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Resumo:

O artigo apresentado está vinculado a pesquisa realizada no âmbito da disciplina de Laboratório de
Ensino da Prática (LEP) I e vivência no Estágio Supervisionado I. O objetivo desse artigo é apresentar
algumas reflexões sobre a Questão social e seus reflexos na proteção social e política de saúde, bem
como os seus desdobramento no fazer profissional. Em sua construção buscamos ressaltar algumas
políticas públicas, como o Sistema Único de Saúde (SUS) que deu condições de universalidade,
integralidade da assistência, equidade, descentralização e a participação da comunidade e, ao
mesmo tempo, proporciona condições de promoção, proteção, recuperação da saúde, organização e
funcionamento dos serviços de saúde. Partimos da concepção de que decorrente da vertente
ortodoxa neoliberal, o processo de saúde pública é interferido de diferentes formas, como redução de
investimentos na área e em demais que se articulam e que formam a totalidade de uma sociedade.

Palavras chave: Questão Social; Política de Saúde; Instituição; Serviço Social.

Abstract: The present article is linked to research carried out within the scope of the Laboratory of
Teaching Practice (LEP) I and experience in the Supervised Internship I. he objective of this article is
to present some reflections on the Social Question and its reflexes in the social protection and health
policy, as well as its unfolding in professional doing. In its construction, we sought to highlight some
public policies, such as the Unified Health System (SUS), which provided conditions for universality,
integrality of care, equity, decentralization and community participation, and at the same time provides
conditions for promotion, protection, recovery health, organization and functioning of health services.
We start from the conception that from the neoliberal orthodox aspect, the public health process is
interfered in different ways, like reduction of investments in the area and in others that are articulated
and that form the totality of a society.
KEYWORDS: Social Issues; Health Policy; Institution; Social Service.

Introdução

O presente artigo tem como propósito descrever o percurso desenvolvido durante a realização do
Estágio Supervisionado em Serviço Social I e que foram devidamente acompanhadas pela disciplina
Laboratório de Ensino da Prática I. Esta interligação possibilitou observar as técnicas utilizadas pelo
assistente social, correlacionando a teoria com a prática por meio de uma leitura da realidade, bem
como das demandas de cada usuário.

Trata-se de um trabalho que contém em seu bojo as dimensões teórico-político, técnico-operativa e
ético-política por evidenciar aspectos da questão social e política de saúde e da atuação do assistente
social junto à realidade do seu cotidiano, bem como a prática com o respeito a ética profissional e aos
direitos dos usuários.

O estágio na área da saúde é um espaço privilegiado, pois possibilita o contato direto com os
usuários, visto que constitui o momento de ampliação de conhecimento e apreensão da
operacionalização do SUS que foi regulamentado em 1990, com a Lei Orgânica de Saúde (LOS), a
Lei nº 8.080 e a Lei Nº 8.142, além da Política Nacional de Atenção Oncológica, preconizada em
dezembro de 2005.

O Centro de Oncologia Oswaldo Leite foi criado em 2005 e está inserido dentro do Hospital de
Urgência de Sergipe. As principais demandas atendidas pelo Serviço Social, são oriundas do
internamento oncológico, das Alas F e G, da Radioterapia e Ambulatório.
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Nesse sentido, este artigo está distribuído em três partes: a primeira que faz uma discussão sobre as
expressões da questão social, a segunda que trata da política de saúde, e a terceira que faz uma
análise da instituição da atuação do Serviço Social.

1- AS EXPRESSÕES DA QUESTÃO SOCIAL E A POLÍTICA PÚBLICA OBJETO DA INSTITUIÇÃO

1. QUESTÃO SOCIAL NA CONTEMPORANEIDADE

Em uma sociedade que antecede a sociabilidade burguesa, a existência da pobreza se dava devido
à escassez causada pelo baixo desenvolvimento das forças produtivas que afetava a população em
maior situação de vulnerabilidade. Com o desenvolvimento dos instrumentos e dos objetos de
trabalho, foi acrescido um novo caráter ao marcante desprovimento social de forma concomitante à
consolidação da sociedade burguesa, fato que, determinou consideráveis mudanças nos aspectos
que compõem a pobreza.

A onda de industrialização, no final do século XVIII, causou enormes impactos na Europa Ocidental,
quando o pauperismo atingiu a população em massa e se intensificaram as desigualdades sociais
que, embora já existissem não eram tão salientadas. Como nos traz Netto (2001, p. 42):

[...] se não era inédita a desigualdade entre as mais variadas camadas sociais,
se vinha de muito longe a polarização entre ricos e pobres, se era
antiquíssima a polarização a diferente apropriação e fruição dos bens sociais,
era radicalmente nova a dinâmica da pobreza que então se generalizava. Pela
primeira vez na história registrada, a pobreza crescia na razão direta em que
aumentava a capacidade social de produzir riquezas [...]

