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RESUMO

O trabalho ora apresentado pretende contribuir com as discussões acerca do exercício profissional do
assistente social na saúde, abordando especificamente o contexto hospitalar. Nessa direção, traz reflexões
desenvolvidas durante a experiência de estágio supervisionado em Serviço Social realizado no Hospital de
Urgência de Sergipe (HUSE). Inicialmente, são abordados alguns aspectos históricos da política de Saúde
no Brasil e a inserção do assistente social nesta política. Posteriormente, traz algumas particularidades da
atuação profissional do assistente social na referida unidade hospitalar, destacando seu histórico, o perfil
dos usuários atendidos, os principais instrumentos utilizados, as demandas, as competências e atribuições
profissionais. Por fim, são destacados alguns desafios ético-políticos que os assistentes sociais enfrentam
cotidianamente nesse espaço ocupacional.
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ABSTRACT

The work presented here aims to contribute to discussions about the professional practice of social workers
in health, specifically addressing the hospital context. In this direction, brings reflections developed during
the experience of supervised Social Work conducted at the Emergency Hospital of Sergipe (HUSE). Firstly,
we discuss some historical aspects of health policy in Brazil and the inclusion of social workers in this
policy. Subsequently, brings some peculiarities of professional practice of social workers in that hospital,
highlighting its history, the profile of users served, the main instruments used, the demands, skills and
professional assignments. Finally, we highlight some ethical and political challenges that social workers
face daily in this space occupational.

Word-Keys: Politics of Health. Social Services. Professional practice.

1. INTRODUÇÃO

O trabalho ora apresentado pretende contribuir com as discussões acerca do exercício profissional do
assistente social na saúde, abordando especificamente o contexto hospitalar. Para dar concretude a
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discussão, traremos as reflexões alcançadas com a experiência de estágio supervisionado em Serviço
Social realizado no Hospital de Urgência de Sergipe Gov. João Alves Filho (HUSE), mais especificamente no
setor de internamento[iii]. O estágio teve a duração de três semestres letivos e ocorreu mediante
supervisão pedagógica e supervisão técnica.

O referido estágio se constitui em uma atividade curricular obrigatória na graduação em Serviço Social e
está articulado com a disciplina de Laboratório e Ensino da Prática, que, em conjunto, subsidiam as
atividades de estágio supervisionado, na medida em que este “[...] se configura a partir da inserção do
aluno no espaço sócio- institucional, objetivando capacitá-lo para o exercício profissional, o que pressupõe
supervisão sistemática. [...]” (BRASIL, 2001, p.14).

Nessa direção, o estágio se configura em espaço essencial ao processo de ensino/aprendizagem por
proporcionar ao estudante um momento privilegiado, permitindo que o discente tenha contato direto com
a realidade e desenvolvimento de uma visão critica da dinâmica das relações existentes na instituição, o
que lhe possibilita vivenciar a formulação e implementação de atividades dos Assistentes Sociais no
enfrentamento de questões que se apresentam no âmbito institucional e fora dele.

Para refletirmos a atuação profissional do assistente social nessa instituição, considera-se necessário dar
ênfase a alguns destaques quanto a Política de Saúde no Brasil, mais especificamente, a partir da
conquista do Sistema Único de Saúde assegurado pela Constituição Federal de 1988. Nesse ponto, a saúde
passou a integrar a Seguridade Social[iv] brasileira, pautando-se numa proposta de responsabilização do
Estado em garantir e universalizar o acesso da população aos serviços de saúde através da organização de
uma rede regionalizada, descentralizada, organizada em Sistema Único de Saúde (SUS) que deve priorizar
as ações preventivas.

Nessa conjuntura, destacaram-se a regulamentação da Lei nº 8.080/90 e da Lei nº 8.142/90 quando a
saúde passou a ser definida sob uma perspectiva ampliada, cujos determinantes não se restringiam
apenas a fatores biológicos, considerando-se também os fatores econômicos, sociais e culturais, rompendo
assim com o conceito mecânico e biológico de saúde anterior, centrado no binômio saúde-doença. A partir
desses marcos legais, definiu-se mecanismos de participação social sob a noção de controle social, ou
seja, a participação da comunidade na gestão, fiscalização e implementação da política de saúde através
dos Conselhos e das Conferências, que se constituem em instâncias para o exercício dessa participação e
objetivam assegurar o caráter democrático das decisões.

