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1. INTRODUÇÃO 

 
 

O trabalho pretende apresentar o Grupo de Assistentes Sociais da área de 
saúde dos municípios integrantes da 17º regional de saúde – GRASS enquanto 
espaço de capacitação continuada e reflexão a cerca do exercício profissional dos 
assistentes sociais que atuam nesta área.  

Desde sua criação, os assistentes sociais que exercem suas atividades em 
serviços de saúde da 17º regional, de caráter público, privado ou terceiro setor, 
contam com este espaço, de forma gratuita, para que renovem seus conhecimentos 
sobre temas que sejam transversais à saúde. Além da capacitação continuada, o 
grupo tem o importante papel de proporcionar reflexão e discussão a respeito do 
exercício profissional,  das contra reformas no campo das políticas públicas e tantos 
outros temas relevantes para a categoria profissional. 

Para a realização da pesquisa, utilizamos o método qualitativo (MINAYO, 2010) 
analisando os documentos e registros do GRASS desde sua criação, e mais 
especificamente, os eventos dos anos 2017 e 2018 que demonstram os temas 
desenvolvidos e as instituições/ políticas que participaram ministrando cursos, 
palestras e reflexões.  
 

2. DESENVOLVIMENTO 
 
 

O  Grupo de Assistentes Sociais da área de saúde dos municípios integrantes 
da 17º regional – GRASS constituiu-se em 27 de outubro de 1994, sob a forma de 
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associação, sem fins lucrativos, todavia as reuniões já aconteciam desde 1987. Os 
encontros iniciaram-se com o objetivo de proporcionar um espaço para a troca de 
experiências vivenciadas no exercício profissional do assistente social, entendendo-a 
como uma das formas de enfrentamento/ resistência das situações emergentes no 
contexto social da época. 

Um dos objetivos do GRASS é oportunizar aos profissionais o intercâmbio 
institucional, viabilizando informações, facilitando a realização das ações em saúde, 
proporcionando reflexões e discussões a respeito das demandas e fluxos entre os 
serviços e políticas, mas também, criando novos canais que sejam transversais e que 
respeitem e atendam com qualidade às demandas dos usuários das políticas sociais, 
promovendo significativa interlocução entre a rede de serviços para a efetivação de 
um trabalho intersetorial.  

O 3º artigo do Estatuto do GRASS, elaborado em 2011, apresenta os objetivos 
já citados, mas também àqueles que envolvem a população, órgãos dos três entes 
federados e outros: 

 
I – oportunizar um espaço para estudos de questões relacionadas ao trabalho 
social; 
II – realizar pesquisas; 
III – promover e participar de Cursos, Palestras, Simpósios e Congressos 
relacionados aos objetivos do Grupo; 
IV – contribuir para formação de consciência crítica da população nas 
questões relacionadas à saúde; 
V – subsidiar a população usuária dos serviços de saúde referente as 
demandas sociais junto aos poderes constituídos; 
VI – colaborar com os órgãos públicos, conselhos e outras entidades 
existentes na comunidade, contribuindo com dados identificados inerentes ao 
processo saúde/ doença; 
VII – participar de conselhos de direitos; 
VIII – estabelecer parcerias com órgãos de classe; 
IX – contribuir na formação e capacitação profissional; 
X – fortalecer a participação dos Assistentes Sociais da área de Saúde, no 
que se refere à articulação da rede de serviços; 
XI - buscar os recursos institucionais disponíveis nos âmbitos Federal, 
Estadual, Municipal e particular, para execução das atividades do Grupo. 
(GRASS, 2011) 

 
No ano de 2017, o GRASS oportunizou capacitações, cursos, discussões e 

reflexões em temáticas que se destacam:  as alterações ocorridas na política de 
previdência social, no fluxo do Benefício de Prestação Continuada – BPC e no Serviço 
Social do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, que diante das questões 
vivenciadas nesta política, e as implicações nos direitos da classe trabalhadora, dos 
idosos e deficientes, considerou-se importante realizar um curso, que foi ofertado em 
módulos e ministrado pelos assistentes sociais do INSS da regional de Londrina. O 
grupo recebeu a representante do Serviço Social da Companhia de Habitação de 
Londrina – COHAB-LD, esclarecendo os critérios para o Programa Minha Casa Minha 
Vida – PMCMV e o fluxo para encaminhamento dos usuários prioritários (idosos e 
deficientes).  Oportunizou-se a reflexão com o Promotor de Justiça do Ministério 
Público - Paulo Tavares sobre a crescente judicialização da saúde e os impactos no 
exercício profissional dos assistentes sociais com crescente demanda, e diante dos 
atuais desafios profissionais sobre a violência doméstica o grupo contou com 
capacitação sobre a notificação de violência e o fluxo no Município de Londrina. 

  Já no ano de 2018, o GRASS contribuiu para a informação e reflexão 
recebendo o órgão de Conselho de Classe – Conselho Regional de Serviço 
Social/CRESS que orientou a respeito das resoluções e instruções da comissão de 
fiscalização do conjunto CFESS/CRESS. Também recebeu colegas de profissão que 
atuam na saúde pública e privada apresentando suas experiências profissionais de 
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forma a contribuir para o exercício profissional no âmbito da saúde.  Pode-se conhecer 
o fluxo de prestação de serviço às pessoas com deficiência e idosos acamados em 
situação de violação de direitos da política de assistência social, possibilitando trocas, 
visto que em sua maioria são o mesmo público da política de saúde. Refletiu-se 
novamente sobre a violência doméstica com a apresentação do Centro de 
Atendimento à Mulher – CAM do Município de Londrina e o trabalho que vem sendo 
realizado pelo Serviço Social. Relembrou-se a partir da participação do apoio social da 
Secretaria Municipal de Saúde de Londrina sobre os medicamentos e outros recursos 
e direitos que podem ser acessados pelos usuários via Serviço Social. Discutiu-se 
sobre a participação dos assistentes sociais do GRASS na pré-conferência de saúde 
do Município enquanto preparação para a conferência que se realizou em 2019, assim 
como as dos demais entes federados, com a finalização do ano com a presença da 
representante acadêmica da Universidade Estadual de Londrina trazendo reflexões 
importantes sobre o estágio supervisionado em Serviço Social.  
 

3. RESULTADOS E CONLUSÕES 
 
 

Por meio da pesquisa realizada e apresentada neste trabalho, nota-se que o 
GRASS é um espaço reconhecido e valorizado pelos assistentes sociais da saúde, e 
também de outras políticas sociais, públicas e privadas, pois ele proporciona trocas, 
reflexões e discussões que fortalecem os profissionais enquanto categoria. Também 
fica evidente, que o GRASS por meio dos eventos realizados oferta uma maior 
qualificação aos trabalhadores da política de saúde (assistentes sociais) dentre outros, 
para que os usuários possam receber um atendimento/acompanhamento social com 
mais qualidade. Através deste trabalho, objetivamos a divulgação deste valioso 
espaço para que cada vez mais tenhamos a participação de colegas de profissão que 
atuam diretamente ou indiretamente na área de saúde.  
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 
GRASS, Grupo de Assistentes Sociais da Área da Saúde de Londrina. Estatuto. 
Londrina, 2011. 
MINAYO, Maria Cecília de Souza. Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 
Suely Ferreira Deslandes; Romeu Gomes; Maria Cecília de Souza Minayo 
(organizadora). 29 ed. Petrópolis: Vozes, Rio de Janeiro, 2010. 
 

 


