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RESUMO

O presente artigo é fruto de uma pesquisa em desenvolvimento, que subsidia a elaboração de um
projeto de intervenção a ser aplicado no Centro de Oncologia do Hospital de Urgências de Sergipe
(HUSE), pelas estagiárias do curso de Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Tal
estudo tem como objetivo, traçar o perfil socioeconômico dos pacientes oncológicos atendidos pelo
Serviço Social do HUSE, e foi motivado pelas dificuldades encontradas ainda no primeiro período de
estágio, no momento de contextualizar os aspectos do Serviço Social na instituição, principalmente no
que versa sobre a caracterização usuário, número de pessoas atendidas direta ou indiretamente,
além das maiores demandas e desafios éticos políticos que se apresentam para os profissionais.

Palavras-chave: Serviço Social. Oncologia. Intervenção. Direitos Sociais.

ABSTRACT

This article is the result of a research in development, which subsidies the elaboration of an
intervention project to be applied at the Oncology center of the Hospital of emergency of Sergipe
(HUSE), by the interns of the Social Service course of the Federal University of Sergipe (UFS). This
study aims to trace the socioeconomic profile of oncological patients attended by the HUSE Social
service, and was motivated by the difficulties encountered in the first period of internship, at the time of
contextualizing the aspects of the service Social in the institution, mainly in that verse on the
characterization of user, number of people served directly or indirectly, in addition to the greatest
demands and ethical political challenges that present themselves to the professionals.
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RESUMEN

Este artículo es el resultado de una investigación en desarrollo, que subvenciona la elaboración de un
proyecto de intervención que se aplicará en el centro oncológico del hospital de emergencia de
Sergipe (HUSE), por los internos del curso de servicio social de la Universidad Federal de Sergipe
(UFS). Este estudio pretende trazar el perfil socioeconómico de los pacientes oncológicos atendidos
por el servicio social HUSE, y estuvo motivado por las dificultades encontradas en el primer periodo
de prácticas, a la hora de contextualizar los aspectos del servicio Social en la institución,
principalmente en ese versículo sobre la caracterización del usuario, número de personas atendidas
directa o indirectamente, además de las mayores exigencias y retos políticos éticos que se presentan
a los profesionales.

Palabras clave: servicios sociales. Oncología. Intervención. Derechos sociales.

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo é fruto da elaboração do Projeto de Intervenção a ser aplicado no Centro de
Oncologia do Hospital de Urgências de Sergipe (HUSE), campo de estágio, e se configura em um dos
prérequisitos para a conclusão do curso de Serviço Social na Universidade Federal de Sergipe
(UFS).

O referido projeto nasceu a partir de uma demanda durante o primeiro período do estágio
supervisionado, que consistiu nas dificuldades encontradas no momento de traçar o perfil dos
pacientes atendidos pelo Serviço Social da Oncologia do HUSE, as quais se deram devido ao baixo
quantitativo de informações sistematizadas acerca desses pacientes. Ao identificarmos tal objeção, foi
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remetida a nós, a necessidade de buscar informações sobre esses pacientes, com o intuito de
conhecer melhor a realidade vivenciada por eles.

Tendo como objetivo: propiciar à equipe da oncologia do HUSE, conhecimento sobre a realidade
socioeconômica do paciente oncológico. Para tanto, apresentouse necessário: traçar o perfil do
paciente atendido, sensibilizar os profissionais, a partir dos dados obtidos, sobre a relevância do
atendimento humanizado e mostrar à equipe da Oncologia a importância de um atendimento que
viabilize os direitos sociais dos pacientes oncológicos.

2 BREVES APONTAMENTOS ACERCA DOS FUNDAMENTOS DA INTERVENÇÃO

A elaboração do projeto de intervenção teve como ponto de partida a realização de uma pesquisa que
tem como propósito obter informações acerca dos pacientes atendidos pelo Serviço Social do centro
de Oncologia do HUSE, e posteriormente socializalas com os profissionais do referido setor. Tal
processo foi escolhido por entendermos que ele consiste em uma forma de produção de
conhecimento a qual subsidia a apreensão e interpretação de uma dada realidade, além de
considerarmos que pesquisar é uma:

[...] atividade básica da ciência na sua indagação e construção da realidade. É
a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente à realidade
do mundo. Portanto, embora seja uma prática teórica, a pesquisa vincula o
pensamento e ação. Ou seja, nada pode ser intelectualmente um problema, se
não tiver sido em primeiro lugar, um problema da vida prática (MINAYO, 2002,
p.17).

Seguindo tal premissa, iniciamos a realização de um levantamento de dados que nos possibilitasse
obter informações sobre esses pacientes, assim, catalogamos as informações contidas nas fichas de
atendimento social relativos aos anos de 2014 a 2017, cujos dados serviram como referência para
obter informações sobre os pacientes atendidos.