O SUS se configurou como uma vitória do Movimento de Reforma Sanitária, que mostrou sua força a partir
da década de 1970. Uma das principais características da Reforma Sanitária foi a defesa da
universalização do acesso às políticas sociais bem como a garantia dos direitos sociais. Nesta direção,
destacam-se os princípios da intersetorialidade, integralidade, descentralização, universalização,
participação social e redefinição dos papéis institucionais das unidades políticas (União, Estado,
municípios, territórios) na prestação dos serviços de saúde; além de seu financiamento pelo Estado.

No que tange ao Serviço Social, vale destacar a convergência desses princípios constitucionais com os
princípios do Código de Ética de 1993 e com a Lei de Regulamentação da Profissão, principalmente no
tocante “a expansão dos direitos de cidadania, a preocupação com a universalidade, com a justiça social e
o papel do Estado na provisão da atenção social [...]”. (NOGUEIRA, MIOTO, 2009, p.222).

No entanto, apesar dos avanços conquistados, a década de 1990 caracterizou-se por um forte ataque às
garantias constitucionais, principalmente no tocante aos direitos sociais, em decorrência da contrarreforma
do Estado pautada na política de ajuste neoliberal que adota um modelo de favorecimento do mercado e
da redução das responsabilidades do Estado em relação às demandas do trabalho. Para justificar esse
processo, utiliza-se o discurso de que houve um desvio das funções essenciais do Estado, sendo
necessário que o setor produtivo e a sociedade assumam a responsabilidade pelos custos da crise
(BEHRING, 2008).
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O atual contexto de aprofundamento do processo de privatização da Saúde evidencia o antagonismo
existente entre o projeto ético-político do Serviço Social, convergente ao projeto de reforma sanitária; e o
ideário neoliberal, ancorado no individualismo e na restrição dos direitos, principalmente, os sociais.

1. ALGUMAS NOTAS HISTÓRICAS SOBRE A INSERÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NA POLÍTICA DE
SAÚDE NO BRASIL

Historicamente, a área da saúde foi o setor que mais absorveu profissionais de Serviço Social. A princípio,
essa inserção decorreu do “novo” conceito de saúde, elaborado em 1940 pela Organização Mundial da
Saúde (OMS), que enfocava aspectos biopsicossociais e que determinavam a requisição de outros
profissionais para a área da saúde, inclusive o assistente social. Bravo e Matos (2009, p. 199) salientam
que este “novo” conceito surge a partir de organismos internacionais, vinculado ao agravamento das
condições de saúde da população, principalmente dos países periféricos. Tais profissionais eram
convidados a exercer práticas educativas, fortalecendo os hábitos de higiene e saúde.

Outro fator que influenciou essa inserção dos assistentes sociais no setor, relaciona-se à ampliação dos
investimentos na Política de Saúde, principalmente na assistência médico-previdenciária. Nesse âmbito, o
Serviço Social passa a atuar principalmente em hospitais, com vistas a trabalhar na perspectiva de
intermediar a relação entre a instituição e a população, de forma a viabilizar o acesso dos usuários aos
benefícios previdenciários. Tendo em vista o modelo seletivo da previdência social e, consequentemente,
as restrições referentes ao acesso aos seus serviços e/ou benefícios, os assistentes sociais trabalhavam
principalmente na lógica da triagem e da orientação previdenciária.

Com a Ditadura Militar em 1964, surgiram no interior da profissão questionamentos sobre o
conservadorismo profissional. Alterações no campo econômico, político e social no país exigiu a renovação
do Serviço Social para o atendimento das novas demandas submetidas à racionalidade burocrática.
Conforme Bravo e Matos (2009, p. 202),

o Serviço Social na saúde vai receber as influências da modernização que se
operou no âmbito das políticas sociais, sedimentando a sua ação na prática
curativa, principalmente na assistência médica previdenciária – maior
empregador dos profissionais.

Ainda segundo os autores, esta perspectiva modernizadora prevaleceu no Serviço Social até 1979,
defendendo uma ação profissional pautada na busca de eficiência e modernização para permitir o melhor
funcionamento do sistema, voltando-se principalmente para os problemas decorrentes das relações sociais
e que, porventura, influenciassem no “bem-estar da comunidade”.

