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Eu Haline Fernanda Canelada, colaborador (a) do Hospital Estadual Américo Brasiliense, atuante na função 

de Assistente Social e no setor Serviço Social venho através deste solicitar à Comissão de Análise de 

Projetos Científicos (CAPC) do HEAB, a autorização para: 

Realização do Projeto de Pesquisa na área/setor; 

Elaboração ou publicação de artigo científico na área /setor Serviço Social; 

X  Apresentação oral ou pôster, com dados coletados no HEAB, (inserir o nome do evento científico e data 

de realização): IX Congresso Nacional de Serviço Social em Saúde - CONASSS que ocorrerá nos dias 06, 07 e 

08 de maio de 2020, no Centro de Convenções Ribeirão Preto, localizado na cidade de Ribeirão Preto - SP, 

cujo tema central é: "30 anos do SUS: Território de Lutas e o Serviço Social na Saúde".  

 

OBSERVAÇÃO: Saliento que este resumo foi idealizado e redigido pela Equipe de Serviço Social do HEAB e 

que encaminho e assino este documento enquanto membro da equipe participante: 

Danielle de Oliveira Nogueira Alvarenga 

Gabriel Maicon Lopes da Silva Grassi 

Haline Fernanda Canelada 

Juliana Martins Bassi 

 

Objetivo do Projeto, Artigo Científico ou Apresentação a ser desenvolvido 

 

Modelo Resumo: Relato de experiência profissional (máx: 2.500 caracteres (incluindo espaços e 
pontuação)) 

Eixo: Serviço Social, fundamentos, formação e trabalho profissional na saúde. 

A INSERÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL EM UMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE REABILITAÇÃO 
NEUROLÓGICA  
 

INTRODUÇÃO: A reabilitação neurológica no Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma ação complexa e 

individualizada, na qual o envolvimento da equipe de saúde, do usuário e de sua rede de suporte social 

(familiares, acompanhantes e cuidadores) objetiva a recuperação das capacidades comprometidas do 

indivíduo. Em um hospital do interior do Estado de São Paulo, o programa de reabilitação neurológica visa 

garantir assistência integral e intersetorial por meio de um trabalho multidisciplinar, sendo o assistente 

social integrante e parte atuante desta equipe. No programa são desenvolvidas ações integradas como 

atendimentos individualizados, Grupo de Orientações aos Cuidadores (GOC) e reuniões de discussão de 

casos.  

OBJETIVOS: Identificar os aspectos sociais, dinâmica familiar, situação socioeconômica e cultural que 

podem interferir no processo de reabilitação e nos cuidados após a alta hospitalar.  

METODOLOGIA: O assistente social organiza a intervenção individualizada utilizando instrumentais de 

trabalho que o aproximem da realidade social do usuário. O estudo socioeconômico visa identificar os 

determinantes sociais de saúde presentes na história de vida, identificando aspectos sociais, econômicos e 

culturais relacionados ao processo saúde-doença. A partir disto, compreendendo a presença de expressões 

Carta de Solicitação para Projeto de Pesquisa, Artigo Científico ou 
Apresentação em Evento Científico. 
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da questão social que sinalizam as vulnerabilidades e os riscos sociais e possam auxiliar no cuidado, o 

profissional realiza articulações com a rede de suporte de modo a organizá-la diante dos cuidados 

necessários em domicílio. Quanto ao GOC, este ocorre em 03 dias da semana, com horário definido e 

apresentações subdivididas por dia/área com foco nas orientações relacionadas ao processo de reabilitação 

neurológica, visando estabelecer um espaço de troca e discussões, esclarecendo dúvidas e auxiliando na 

organização familiar diante da realidade a ser vivenciada. O conteúdo apresentado pelo Serviço Social 

baseia-se em orientações previdenciárias, acesso à rede de serviços. O fortalecimento da comunicação 

acontece através das reuniões de discussão dos casos com a equipe multiprofissional (assistente social, 

enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, nutricionista, psicólogo, e terapeuta ocupacional). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A inserção do Assistente Social no programa de reabilitação neurológica em 

conjunto com a equipe multidisciplinar, permite um cuidado integral e humanizado ao usuário, ampliando o 

olhar sobre o processo saúde-doença. 

Américo Brasiliense, 12 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

_____________________________________ 

Haline Fernanda Canelada 

 