Para tanto, foram utilizadas como material de pesquisa, todas as fichas de atendimentos sociais
preenchidas pelas assistentes sociais da Oncologia, no período já citado[1]. Neste momento,
observouse que os instrumentos utilizados pelos profissionais de Serviço Social contêm informações
importantes que podem revelar elementos da realidade vivenciada pelos usuários do serviço, por isso
merecia um melhor conhecimento e tratamento.

A coleta de dados foi iniciada no estágio supervisionado I e se deu continuidade durante o estágio
supervisionado II, ela foi materializada através da construção de tabelas compostas pelos seguintes
quesitos: nome, sexo, número de prontuário, diagnóstico, idade, cidade, estado civil, número de filhos,
grau de escolaridade, profissão, situação previdenciária, tratamento, renda, ser beneficiário do
programa bolsa família, tipo de moradia, encaminhamentos para cadastro em casas de apoio,
solicitação de transporte e inscrição Tratamento Fora de Domicílio (TFD) [2].

Na tentativa de facilitar a compreensão dos resultados no momento da socialização das informações,
está sendo utilizado o recurso da linguagem gráfica, tendo em vista a dinamicidade que os gráficos
possibilitam, uma vez que através deles podese extrair o sentindo de um dado que com outros se
complementam e reproduzem a dinâmica do objeto estudado.

A partir da elaboração dos gráficos, será feita a análise e interpretação dos dados que os compõem;
pretendese com esta etapa, a construção de uma visão crítica das questões econômicas, culturais e
sociais que envolvem os pacientes oncológicos e familiares, e apreensão da essência e não apenas
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da aparência dos fatos. Esse movimento se apresenta enquanto base para a interpretação da
dinâmica totalizante da realidade, tendo em vista que ele “[...] estabelece que os fatos sociais não
podem ser entendidos quando considerados isoladamente, abstraídas de suas influências políticas,
econômicas, culturais e etc.” (GIL, 2010, p. 14).

Assim, pretendese que, a partir da socialização dos resultados obtidos na pesquisa junto à equipe da
oncologia do HUSE, acerca da situação socioeconômica dos pacientes, estes profissionais possam
compreender melhor a realidade das pessoas atendidas por eles, e assim os visualizem como sujeitos
de direitos, com perspectivas para um atendimento mais humanizado.

Para isso, entendemos que o fortalecimento de ações que envolvam "[...] os fatores sociais,
econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais [...]" (LUTOSA; ROSA, 2016, p.
5), são de fundamental importância, tendo em vista que estes, conforme a Comissão Nacional Sobre
os Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS)[3] possuem influência direta na aparição e
desenvolvimento de problemas de saúde, e seus fatores de riscos, na população.

Dessa maneira, consideramos que o conhecimento do perfil da população usuária atendida em um
serviço de saúde, é fundamental para que se obtenha informações que possam servir para a
implantação de ações que visem melhoria do atendimento prestado. Tendo em vista que, conforme
Souza (2000), ao observar determinada realidade, tornase possível apreender as demandas nela
existentes além de identificar, de forma precisa, as necessidades dos usuários que a compõe e,
assim, encontrar os caminhos que se voltam para intervenções mais eficazes.

Assim, além de propiciar o conhecimento da realidade dos pacientes, os dados obtidos na pesquisa
poderão auxiliar no fazer profissional do assistente social, uma vez que favorecem uma aproximação
cada vez maior com a realidade dos usuários e também com as formas com as quais a questão social
se expressa em suas vidas cotidianas, possibilitando, assim, que a intervenção profissional
acompanhe o movimento de complexificação cotidiana.

A sua importância se estende ainda a toda equipe da Oncologia do HUSE, posto que, ao conhecer a
realidade dos pacientes, os profissionais poderão entender muitas de suas ações e posicionamentos,
dificuldades e as diferentes formas de reação ao tratamento, ampliandose assim, a forma de ver o
paciente para além dos aspectos físicobiológicos. O que se configura como uma questão
fundamental no processo de tratamento do câncer, tendo em vista que, é preciso compreender as
dimensões que formam o sujeito e como elas se relacionam além de articular os sentidos psíquicos e
sociais que os envolvem e formam a totalidade humana.

Nesse sentido, salientamos a importância de todos os profissionais que são requisitados no serviço,
terem acesso a essas informações, e que no desenvolvimento de suas habilidades e competências,
visualizem as pessoas em tratamento do câncer em suas particularidades.

1. ONCOLOGIA E SERVIÇO SOCIAL

O Câncer  Neoplasia Maligna – no decorrer da história, teve suas raízes permeadas de preconceitos
e estigmas arraigados na mente de muitos, sendo encarado por exemplo, como uma forma de castigo
para pecados cometidos ou algo que podia ser contagioso. Já foi também uma palavra
impronunciável, sendo referida como “aquela doença” ou “CA”.

