  

O assistente social por sua formação generalista, seu conhecimento das 

políticas e sua identificação política com a classe que vive do trabalho é o profissional mais 

requisitado no trato referenciado do usuário na rede, na pretensão do atendimento integral. 

Apesar de estar sendo estimuladas pela política de saúde as ações interdisciplinares, no 

momento de orientar o usuário na rede sócioassistencial é o assistente social que fica 

incumbido dessa tarefa, que diante do contexto econômico atual e pelo perfil das políticas 

sociais vem enfrentando inúmeras dificuldades, ao passo que se torna o profissional de 

referência no momento de promover arranjos intersetoriais. Uma grande problemática 

referente a essas promoções é o fato de que as demandas são assumidas individualmente, 

o que acaba por descaracterizar o que seja a intersetorialidade. 

Logo, quando se resume uma estratégia dessa magnitude há ações pontuais, 

sendo apenas fomentadas por uma categoria profissional a força que esse mecanismo 

poderia implementar nas políticas sociais e serviços no atendimento das necessidades dos 

usuários, a partir de um amplo espectro de ação, finda-se em demandas especificas, com 



 

 

 

resolutividade reduzida. Compreendendo que as demandas são expressões um sistema 

maior que atinge a um grupo populacional maior. 

A luta é que a intersetorialidade seja entendida e aplicada enquanto principior 

norteador de políticas e práticas profissionais. Daí, defende-se o estímulo ao estado da arte 

sobre a categoria. Bem como, a socialização de experiências exitosas, as quais podem e 

devem ser coletivizadas. 
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