Ou seja, o que antes advinha de uma deficiência na produção passou a existir graças aos mesmos
meios que possibilitaram o seu próprio desenvolvimento. Desse modo, a escassez passou a ser
produzida socialmente, ou seja, os mesmos mecanismos que detinham capacidade para combater
as mais variadas formas de pauperização, galgaram a sua produção. Segundo Netto (2001), o
pauperismo representou a pobreza acentuada e generalizada no início do século XIX e, a partir dos
seus desdobramentos sócio-políticos, designou a expressão “questão social”.

Corroborando com Iamamoto (2001), as raízes da produção e reprodução do conjunto de fatores
que expressam as desigualdades sociais, se concentram no processo de acumulação capitalista e
engendram a “questão social” na sociedade, tendo a sua gênese no caráter coletivo de produção
somado à apropriação privada dos seus lucros.

Em vista disso, o processo de desenvolvimento do capital está diretamente ligado ao agravamento
das condições de vida e de trabalho da classe trabalhadora, o qual é externalizado, a priori, através
do grande quantitativo de trabalhadores assalariados que se apresentou de forma desproporcional
ao interesse do Capital por seu trabalho. Tal disparidade justifica-se pelo acelerado desenvolvimento
dos meios de produção, responsáveis pelo surgimento do “Exército Industrial de Reserva”[1].

As desumanas condições que fundaram o pauperismo, geraram determinadas inquietações na
“população pauperizada” as quais foram consideradas como estopim para a execução de diversas
mobilizações sociais que, por sua vez, tornaram-se ameaças para a ordem burguesa em construção.
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Desse modo, o significado das expressões da “questão social” concentrou-se somente em tais
manifestações sem que as suas causas fossem relacionadas com o seu real agente que é o
processo de desenvolvimento capitalista, viabilizando-se, assim, o enfraquecimento da apreensão
de sua complexidade, bem como a intensificação da sua naturalização.

Fazendo relação com as formas que a “questão social” se expressa, Netto (2001) afirma que, a
desigualdade marcante, a fome, o desemprego, as doenças, dentre outros agravantes sociais e
biológicos, são tidas como características intrínsecas à ordem social capitalista, por isso, toda e
qualquer possibilidade de intervenção se limitaria ao combate apenas de forma superficial das
sequelas de tais agravantes sociais. Assim:

[...] o cuidado com as manifestações da “questão social” é expressamente
desvinculado de qualquer medida tendente de problematizar a ordem
econômico social estabelecida; trata-se de combater as manifestações da
“questão social” sem tocar nos fundamentos da sociedade burguesa. (NETTO,
2001, p. 44).

Para que esta lógica burguesa de desresponsabilização do capital, fosse combatida era preciso que
a classe trabalhadora se apossasse de consciência política e a partir dela organizasse suas
bandeiras de luta; o que aconteceu após a explosão dos movimentos de 1948. Porém, os
trabalhadores ainda não tinham acumulado embasamento teórico necessário acerca da “questão
social”, o que só se fez possível após a publicação d’O Capital (1967), obra na qual Marx trouxe a
complexidade da fundamentação da “questão social, afirmando em seus escritos, baseados no seu
incessante estudo sobre classe burguesa, que é a essência contraditória do modo de produção
capitalista que produz e reproduz a “questão social”. Por isso, a medida que tal modo de produção
foi se propagando as formas de expressão da “questão social” o acompanharam na mesma
proporcionalidade.

As desigualdades existentes em todas as esferas da sociabilidade capitalista são basilares para a
existência do seu modo de produção, bem como para a concretização do mesmo através do
processo de apropriação da riqueza, que é coletivamente produzida pela classe trabalhadora.
Suscitando, assim, no movimento contraditório que produz riqueza na mesma escala que alarga a
pobreza, nascendo a partir daí diversas formas de configurações da miséria, relativas à acumulação
do capital.

Após a segunda Guerra Mundial, o mundo viveu um processo de reconstrução econômico social que
foi favorável ao capital. O Walfere State (Estado de bem-estar social), por exemplo, vivenciado na
Europa, expressa bem essa fase uma vez que, as ações a ele incrementadas “pareciam remeter
para o passado a ‘questão social’ e suas manifestações”. (NETTO, 2001, p. 47)

Essa façanha se configura em mais uma forma estratégica do capital, uma vez que, é inviável excluir
a “questão social” do cenário da sociedade dado que ela está diretamente ligada a essência do
modo de produção capitalista. Com a chegada dos anos 1970, o momento glorioso vivido pelo
capitalismo foi se estreitando; os lucros já não atingiam patamares tão altos e, por outro lado, os
movimentos operários tomavam força.