No entanto, tratase de doença extremamente agressiva, formada por um conjunto de mais de 100
patologias que se caracterizam por alterações no material genético, e fazem com que as células
anormais, denominadas malignas, cresçam e se multipliquem desordenadamente, podendo até
invadir os órgãos vizinhos e chegar a tecidos mais distantes (BRASIL, 2003).

Conforme o Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), esta anomalia
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representa um dos problemas de saúde pública mais complexos que o Brasil enfrenta, sendo o
segundo maior causador de mortes no país. No final de 2015, a Organização Mundial de Saúde
(OMS), informou que as mortes por câncer atingiram a taxa de 223,4 mil ao ano, sendo a que mais
mata jovens entre 15 e 29 anos no Brasil.

Conforme o INCA (2017), os tumores de pele não melanoma são os mais incidentes em todo o
mundo, tanto em pessoas do sexo masculino quanto feminino. Porém, “[...] apesar de ser o tipo mais
frequente, o câncer de pele não melanoma é difícil de estimar, uma vez que nem todos os Registros
de Câncer os coletam” (INCA, 2017, p. 55).

Depois do câncer de pele não melanoma, a neoplasia da próstata é o tipo mais incidente entre os
homens; somente em 2015 foram registrados 14.484 óbitos causados por ele. Nesse tipo de câncer, o
número de mortes é bastante alto, o que pode ser relacionado a forte resistência que os homens
possuem no que concerne a prevenção, fazendo com que o diagnostico seja concluído tardiamente, o
que diminui as chances de efetividade do tratamento e consequentemente a sobrevida dos pacientes.

Em ralação a isso, um dos principais objetivos do Ministério da Saúde é trabalhar em ações que
conscientizem os homens acerca da importância da adesão aos serviços disponíveis, tanto no
momento da prevenção e diagnóstico precoce, quanto para o tratamento, com o intuito que a
população masculina receba as orientações necessárias que possam deixar em alerta para os sinais.
(INCA, 2017).

Nas mulheres, o que lidera o ranking mundial, também sem considerar os tumores de pele não
melanoma, é o câncer de mama. Nas Regiões brasileiras Sul (73,07/100 mil), Sudeste (69,50/100mil),
CentroOeste (51,96/100 mil) e Nordeste (40,36/100 mil), ele é o primeiro colocado; já Na Região
Norte, é o segundo tumor mais incidente (19,21/100 mil) Este tipo de neoplasia, possui a maior taxa
de mortalidade entre todos os tipos de câncer e representa ainda, o mais frequente entre as mulheres,
além de ser considerado a principal causa de mortes entre elas, somente no ano de 2015, no Brasil,
ocorreram 15.403 óbitos por câncer de mama (INCA,2017).

Conforme o INCA (2017), mesmo em frente a esse grande número de incidência de casos, bem como
de óbitos causados pelo câncer de mama, na década de 1990 nos países altamente desenvolvidos, a
incidência alcançou uma estabilidade e logo após uma queda. Esses também apresentam uma baixa
na taxa de mortalidade entre os anos 1980 e início da década de 1990, o que foi alcançado graças a
uma melhoria no diagnóstico precoce e nas terapias, que por sua vez passaram a ser mais eficazes.
Já nos países de rendas baixa e média, devido às dificuldades do acesso às informações existentes,
o diagnóstico ocorre em estágios mais avançados.

Logo após os cânceres de próstata e mama, os mais incidentes são o de colón e reto, como aponta o
Inca (2017, p. 34), esta anomalia “[...] é a terceira neoplasia maligna mais comumente diagnosticada e
a quarta principal causa de morte por câncer, representando 1,4 milhões de casos novos e quase 700
mil óbitos em 2012. ”

A classificação dessas incidências foi elaborada pelo INCA para os anos de 2018 e 2019 e
apresentam a estimativa dos números dos cânceres entre homens e mulheres em todo Brasil.

Tratando do âmbito nacional, estimase 68.220 novos casos de câncer de próstata para o biênio
20182019, e 59.700 novos casos de câncer de mama para o mesmo período, o que representam
31,7% e 29,5% respectivamente.

Nas pessoas do sexo masculino, estimase 18.740 novos casos de cânceres de traquéia, brônquio e
pulmão, que se configura em um aumento 8,7%, seguido de 17.380 novos casos estimados de cólon
e reto, que representa 8,1% das novas aparições. O câncer no estômago vem logo em seguida com a
estimativa de 13.540 novos casos, representado por 6,3% da totalidade dos casos.
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Nas mulheres, logo após o câncer de mama, aparece o de cólon e reto, com a estimativa 18.980 de
novos casos, que representa 9,4% dos novos diagnósticos, em seguida o de colo de útero, o qual se
estima 16.370 casos, sendo 8,1%, depois se encontram as neoplasias malignas de traquéia, brônquio
e pulmão com uma estima de mais 12.530 casos, apontado por 6,2% do número de casos.