A década de 1980, significativa para as lutas e conquistas no âmbito da saúde pública, também foi
marcante para o Serviço Social, pois significou “o início da maturidade da tendência atualmente
hegemônica na academia e nas entidades representativas na categoria – intenção de ruptura – e com isso,
a interlocução real com a tradição marxista” (BRAVO; MATOS, 2009, p.204).

Em 1990, conforme mencionado anteriormente, o neoliberalismo marcou o projeto político no Brasil,
incitando o Estado a se afastar das suas principais responsabilidades. Este reduziu sua intervenção para
“aqueles que não tinham o mínimo e que não podiam pagar pelo serviço”, ficando com o setor privado o
atendimento aos “cidadãos consumidores”, ou seja, aqueles que podiam pagar pelos mesmos serviços que
o Estado oferecia. Fragiliza-se assim, a perspectiva de universalidade do acesso prevista na Constituição
Federal de 1988. (BRAVO, 2009)

No âmbito da política de saúde, essa ideologia influenciou diretamente na adoção de medidas pautadas na
redução de financiamento que prejudicaram, consequentemente, os mecanismos de garantias dos direitos
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conquistados. Desse modo, evidencia-se que a política de saúde brasileira passou a sofrer fortes
determinações da política econômica através da adoção e implementação de medidas orientadas por
organismos internacionais que contribuem para a vinculação da saúde ao mercado com ênfase na
expansão dos planos privados de saúde e nas parcerias com a sociedade (BRAVO, 2009).

A partir desse momento, segundo Bravo e Matos (2008), a política de saúde no Brasil tem se caracterizado
pela disputa entre duas perspectivas antagônicas: o projeto de reforma sanitária, que defende os
princípios do SUS e o projeto de saúde privatista/articulado ao mercado, que tem como principais
tendências a focalização, a redução dos gastos e a ênfase no modelo centralizado na assistência
hospitalar. De acordo com este projeto, a tarefa do Estado “consiste em garantir um mínimo aos que não
podem pagar, ficando para o setor privado o atendimento dos que têm acesso ao mercado” (BRAVO,
2009, p.101).

O Serviço Social também sofre interferência desse processo, tendo em vista a alteração das demandas que
lhes são dirigidas, além de alterações das condições e relações de trabalho que passam a ser cada vez
mais desregulamentadas e flexibilizadas (IAMAMOTO, 2009). Ademais, as medidas adotadas se
contrapõem ao projeto ético-político profissional uma vez que solicitam cada vez mais a focalização e a
seletividade das políticas sociais em detrimento da universalização e da democratização (BRAVO; MATOS,
2008).

Fatores como estes intervêm de maneira intensa no âmbito hospitalar, onde o profissional é chamado a
atuar somente para a instituição e não para o usuário, reforçando a ilusão de que o usuário está sozinho
em busca de atendimento, e na maioria das vezes, a sua própria culpabilização. Nesse sentido, Faleiros
(1999, p. 153) coloca que

trata-se da implementação de uma ideologia da responsabilização do indivíduo
segundo o qual, se não conseguir competir, deve viver como “pária”, como
excluído. Como há menos condições de competição nos indivíduos, ou porque
sejam cada vez mais exigentes, a consequência desse processo é a produção,
cada vez maior, de párias sociais.

Ademais, salienta-se que em qualquer campo de trabalho, sobretudo na saúde, há uma enorme
probabilidade de naturalizar as expressões da questão social[v] que permeiam o espaço sócio-ocupacional,
tendo em vista que os profissionais, dentre eles o assistente social, na condição de assalariados e
partícipes do processo de construção do modelo produtivista, não estão imune a isso. Nessa direção
Iamamoto (2009, p.178) afirma que

corre-se o risco de cair na pulverização e na fragmentação das questões sociais,
atribuindo unilateralmente aos indivíduos e suas famílias as responsabilidades
pelas dificuldades vividas, o que deriva na analise dos “problemas sociais” como
problemas do indivíduo isolado e da família, perdendo-se a dimensão coletiva e
isentando a sociedade de classes da responsabilidade na produção das
desigualdades sociais.