Embora a pressão social aumentasse, a dinâmica do processo capital e trabalho se intensificou e,
em consonância, com o ideário neoliberal definido no Consenso de Washington são trazidos novos
reflexos para as expressões da questão social, e que se agravam nos tempos atuais com as novas
formas adotadas pelo capital e a financeirização da economia. A este respeito assinala Iamamoto
(2011, p. 106-107):
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A efetiva mundialização da “sociedade global” é acionada pelos grandes
industriais transnacionais articulados ao mundo das finanças. Este tem como
suporte as instituições financeiras que passam a operar com o capital que
rende juros (bancos, companhias de seguros, fundos de pensão, fundos
mútuos e sociedades financeiras de investimentos), apoiadas na dívida pública
e no mercado acionário das empresas.

Frente a isto, a classe dominante passou a tomar medidas que evidenciaram o seu real caráter
explorador, acompanhado do aparecimento da denominada “nova pobreza” ou ainda “nova questão
social”. Netto (2001), esclarece que nessa perspectiva, o novo se dá apenas nas formas de
configurações das expressões da “questão social”, mas as suas características continuam sendo
fundadas em aspectos históricos de desigualdade.

Uma nova relação entre Estado e sociedade emerge e, consequentemente, novas atribuições de
mediações históricas acerca da produção da questão social, ou seja, há uma

[...] vigorosa intervenção estatal a serviço dos interesses privados articulados
no bloco do poder contraditoriamente conclama-se, sob inspiração liberal, a
necessidade de reduzir a intervenção do Estado ante a questão social
mediante a restrição de gastos sociais, em decorrência da crise fiscal do
Estado. Baptista (1994, apud IAMAMOTO, 2001)

Frente a estes fatores fica evidente que o objetivo dessa relação é ter um Estado cada vez mais
submetido aos interesses econômicos dominantes, condição que justificou a gênese do Estado
moderno[2], que reforça a lógica financeira do regime de acumulação capitalista importante para o
desenvolvimento da forma de sociabilidade que sirva ao mercado. Assim, a “velha questão social” se
depõe, mas não deixa de se expressar em novas formas de reprodução, uma vez que a sua
existência está inteiramente ligada à essência da sociedade capitalista. Tal situação repercute no
âmbito das políticas sociais, com a crescente redução de gastos que passam a sofrer,
principalmente com a adoção do ideário neoliberal. No caso da saúde essa redução traz sérias
consequências para a vida daqueles que necessitam da intervenção estatal que vai, a cada dia, se
reduzindo com reflexos na qualidade dos serviços prestados.

1.2 A POLÍTICA DE SAÚDE

A política de saúde no brasil foi construída, historicamente, com base em dois modelos: o de medicina
previdenciária e o de saúde pública. Pode-se dizer que o primeiro dele teve como referência o ano de
1923, através da Lei Elói Chaves que preconizou a base do sistema previdenciário, através da criação
das Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAPs), que asseguravam aos marítimos, ferroviários e
portuários, assistência médica, medicamentos, aposentadorias e pensões.

Posteriormente, as CAPs foram substituídas pelos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs), que
passaram a abranger uma quantidade maior de categorias de assalariados urbanos. Cabe ressaltar
que a segunda intervenção, ou seja de uma saúde pública, foi se desenvolvendo desde o início do
século XX e continuou no período de 1930 a 1940, através da adoção de medidas que tinham como
referência campanhas sanitárias e a redução do quadro de doenças infecciosas e parasitárias, para
amenizar as elevadas taxas de mortalidade e em específico a infantil.

Na década de 1960 os IAPs foram agregados ao Instituto Nacional de Previdência Social (INPS),
criado em 1967. Já nos anos 1970, com a criação do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural
(FUNRURAL), a previdência foi estendida aos trabalhadores rurais. Além disso, foi criado o Instituto
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Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) que prestava assistência médica aos
trabalhadores com carteira assinada, ou seja àqueles que contribuíam, ficando os demais com a
assistência médica das tradicionais campanhas de imunização, vigilância epidemiológica e
assistência materno-infantil.