Estes números evidenciam ainda mais a complexidade do câncer, por isso, o Ministério da Saúde,
através do INCA, busca através deles chamar a atenção para a importância da efetivação de políticas
públicas que enfrentem e superem estes problemas de saúde, ressaltando ainda a necessidade da
existência e manutenção de uma base de informações confiável, que sustente e direcione a tomada
de decisões em todo processo de tratamento do paciente.

No entanto, para que esse sistema se desenvolva de forma eficaz e tenha maior efetividade, é
necessário que, através de informações precisas e constantemente atualizadas, as desigualdades
presentes no âmbito da saúde sejam identificadas e, a partir das lacunas encontradas, se
desenvolvam ações e programas que reduzam a carga da doença na população (BRASIL, 2013).

Partindo assim, do pressuposto que, conforme a OMS, saúde não é apenas a ausência de doenças e
sim uma condição de completo bemestar, físico, mental e social, corroboramos com Lutosa e Rosa
(2016, p. 5), quando elas afirmam que é preciso fortalecer a concepção a qual entende que o
processosaúde doença está "[...] para além do biológico e individual, uma vez que ele é determinado
por um conjunto de fatores e manifestase de forma decisiva no contexto socioeconômico e cultural
em que nascem, vivem e morrem os brasileiros."

Fundamentamos ainda esta perspectiva no Art. 196 da constituição Federal de 1988, que estabelece
a saúde como:

[...] direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem a redução de doença e de outros agravos e ao acesso
igualitário às ações e serviços de sua promoção, proteção e recuperação”
(BRASIL, 1988).

Sendo assim a saúde um direito de todos os cidadãos, as profissionais de Serviço Social que atuam
na Oncologia do HUSE, desenvolvem em seu exercício profissional, ações que objetivem das
respostas as necessidades dos pacientes oncológicos, que são geradas pela condição de saúde que
eles se encontram.

Para tanto, consideramos imprescindível que o profissional se aproprie do conceito de totalidade,
contido na tradição marxista, e o tenha como forma basilar para tais ações, tendo em vista que, ele
propõe a articulação de todas as esferas sociais que fundamentam a vida do sujeito. Assim,
articulando as esferas sociais e utilizando de suas habilidades técnicas, conhecimento teórico e
posicionamento éticopolítico, o profissional consegue se apropriar ainda mais da sua
instrumentalidade, o que conforme Guerra (2007), é a capacidade que o Serviço Social tem de
encontrar respostas para as demandas que lhe surgem.

Nessa perspectiva, algumas das formas pela qual a intervenção profissional das assistentes sociais
do referido setor se efetiva, é através da elaboração de encaminhamentos que são necessários para
que o paciente acesse os serviços da rede, bem como orientações quanto aos seus direitos sociais
assegurados legalmente que, conforme o Manual dos Direitos do Paciente com Câncer, elaborado
pelo Instituto Oncoguia[4], são:

• Saque do FGTS: para isso é necessário ter em mãos, documento pessoais e o Atestado Médico
com validade de 30 dias, contendo diagnóstico, estágio da doença, CID, data, nome, carimbo e CRM
do médico que o atendeu.
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• Saque do PIS/PASEP: O paciente devese dirigir a sua agência da Caixa Econômica Federal,
portando Carteira de Trabalho, RG e Atestado Médico.

• Andamento Processual Prioritário: o pedido deve ser realizado por um advogado especializado no
processo ou pelo próprio interessado no caso de procedimentos administrativos ou processos judiciais
que tramitam em Juizados Especiais.

• Prioridade no Recebimento de Precatórios: o paciente deve entregar ao seu advogado um relatório
médico, bem como laudo de exame de diagnóstico, para o referido profissional requerer judicialmente
a antecipação do seu crédito.

• Atendimento Domiciliar ao Idoso Enfermo pelos Órgãos Públicos: o idoso enfermo tem direito ao
atendimento domiciliar pela perícia médica do INSS, pelo serviço público e privado de saúde.

• Prisão Domiciliar: em hipóteses excepcionais a concessão do benefício pode ser estendida a
condenado a regime fechado.

• Quitação do Financiamento Imobiliário: o benefício é concedido a pacientes que já possuíam o
financiamento antes do seu diagnóstico de invalidez.

• Plano de Previdência Privada e Seguro de Vida: o benefício é concedido ao segurado quando o
diagnóstico da doença é posterior a assinatura do contrato.

• AuxílioDoença: o paciente deverá estar inscrito no Regime Geral de Previdência Social (INSS) e
que por mais de 15 dias, ficar inapto temporariamente ao trabalho. Em seguida deve dirigirse a
unidade de Previdência Social para que seja marcado a Perícia Médica.

• Aposentadoria por Invalidez: o paciente segurado pela Previdência Social deve dirigirse a agência
mais próxima, preencher o requerimento próprio, portar a documentação necessária e agendar a
perícia médica.

• Benefício de Prestação Continuada (BPC) LOAS: o paciente com mais de 65 anos ou com alguma
deficiência tem direito ao benefício e que além disso, devese provar que não tem a possibilidade de
manterse financeiramente, nem de têla por sua família.

• Redução da Contribuição Previdenciária para Servidores Públicos Inativos Portadores de Doença
Incapacitante: a contribuição só ocorre sobre o montante que for maior que o dobro do limite
estabelecido para os benefícios do regime geral da previdência (INSS).

• Compra de Veículo com Isenção de Impostos, IPVA e ICMS: está condicionado a posse de
requerimento junto ao Detran Estadual e Secretaria Estadual da Fazenda, declaração do vendedor,
contendo CPF do comprador.

• Isenção do IOF: para adquirir a isenção, deve ser atestado pelo Detran do Estado, por meio de
perícia médica.

• Isenção do IPTU: não existe uma legislação a nível nacional que garanta a isenção, entretanto o
paciente deverá buscar informações na Secretaria de Finanças no seu município.

• Isenção de Tarifas de Transporte Coletivo Interestadual: o paciente deve dirigirse a Secretaria do
Estado responsável por transportes.

• Isenção de Tarifas de Transporte Coletivo Urbano: o assistente social do Hospital em que o paciente
faz tratamento, deve emitir uma declaração contendo os dados do paciente, portando assinatura,
carimbo e número do CRESS, para em seguida ser encaminhado ao órgão competente.
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• Tratamento Fora de Domicílio (TFD): é um benefício que consiste na assistência integral a saúde,
dando acesso aos pacientes residentes de um determinado local que não possui o equipamento
necessário para realizar o seu tratamento em outra localidade que possui. Ofertando assim um
pagamento para conter as despesas do TFD, entretanto é vedado o pagamento para municípios com
menos de 50 KM e regiões metropolitanas do município do hospital referência.

• Cartão de Estacionamento Vagas Reservadas: O Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) de
acordo com a resolução nº 304, de 18/12/2008, dispõe sobre vagas de estacionamento para veículos
que transportem pessoas com dificuldade de locomoção ou portadoras de deficiência.

• Cirurgia de Reconstrução Mamária: todos os pacientes acometidos com câncer de mama e que teve
esta retirada, de forma total ou parcial tem direito a realizar cirurgia reparadora.

• Participação em concurso Público concorrendo a vaga destinada a pessoa com deficiência: todos os
concursos públicos devem reservar 5% a 20% de vagas para pessoas com deficiência, desde que a
condição clínica apresentada não interfira na execução do trabalho ao qual o candidato se destinou.

• Reabilitação Profissional: é um serviço prestado pela Previdência Social, que tem como objetivo
oferecer meios de reeducação ou readaptação profissional para o seu retorno ao mercado de trabalho

• Educação: o paciente que não puder comparecer as aulas, deve ter um acompanhamento da escola,
por meio de exercícios domiciliares, sempre compatíveis com o estado de saúde a qual se encontra.

Todos esses direitos amparam o paciente com câncer, logo, são altamente relevantes tendo em vista
que, a garantia destes fortalecem o processo de tratamento e o deixa menos desgastante. Além
disso, os direitos sociais integram o conjunto dos direitos humanos, portanto, como versa um dos
princípios fundamentais do Código de Ética do assistente social de 1993, a defesa intransigente dos
mesmos deve fundamentar toda e qualquer atuação profissional.

Sendo assim, é inegável afirmar que o profissional de Serviço Social, comprometido em intervir na
realidade social dos sujeitos, desenvolve um papel fundamental e de grande importância para o
progresso do tratamento, uma vez que a intervenção do mesmo, no tocante aos serviços de políticas
públicas a ele cabíveis, são essenciais para a busca pela garantia desses direitos.

Porém, é pertinente relatar, que em muitos casos os direitos direcionados aos pacientes oncológicos
são altamente violados, ainda que estabelecido na Constituição Federal a responsabilidade do Estado
perante a sua efetivação. Entendemos que esse processo ocorre devido ao caráter neoliberal que se
instalou na sociedade capitalista, o qual tem como essência a intervenção mínima do Estado e
máxima do capital.

Portanto, esse fator se apresenta como um desafio para os assistentes sociais, na busca pela
equidade e justiça social; tendo em vista que o enfrentamento dessas estratégias capitalista compõe o
seu exercício profissional. Assim, ao se deparar com uma demanda de violação dos direitos sociais
do paciente oncológico, é preciso, a priori, reivindicar aos órgãos de defesa, controle e fiscalização,
buscando a resolutividade do problema. Quando isso não for suficiente, é necessário encaminhar a
ação judicial, como por exemplo, a Juizados Especiais  Federais e Cíveis, Defensoria Pública  União
e Estadual e ainda a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), para que se tenha acesso ao direito
negado.