Na década de 1970 surgiu o Movimento da Reforma Sanitária que tinha com contexto histórico a
ditadura militar. Este movimento tinha entre as suas bandeiras de luta a conquista de uma saúde
pública e de caráter universal, ou seja a mudança do sistema de saúde em vigor para torná-lo
democrático. Várias foram as lutas empreendidas pelos sanitaristas, culminando com a disputa das
suas ideias defendidas e aprovadas na 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), no período da Nova
República, em março de 1986. Esta conferência contou com a ativa e significativa participação da
sociedade, cujas propostas aprovadas levaram à construção do Sistema Único de Saúde (SUS),
assegurado na Constituição de 1988. Inicialmente denominado de Sistema Único Descentralizado de
Saúde (SUDS) – 1986 – entretanto, as ideias oriundas do movimento sanitarista tiveram pouca
operacionalização, vindo a ser consolidadas pós 1988, nos preceitos constitucionais e com o SUS. A
partir de então, a saúde passou a ser direito de todos e dever do Estado, rompendo com o antigo
modelo de saúde dominado pelo sistema previdenciário.

O SUS foi regulamentado em 1990, com a Lei Orgânica de Saúde (LOS), a Lei nº 8.080 e a Lei nº
8.142, quando se deu destaque para a construção de um modelo de atenção fundamentado na
epidemiologia, controle social, descentralização e regionalização com base municipal.

A LOS regulamenta o modelo operacional do SUS, definindo seus princípios e diretrizes. O contexto
histórico em que ela surgiu, era de intensas modificações político-econômicas, sociais e culturais,
marcado pelo surgimento do modelo de acumulação flexível e do neoliberalismo; uma nova
redefinição do liberalismo clássico, o qual impõe que o estado seja mínimo para os investimentos
sociais, oferecendo total liberdade para o mercado.

A referida lei dispõe sobre as condições de universalidade, integralidade da assistência, equidade,
descentralização e a participação da comunidade. Estabelece condições de promoção, proteção,
recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços de saúde. Outra condição da lei é
a participação da sociedade na formulação das políticas de saúde, além de dispor sobre as
transferências intergovernamentais de recursos através do Fundo Nacional de Saúde. As Normas
Operacionais Básicas (NOB’s) foram instituídas para nortear a operacionalização do sistema, sendo a
mais importante a NOB/SUS 01-96, pois ela delibera que o município seja o principal responsável por
atender às necessidades do cidadão, responsável por intervenções nas instituições e políticas de
saúde, com requisitos de gestões Plena da Atenção Básica e Plena do Sistema Municipal.

A NOAS – SUS 01/2001 transformou o modelo vigente de gestão em Gestão Plena da Atenção
Básica – Ampliada (GPAB-A), trouxe o debate sobre a municipalização/regionalização e instituiu o
Plano Diretor de Regionalização (PDR). Em 2002, a NOAS foi reavaliada e vigora atualmente a
NOAS-SUS 01/02.

Com o Pacto pela Vida, em Defesa do SUS e Gestão do SUS, foram deliberadas, no primeiro
momento, seis prioridades, representando o compromisso entre os gestores do SUS e um impacto
sobre a situação de saúde da população brasileira, que são: Saúde do Idoso; Controle do câncer de
colo do útero e da mama; Redução da mortalidade infantil e materna; Fortalecimento da capacidade
de resposta às doenças emergentes e endêmicas, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose,
malária e influenza; Promoção da Saúde e Fortalecimento da Atenção Básica.

Em 2008 a Portaria do Ministério da Saúde de nº 325/08 criou mais cinco prioridades no Pacto pela
Vida: Saúde do trabalhador; Saúde mental; Fortalecimento da capacidade de resposta do sistema de
saúde às pessoas com deficiência; Atenção integral às pessoas em situação ou risco de violência;
Saúde do homem.
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Como pode-se perceber, o SUS representa um dos maiores projetos de inclusão social no Brasil,
proporcionando aos que antes eram excluídos a garantia de assistência à saúde pública, tendo sido
resultante de constantes lutas e mobilizações por parte dos profissionais, movimentos e sociedade
civil, destacando-se o movimento pela reforma sanitária. Apesar de algumas garantias constitucionais,
o sistema de saúde privatista continua tendo participação efetiva na política de saúde, conforme
assevera o Conselho Federal de Serviço Social, (2010, p. 20):

Contenção dos gastos com racionalização da oferta e a descentralização com
isenção de responsabilidade do poder central. A tarefa do Estado, nesse
projeto, consiste em garantir um mínimo aos que não podem pagar, ficando
para o setor privado o atendimento aos que tem acesso ao mercado. Suas
principais propostas são: caráter focalizado, para atender as populações
vulneráveis por meio do pacote básico para a saúde, ampliação da
privatização, estímulo ao seguro privado, descentralização dos serviços em
nível local e eliminação da vinculação de fonte com relação ao financiamento.

Por conseguinte, são necessárias articulações da sociedade civil, movimentos sociais, bem como
das diversas categorias profissionais inseridas na área da Saúde para não só avançar e consolidar
as conquistas, como preconizadas, como também evitar o retrocesso tão presente na atual
conjuntura.

2. ESTUDO DA INSTITUIÇÃO

ESTUDO E ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO

O Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho (HUSE) é o maior hospital do estado,
está localizado na capital sergipana – Aracaju, na Avenida Tancredo Neves, s/n, Bairro Capucho,
CEP: 49080-470. Foi inaugurado em 7 de novembro de 1986, e é considerado a principal porta de
entrada do SUS. Por ser referência em atendimento de alta complexidade, recebe pacientes de todo o
estado bem como de regiões vizinhas.

O HUSE é vinculado à Fundação Hospitalar de Saúde (FHS), criada pela Lei nº 6.347, de 02 de
janeiro de 2008. A FHS é dotada de direito privado, sem fins lucrativos, possui interesse coletivo e
utilidade pública. O contrato entre a Secretaria de Estado da Saúde (SES) com a Fundação Hospitalar
de Saúde (FHS) terminará no dia 31 de Março de 2019, e isto tem trazido muita insegurança aos
trabalhadores, uma vez que ainda não se sabe o que vai ocorrer a partir de então. Foi decidido em
audiência na Justiça Federal no dia 26/01/2018 entre o Ministério Público Federal (MPF),
representantes do Estado, sindicatos e servidores da FHS, que a situação seja tratada considerando
a existência de 03 grupos de trabalhadores: os cedidos da Secretaria de Estado da Saúde que
poderiam voltar aos seus postos; os contratados com prazo determinado que poderiam ser
dispensados; e os regidos pela CLT, a grande maioria dos servidos aprovados no concurso da FHS
(cerca de 7 mil), que o governo do Estado teria até um ano para definir como ficará a situação deles.

Cabe ressaltar que o funcionamento do HUSE teve início apenas três meses após sua inauguração,
em 2 de fevereiro de 1987. Oito anos mais tarde teve a sua primeira reforma concluída com a
inauguração da CTI pediátrica e ampliação dos leitos de internamento também da pediatria que
antes tinha 25 e passou a contar com 52 leitos e mais 6 leitos específicos para atender crianças em
situação de alto risco. Nesse mesmo período foi aberta uma nova ala voltada para pacientes
cirúrgicos, com uma maior capacidade de leitos.

Cerca de uma década depois, foi inaugurado o Centro de Oncologia Dr. Oswaldo Leite em 1996, que
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inicialmente contou com a colaboração da Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em
Sergipe (AVOSOS) na administração e, no ano seguinte, o Serviço de Tomografia que, passou a
atender os pacientes internos e do Sistema Único de Saúde (SUS). Ainda em 1997, foi inaugurado o
primeiro Centro de Trauma que funcionou até março de 2008 quando todo pronto socorro foi
desativado para a construção de uma nova urgência e emergência que funciona até os dias atuais.

Em 1998 foi criada uma ala de repouso no pronto socorro, com 20 leitos direcionados aos pacientes
que aguardam internamento. Meses depois foi criado o bloco administrativo que reúne todas as
diretorias do HUSE, bem como o Núcleo de Educação Permanente (NEP), duas salas de reuniões,
um auditório e uma biblioteca.

O HUSE é um hospital de grande porte que foi idealizado para receber pacientes que se encontram
em situação de alta complexidade, porém, devido ao não funcionamento efetivo da rede pública de
saúde no estado, as demandas de média e baixa complexidade, que deveriam ser destinadas às
unidades especializadas nestes atendimentos, acabam sendo encaminhadas para o HUSE.

Isto acaba sobrecarregando o hospital, o que imprime a necessidade de se construir uma real
integração e organização da rede de serviços disponibilizados aos usuários do Sistema Único de
Saúde (SUS) para que funcione de forma efetiva, já que a finalidade do hospital, segundo a fundação
Hospitalar, consiste na oferta de serviços de saúde a partir da articulação da rede do Sistema Único
de Saúde (SUS). Tais serviços atingem toda a população sergipana, contemplando os 75 municípios,
além de usuários dos estados vizinhos, como Bahia e Alagoas, cuja proximidade de alguns
municípios em relação à capital sergipana, fica mais fácil se deslocarem para Aracaju do que para os
hospitais referências do próprio Estado, em busca de atendimento de média e alta complexidade. O
público atendido pelo HUSE é diversificado, devido ao caráter de urgência do hospital, sendo assim,
tem-se uma faixa etária bem diversificada, como crianças, jovens, adultos e idosos. Não há
exigências de critérios de elegibilidade, pois, todos os atendimentos são realizados 100% pelo
Sistema Único de Saúde (SUS)[3].