4 Perfil dos usuários que receberam atendimento social no Centro de Oncologia Dr. Oswaldo
Leite em 2017

Como a pesquisa ora apresentada ainda se encontra em desenvolvimento, não se faz possível a
apresentação total dos dados, no entanto, iremos expor aqui parte dos resultados obtidos, os quais
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foram extraídos das fichas de atendimento social do ano de 2017, que contabilizam um total de 118.

Convém pontuar ainda que, uma significativa parte dos pacientes que estão em tratamento na
Oncologia do HUSE não são atendidos pelo Serviço Social, o que significa que os dados aqui
elencados não correspondem a totalidade dos pacientes que utilizam os serviços do referido Centro.

Em relação a isso, foi possível perceber durante a nossa vivência no estágio, ainda em curso, que a
passagem do paciente pelo atendimento social não se configura um prérequisito para a adesão e
continuidade do tratamento. Entendemos que, se tal exigência fosse posta em prática, o quantitativo
dos dados poderia ser maior, o que traria mais eficácia e maior efetividade nas ações profissionais
das assistentes sociais que lá atuam. Porém, existem inúmeros empecilhos que se apresentam frente
a plenitude da realização do atendimento social, os quais vão desde a falta de estrutura até o não
reconhecimento da interdisciplinaridade do Serviço Social.

Diante disso, a análise foi feita através das 118 fichas sociais dos usuários atendidos no referido ano,
cujas demandas estiveram relacionadas com a realização de consulta, tratamento, internamento ou
ambos. Para a obtenção dos resultados, foram utilizadas, num primeiro momento, algumas variáveis
como: estado e município de procedência dos pacientes, sexo, faixa etária, escolaridade, profissão,
situação previdenciária, moradia, renda, Bolsa Família e quais tipos de serviços estes pacientes estão
acessando. Em um segundo momento, foram analisados os encaminhamentos para a Secretaria
Municipal de Saúde que objetivam a solicitação de transporte e Tratamento Fora de Domicílio (TFD),
bem como das relações de pacientes conduzidos para Casas de Apoio Adulto e Infanto Juvenil.

O resultado das apreciações, estão expostos nos gráficos a seguir, divididos em duas categorias as
quais dizem respeitos aos dois momentos que compuseram a análise, respectivamente.

No que diz respeito ao Estado de procedência dos pacientes, os dados revelam que a grande maioria
é oriunda do Estado de Sergipe (96%). Apenas 1% é do estado de Alagoas, 02% da Bahia e 1% não
informado nas fichas. No que concerne aos municípios, foi possível perceber que a grande maioria
dos pacientes atendidos no centro de oncologia são de Aracaju (46%), seguido daqueles residentes
em nossa Senhora do Socorro (25%), e com percentuais menores, aparecem os pacientes de São
Cristóvão (9%), Itabaiana (7%) e os que residem nos municípios de Estância e Porto da Folha (6%).

Com relação aos municípios com menor número de incidência: houveram 03 registros em Canindé do
São Francisco, Itaporanga D’Ajuda e Simão Dias; 02 em Indiaroba, Itabaianinha, N. Sra. Da Glória, N.
Sra. Das Dores, Santa Luzia do Itanhy, Poço Verde e Propriá, respectivamente; e apenas 01 nos
municípios da Barra dos Coqueiros, Boquim, Campo do Brito, Gararu, Ilha das Flores, Neópolis,
Rosário do Catete, Salgado, Santo Amaro das Brotas, São Francisco, Capela, Carira, Japoatã,
Lagarto, Maruim, Moita Bonita, Pinhão, Pirambu, Siriri, Tobias Barreto e Umbaúba.

Acerca do sexo, verificouse que a maioria dos usuários são do sexo feminino com percentual de
63%, e do masculino são 37%. Os dados revelam ainda que, os pacientes que passaram pelo
atendimento social na Oncologia no ano de 2017, tem, em sua maioria, idade entre 46 a 59 anos,
totalizando percentual de 42%; entre 22 a 45 anos 30%; e os que possuem 60 anos ou mais
contabilizam 28%.

No que tange à escolaridade dos usuários, contatouse que 30% possuem o ensino fundamental
incompleto; 19% não são alfabetizados; 18% concluíram o ensino médio completo; 12% possuem o
ensino médio incompleto; 3% concluíram o ensino superior; 3% iniciaram o ensino superior e 5% não
informaram o grau de escolaridade.