Um dos objetivos da instituição, segundo os gestores de saúde, é a construção do plano diretor das
redes hospitalares do estado de Sergipe que deverá ficar pronto até o final do presente ano. As
principais demandas são os de Transporte/TED, Tratamento Fora Domicílio/TFD, Benefício de
Prestação Continuada/BPC através do LOAS, Auxílio Doenças para pacientes segurados do INSS,
isenção do IPI para veículos adaptados, Saque do FGTS, Saque do PIS/PASEP, Isenção de Imposto
de Renda, Carteira de Passe Livre, Quitação de imóvel financiado, Acréscimo de 25% no valor do
salário de pacientes que estão aposentados por invalidez e encaminhamentos para casas de apoio.

Cabe ressaltar que no setor de oncologia há a contribuição das casas de apoio, como a Associação
dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe (AVOSOS), Grupo de Apoio a Crianças com
Câncer (GAAC), Associação dos Amigos da Oncologia (AMO) e Associação de Apoio ao Adulto com
Câncer do Estado de Sergipe (AAACASE), ambas localizadas na cidade de Aracaju, e que ofertam
serviços de hospedagem, alimentação, exames, medicamentos, transporte e etc. Em meio às
articulações de apoio aos usuários do HUSE, é relevante destacar alguns projetos que são
desenvolvidos no hospital como o Salva Vidas; Rodas da Vida; Projeto Escutar; Eu sei com quem
posso contar; Mama Fest; Clínica Ampliada; Grupo de Trabalho e Humanização-GTH e o programa
Home Care que são acompanhamentos, realizados por médicos em pacientes que fazem o
tratamento em casa e aqueles sob regime de internação hospitalar.

Torna-se necessário mencionar que, segundo a atual Referência Técnica de Serviço Social Sônia
Maria dos Santos, o HUSE está subdivido em três grandes setores, que acabam funcionando como
se fossem três hospitais: Oncologia, Pediatria e PS/Internamento. Apesar de funcionarem separados
há uma interligação entre eles e o repasse financeiro é destinado em nome do HUSE. No que tange o
financiamento do hospital, cerca de 70% é destinado do Ministério da Saúde da Saúde e 30% da
Secretaria Estadual de Saúde. O sistema informatizado utilizado por todos os profissionais do hospital
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é o HOSPUB, desenvolvido pelo DATASUS. O sistema é de domínio público e traz todas as
informações no que diz respeito ao paciente.

É importante esclarecer que o hospital estabelece parcerias diretas e indiretas com as demais redes
municipais, como a Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia, o qual é considerado o segundo
maior do estado e até mesmo interestaduais, visto que o Estado também se articula com clínicas
interestaduais para tratamento fora do domicílio. Desta forma, a articulação estabelecida materializa o
que contém na Lei Orgânica de Saúde em seu artigo 4º, ou seja:

O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições
públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e
das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de
Saúde (SUS). (BRASIL,1990, p. 01)

3. SERVIÇO SOCIAL NA INSTITUIÇÃO

O Conselho Nacional de Saúde por meio da Resolução CNS nº 218 de 06/03/1997, reconheceu o
assistente social como profissional da saúde entre outras 12 categorias, por intervir junto a questões
socioculturais e econômicos com serviços que envolvem a proteção e/ou recuperação da saúde. No
final de março de 1999 o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) por meio da resolução de nº
383/99 caracteriza o Assistente Social como um profissional de Serviço Social.

Costa (2007), com base nos relatórios do II Encontro Estadual de Assistentes Sociais da Secretaria
de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (RN), classifica os assistentes sociais como a 4ª
categoria de nível superior que compõem a saúde, não só a nível local como nacional.

O Serviço Social é uma profissão interventiva inserida na divisão sócio técnica do trabalho com uma
perspectiva transformadora da realidade a qual direciona a sua atuação, baseada no Código de Ética
de 1993 e na Lei 8.662 de 07 de junho de 1993, que regulamenta a profissão. Devido a isso, a
atuação do profissional de Serviço Social é inerente ao desenvolvimento das políticas sociais públicas
que visam incrementar a intervenção do estado para dar respostas aos segmentos sociais. Assim, o
Serviço Social é entendido como uma profissão que:

Reproduz interesses contrapostos que convivem em tensão. Responde tanto a
demandas do capital como do trabalho e só pode fortalecer um ao outro polo
pela mediação de seu oposto. Participa tantos dos mecanismos de
dominação, exploração como, ao mesmo tempo e pela mesma atividade, da
resposta às necessidades de sobrevivência da classe trabalhadora e da
reprodução do antagonismo nesses interesses sociais, reforçando as
contradições que constituem o móvel básico da história. (IAMAMOTO, 2007, p.
75).

No HUSE há total de 59 assistentes sociais atuantes, estando 12 lotadas no internamento, 23 no
Pronto Socorro (PS), 06 na Oncologia, 14 no setor de Pediatria, 02 no Núcleo Interno de Regulação
(NIR), 01 no Núcleo de Cuidados Prolongados além da Referencial Técnica (RT) em Serviço Social,
Sônia Maria dos Santos. Os referidos profissionais normalmente dispõem dos seguintes
equipamentos no setor onde estão lotados: uma mesa para cada profissional, dois computadores,
uma impressora, armários e telefone. No Centro de Oncologia Dr. Oswaldo Leite, local de
desenvolvimento do estágio supervisionado, os profissionais não têm uma realidade diferente,
possuem os mesmos equipamentos e contam com um oficial administrativo.
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A carga horária das assistentes sociais da oncologia é de 30 horas semanais, distribuídas em dois
turnos: das 7h às 13h e das 13h às 19h. No período noturno, fins de semana e feriados, os pacientes
internos na oncologia ficam sob a responsabilidade do Serviço Social do Centro de Pediatria. Uma
das assistentes sociais que integra a equipe da oncologia está inserida também no programa de visita
domiciliar[4], sendo responsável por realizar a primeira visita domiciliar dos pacientes em cuidados
paliativos, juntamente com o psicólogo.

As atividades centrais que são desenvolvidas pelos assistentes sociais da Oncologia seguem os
parâmetros estabelecidos pelo Conselho Federal de Serviço Social (CFSS) na medida que objetivam:

• democratizar as informações por meio de orientações (individuais e coletivas) e /ou
encaminhamentos quanto aos direitos sociais da população usuária;

• enfatizar os determinantes sociais da saúde dos usuários, familiares e acompanhantes por meio das
abordagens individual e/ou grupal;

• facilitar e possibilitar o acesso dos usuários aos serviços, bem como a garantia de direitos na esfera
da seguridade social por meio da criação de mecanismos e rotinas de ação;

• conhecer a realidade do usuário através da realização de visitas domiciliares, quando avaliada a
necessidade pelo profissional do Serviço Social, procurando não invadir a privacidade dos mesmos e
esclarecendo os seus objetivos profissionais;

• fortalecer os vínculos familiares, na perspectiva de incentivar o usuário e sua família a se tornarem
sujeitos do processo de promoção, proteção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde;

• organizar, normatizar e sistematizar o cotidiano do trabalho profissional por meio da criação e
implementação de protocolos e rotinas de ação.

De acordo com Oliveira (2011) as ações profissionais desenvolvidas no HUSE tomam como forma
basilar um Manual de Serviço Social elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), o qual traz
como missão para a categoria:

Atuar no Hospital de Urgências de Sergipe como membro da equipe
multidisciplinar através da metodologia da clínica ampliada e, todas as
Unidades de Produção, garantindo ao usuário e sua família um atendimento
humanizado e resolutivo para o seu tratamento de saúde, bem como os
encaminhamentos necessários à efetiva utilização da rede estadual e
municipal de saúde que o assiste para continuidade do tratamento ou
acompanhamento da atenção básica, minimizando os reinternamentos e
garantido a assistência (OLIVEIRA, 2011, p. 43).

Para isso, é preciso que o assistente social tenha competência teórica metodológica e conheça a
realidade dos usuários do serviço para o qual as suas ações se destinam. Na Oncologia, pode-se
apreender que tal premissa é seguida em diversos momentos, quais são: conversas estabelecidas
com os usuários a fim de viabilizar algum tipo de serviço ou socializar alguma informação; na troca de
experiências entre os próprios profissionais de Serviço Social; dentre outras ocasiões que expressam
o forte caráter político e educativo da prática profissional e mostra o inegável comprometimento com
os usuários e suas demandas no desenvolvimento de suas ações.

Na Oncologia, o trabalho das assistentes sociais é desenvolvido através do atendimento direto aos
usuários e munido de uma postura que reforça a perspectiva do direito, pautada em princípios
fundamentais do Código de Ética de 1993. Efetiva-se por meio de ações sócio educativas,
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socialização de informações, bem como encaminhamentos necessários para o acesso aos direitos
sociais dos pacientes oncológicos. Tais ações corroboram com o que está posto no Art. 196 da
Constituição Federal de 1988 ao estabelecer os serviços de saúde como:

“[...] direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação” (BRASIL 1988, p.39).

As principais demandas atendidas pelo Serviço Social da Oncologia, são oriundas do internamento
oncológico, onde encontram-se os pacientes que dão entrada pelo Pronto Socorro e são transferidos,
a depender da disponibilidade de leitos, para as alas F e G; da Radioterapia, Quimioterapia bem como
do Ambulatório.