Quanto as profissões, foi expresso um alto índice de donas de casa (27%), seguida de lavradores
com 22%, as quais, em sua maioria estavam aguardando perícia para a concessão de benefícios e
auxílios doenças. Um número significativo de usuários tem a sua renda constituída por algum tipo de
benefício, destes 44% são aposentados, 42% possuem auxílio doença, 7% são pensionistas e 7%
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recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Com relação aos tratamentos que os pacientes estavam sendo submetidos, foi constatado que 36%
estavam em uso somente da quimioterapia, e 33% estavam passando também por consultas médica.
Dos que realizavam somente a radioterapia foram 5%, percentual igual ao dos pacientes que estavam
recebendo também a quimioterapia no mesmo momento da radioterapia. E dos que acessavam os
três serviços aqui descritos em uma mesmo período foram do 14%.

Ainda na análise das fichas de 2017, foi possível apreender que 6% dos pacientes não obtém nenhum
tipo renda, e dos que possuem mais de 50% recebem um salário mínimo, 23% vivem com o dobro
desse valor e 7% com o triplo ou mais. De todas as fichas analisadas 10% não informam a renda.

Com relação ao Bolsa Família, foi constatado nas fichas sociais que, mais de 60% dos usuários não
são beneficiados pelo serviço. Dos que afirmaram fazer parte do Programa apenas 23% informaram o
valor e 6% dos usuários atendidos não informaram se fazem parte ou não do Programa.

No que diz respeito ao tipo de moradia, foi constatado que 74% residem em casa própria, 13%
alugada e 11% em moradia do tipo cedida. Somente 2% residem em moradias de outros tipos.

5 PACIENTES ENCAMINHADOS PARA AS CASAS DE APOIO

5.1 O PACIENTE INFANTO-JUVENIL

As casas de apoio Infantojuvenil que atendem os pacientes oncológicos do HUSE são a: Associação
dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe (AVOSOS) e o Grupo de Apoio à Crianças com
Câncer (GACC). Para que o paciente seja assistido por alguma delas é preciso um encaminhamento
do Serviço Social, o que ocorre a partir de solicitação médica, em 8% dos casos, ou das mães dos
pacientes, em 92% dos pedidos.

Em 2017, 64% dos encaminhamentos foram direcionados para a AVOSOS e 36% para o GAAC, a
preferência pela Casa de Apoio sempre foi manifestada pelos responsáveis do paciente. Porém,
devido a uma nova ordem do Ministério Público Estadual, tal discrepância não deve mais haver, assim
os encaminhamentos devem ser feitos de maneira que reversem o direcionamento e o número de
encaminhamentos seja equilibrado.

Em relação aos encaminhamentos infantojuvenis, a faixa etária encontrada foi entre 1 e 14 anos,
onde 31% dos pacientes possuíam 4 anos, 45% tinham 3, 10 e 14 anos, 8% era composto pelas
crianças de 1 ano de idade e 16% pelas de 6 e 7 anos. Delas, 71% eram do sexo masculino e 29% do
sexo feminino.

5.1.2 O PACIENTE ADULTO

Já as Casas de Apoio que recebem os pacientes adultos são: a Associação dos Amigos da Oncologia
(AMO) e Associação de Apoio ao Adulto com Câncer do Estado de Sergipe (AAACASE). Em 2017
69% dos pacientes foram encaminhados para a AMO e 31% para a AAACASE.

Com base nas observações realizadas, podese afirmar que os direcionamentos são embasados nos
pedidos dos pacientes e/ou familiares, os quais justificam por muitas das vezes que, a AMO é
localizada em um ponto de melhor acesso, além de afirmarem já conhecerem o serviço oferecido por
ela.

Diferente das casas de apoio infantojuvenil, as que assistem os adultos recebem uma quantidade
maior de pessoas do sexo feminino, com um percentual de 61%, sendo 39% dos encaminhamentos
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feito para as pessoas do sexo masculino.

No que concerne à idade dos pacientes encaminhados para essas instituições, 64% têm entre 40 e 60
anos, 30% são maiores de 60 anos e 6% do total é composto por pessoas mais jovens com idade
entre 20 e 39 anos.

5.2 ENCAMINHAMENTO PARA TRANSPORTE E TFD

Os encaminhamentos para a Secretaria Municipal de Saúde objetivando a inscrição nos serviços de
transporte e TFD tiveram percentuais respectivos de 67% e 7%, além dos 26% que demandaram os
dois tipos serviços. Cabe destacar que o baixo índice de solicitação para o TFD é justificado por um
de seus critérios de elegibilidade, o qual impede o deferimento para os usuários que residem a menos
de 50 km do local onde será realizado o tratamento. Dos que solicitam os dois serviços, 56% é do
sexo feminino e 44% do sexo masculino.

Dos municípios os quais os pacientes solicitaram transporte, Nossa Senhora Do Socorro teve o maior
número, com 39 encaminhamentos, seguido de Aracaju e Itaporanga D’ajuda, com 36 e 24
respectivamente; Lagarto, com 17 encaminhamentos, Estância e Nossa Senhora da Glória
apresentaram um índice mediano, comparado aos que mais solicitaram, com 15 encaminhamentos.
Já para os municípios de Arauá e São Domingos não houve nenhuma solicitação de
encaminhamento. Para o TFD, o munícipio com maiores solicitações foi Estância com 16
encaminhamentos, seguido de Lagarto com 9 e Nossa Senhora da Glória com 8.

Tratando dos municípios baianos em que os pacientes solicitaram transporte, percebese que são
cidades mais próximas do Centro de Oncologia de Sergipe do que o centro de referência dos próprios
estados. Compreendese que não há uma disparidade tão grande entre os municípios. Os maiores
índices são: Com 15% o município de Adustina e com 11% os municípios de Coronel João Sá, Ribeira
do Pombal, Pedro Alexandre, Sítio do Quinto e Santa Brígida.

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Devido a agressividade do câncer, os pacientes oncológicos, bem como os seus familiares e
acompanhantes, se encontram em um estado de alta fragilidade emocional e social, desse modo, as
limitações, perdas, frustrações e oscilação de autoestima os acometem de forma intensa.

Em virtude disso, salientamos que o Serviço Social se compromete com a busca pela garantia dos
direitos sociais, tendo como forma basilar o seu projeto éticopolítico profissional, bem como a busca
pelo fortalecimento de ações que se fundamentem no processo de humanização. Portanto, para que
essas ações se desenvolvam, é preciso ainda, levar em consideração os objetivos que fundamentam
a Política Nacional de Humanização (PNH), os quais consistem em:

[…] pôr em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde,
produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar, através da inclusão e
articulação de trabalhadores, usuários e gestores na produção e gestão do
cuidado e dos processos de trabalho e gestão, com o objetivo de estimular a
construção de novos modos de atendimentos e novas formas de organizar o
trabalho por meio de uma forma coletiva e compartilhada (BRASIL, 2013, n.p).

A partir daí se dá a importância de um atendimento humanizado na atenção prestada ao paciente,
que siga o que está posto na PNH, em especial ao que tange as suas diretrizes, no momento que
aponta para a importância de levar em consideração a singularidade do sujeito e a complexidade da
situação na qual ele está inserido. Além de enfrentar o processo de fragmentação dos conhecimentos
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e das ações de saúde e focar outras variáveis que vão além da orgânica, como por exemplo, a
percepção de relações de afeto que são construídas entre o profissional e o paciente, para assim
fortalecer o diálogo entre as equipes e o processo de tomada de decisões de forma compartilhada.

.
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[1] É importante ressaltar que, no ano de 2016 alguns itens das referidas fichas sofreram alterações,
as quais foram fruto do projeto de intervenção de uma estagiária de Serviço Social, o modelo vigora
até os dias atuais, por apresentar novos itens, que complementam a identificação do paciente e a
apreensão da realidade a qual o usuário vivencia. Tais itens são: número de prontuário; médico de
referência; diagnóstico; se recebe bolsa família e qual o valor, além do campo para preencher a data
na qual foi realizada o atendimento social. Convém ressaltar ainda que, a relevância dessa
modificação se dá, pois, na maioria das fichas, esses itens acrescentados eram descritos no campo
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denominado “diagnóstico social”, localizado no fim da ficha, porém, muitos dos casos os
apresentavam de forma incoerente.

[1] Tratamento Fora de Domicílio (TFD): é um benefício que consiste na assistência integral a saúde,
dando acesso aos pacientes residentes de um determinado local que não possui o equipamento
necessário para realizar o seu tratamento em outra localidade que possui. Ofertando assim um
pagamento para conter as despesas do TFD, entretanto é vedado o pagamento para municípios com
menos de 50 KM e regiões metropolitanas do município do hospital referência.

[1] A Comissão Nacional sobre Determinante Sociais (CNDSS), foi criada pelo governo brasileiro em
março de 2006, segundo recomendação da OMS. “[...] A CNDSS tem o objetivo de mobilizar a
sociedade e as autoridades brasileiras, para apreender de forma mais efetiva as causas sociais das
doenças e mortes que acometem a população, e reforçar o que é socialmente benéfico para a saúde
individua e coletiva” (LUTOSA; ROSA, 2016, p 45).

[1] [1]O Instituto Oncoguia é uma ONG que foi fundada em 2009 por um grupo de profissionais de
saúde e expacientes de câncer, liderados pela psicooncologista Luciana Holtz de C. Barros. O
Instituto é uma associação sem fins lucrativos, criada e idealizada com o objetivo de ajudar o paciente
com câncer a viver melhor por meio de projetos e ações de informação de qualidade, educação em
saúde, apoio e orientação ao paciente e defesa de direitos. (Disponível em
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