Cabe ressaltar que há um fluxo intenso de encaminhamentos para acesso a benefícios,
especialmente o Passe Livre intermunicipal, além agendamentos para cadastros em casas de apoio e
solicitação do meio de transporte reservado para levar os pacientes que recebem alta por meio
ligações telefônicas para os municípios. É importante ressaltar também a realização de
encaminhamentos para cirurgias e ou tratamentos em outros estados através do Tratamento Fora
Domicílio (TFD), bem como as orientações realizadas acerca dos direitos sociais dos pacientes;
atendimento social, atendimento direto a usuários internos nas alas F e G; elaboração de relatórios
sociais.

A atuação do assistente social na Oncologia é complementada com a articulação de profissionais da
enfermagem, terapia ocupacional e psicologia, embora se perceba que no cotidiano existem algumas
lacunas nessa interação. Cabe ressaltar que a multidisciplinariedade integra a atenção da Política
Nacional de Atenção Oncológica, de dezembro de 2005, que institui através da Portaria GM/ MS nº
2.439, de 8 de dezembro de 2005 “Promoção, Prevenção, Diagnóstico, Tratamento, Reabilitação e
Cuidados Paliativos, a ser implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as competências
das três esferas de gestão.” (PORTARIA GM/ MS nº 2.439, de 8 de dezembro de 2005).

No centro de oncologia as assistentes sociais afirmam possuir autonomia, assim como na atuação de
diversas áreas sócio ocupacionais que o profissional está inserido, assegurada pelo Código de Ética,
endossada em seu artigo 2º, alínea “h”, que estabelece o direito do assistente social de “ampla
autonomia no exercício da profissão, não sendo obrigado a prestar serviços profissionais
incompatíveis com as suas atribuições, cargos ou funções”. (CFESS, 1993, p.4).

Ainda assim, muitos desafios sondam o exercício profissional na Oncologia do HUSE, alguns deles
provenientes de modelos conservadores próprios da área de saúde, como o médico-hospitalar, por
exemplo, o qual desprestigia o Serviço Social em relação às demais categorias, causando, na maioria
das vezes, uma visão equivocada no que diz respeito às atribuições e competências do assistente
social, acentuando, assim, o desafio ético-político da profissão acerca da interdisciplinaridade.

Embora seja inegável que tais aspectos afetem o desenvolvimento das ações profissionais, não
devem ser tomados como principais, uma vez que se trata de uma questão estrutural na medida em
que a reprodução do modo de produção vigente causa as difíceis condições objetivas e subjetivas e
impossibilitam o desenvolvimento do compromisso com a saúde pública.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mediante as reflexões expostas acima, é possível ressaltarmos a importância de analisarmos a saúde
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pública para além do capital e da inerente questão social, com a ideia central de defendermos a
acessibilidade a uma saúde pública como um direito social de todos os cidadãos. Dessa forma, a
partir das ideias discutidas neste artigo, concluímos a importância de não naturalizarmos um modelo
ortodoxo neoliberal, que vem provocando sérias consequências na política de saúde. Para isso,
destacamos o percurso sócio histórico que a Questão Social fez, suas abordagens e pontos de vista,
transformações ocorridas na sociedade e suas formas de se expressar.

Conforme as ponderações, observamos que a temática voltada a instituição do Hospital de Urgências
de Sergipe, o qual possui uma demanda acima da sua capacidade e complexidade simples, ainda
esse ano será finalizado o Plano Diretor do Hospital, o que trará excelentes contribuições para
possíveis construções e desconstruções no serviço ofertado. Cabe ressaltar, que em reflexo de
medidas neoliberais adotadas houve surgimento e crescimento de organizações sociais não
governamentais, mais especificamente do Centro Oncológico Dr. Oswaldo Leite para incrementar o
serviço de saúde, a exemplo das casas de apoio. Não obstante, foi percebido que as assistentes
sociais desempenham dimensões com qualidade, são elas a teórica-metodológica, técnica-operativa
e valorização do projeto ético político do Serviço Social.
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[1] Karl Marx, em sua crítica a economia política denominou por esse termo a força de trabalho
excedente no processo de produção.

[2] Aspectos acerca da gênese do Estado presentes da obra de Laski, intitulada “O liberalismo
europeu” de 1973.

[3] Essas informações foram colhidas no site da Secretaria da Saúde do Estado de Sergipe.

[4] O programa de visita domiciliar assiste pacientes que são diagnosticados em cuidados paliativos,
realizando visitas na residência dos pacientes, com uma equipe multidisciplinar formada por
assistente social, enfermeiro, médico paliativista, nutricionista, psicólogo e técnico em enfermagem.
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