A lógica neoliberal, atrelada a ações pontuais, individuais, conservadoras e contraditórias diante das
expressões da questão social, requisita aos profissionais a atuarem numa perspectiva de focalização e
seletividade em detrimento da universalização dos direitos sociais. É com as interferências deste cenário
que, não só os assistentes sociais, mas os demais profissionais do Hospital de Urgência de Sergipe,
desenvolvem suas atividades.
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1. PARTICULARIDADES DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL NO HUSE

Inicialmente denominado de Pronto Socorro de Aracaju, o Hospital de Urgência de Sergipe Governador
João Alves Filho (HUSE), segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (SES), foi inaugurado em 7 de
novembro de 1986. A instituição faz parte da estrutura de hierarquização do Sistema Único de Saúde e
tem por finalidade atuar no atendimento de urgência e emergência de média e de alta complexidade,
sendo referência no atendimento de trauma no estado de Sergipe.

Atualmente, o HUSE atende a maior parte da demanda do SUS em Sergipe além de outros estados como
Alagoas e Bahia. Segundo informações da SES, a unidade hospitalar atende cerca de 15 mil pessoas
mensalmente, compreendendo atualmente 12 alas no setor de internação, sendo duas destas Unidades de
Tratamento Intensivo (UTI) e uma Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ). O hospital conta ainda
com cinco alas no setor de urgência e emergência, uma Unidade Pediátrica, um Centro de Oncologia, um
Ambulatório de Retorno e Imagem, refeitório, almoxarifado, necrotério, espaço da OPO (Organização de
Procura de Órgãos), laboratório, banco de sangue, farmácia, setor de nutrição, guarda-volumes, posto de
atendimento do Banese, etc.

Em relação ao perfil da população usuária da instituição, segundo informações disponibilizadas pela
instituição, as pessoas são provenientes de diversos municípios de Sergipe e também de outros estados.
Essa pluralidade da procedência dos usuários decorre, principalmente, da deficiência da estruturação de
unidades de atendimento de média complexidade no interior do Estado e também nos municípios de
estados vizinhos.

Por ser uma unidade de saúde que atende casos de média e alta complexidade, as pessoas que buscam
atendimento no hospital na maioria das vezes estão em estado grave de saúde, seja em decorrência de
acidentes automobilísticos, acidentes domésticos, acidentes de trabalho, ferimento ocasionado por arma
de fogo ou ainda da complicação de alguma doença preexistente.

A partir da experiência de estágio, foi possível identificar que o perfil dos usuários do hospital é muito
diversificado, pois abrange desde recém-nascidos até pessoas idosas. Entretanto, nota-se que a maior
parcela dos usuários é constituída de indivíduos pauperizados que muitas vezes não dispõem de recursos
para prover os mínimos necessários para sobreviver. Além disso, também foi possível identificar que esses
usuários, na maioria das vezes, possuem um baixo nível de escolaridade e não estão inseridos no mercado
formal de trabalho.

Ademais, observa-se que muitos usuários apresentam problemas de saúde que poderiam ser atendidos
pela atenção básica nos municípios, mas que devido à precariedade desse serviço, da maior possibilidade
de conseguir fazer os exames necessários no hospital e da certeza de ser atendido por um médico, os
usuários decidem ir diretamente para o hospital.

No tocante ao Serviço Social na instituição, os assistentes sociais relatam que o setor existe na referida
unidade hospitalar desde sua fundação. A principio, foram contratados somente 6 assistentes sociais que
ficaram responsáveis por todos os setores do hospital. Segundo os relatos dos profissionais que estão na
instituição desde sua inauguração, nesse período os assistentes sociais restringiam-se ao atendimento às
demandas espontâneas.

Posteriormente, alguns profissionais iniciaram a experiência de realizar atendimento direto aos usuários
nas enfermarias como forma de oferecer um atendimento mais qualificado às pessoas que estavam
internadas e seus acompanhantes. Essa forma de atuação foi avaliada como positiva pela direção do
hospital e implementada para todos os setores.

Atualmente, os assistentes sociais da instituição estão alocados por Unidades de Produção e segundo o
Manual do Serviço Social, elaborado pela Fundação Hospitalar de Saúde (SERGIPE, s/d), esses
profissionais tem a missão de:
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atuar no Hospital de Urgência de Sergipe como membro da equipe multidisciplinar
através da metodologia da clinica ampliada em 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 garantindo a assistência. (p.1)

Ainda de acordo com esse Manual, as principais finalidades da atuação profissional na instituição se
referem à participação ativa nas equipes das Unidades de Produção; desenvolvimento de ações de
formulação, planejamento, implementação e implantação de programas e políticas sociais; facilitar o
acesso de todo e qualquer usuário aos serviços de saúde da instituição; contribuir para o processo de
esclarecimento e organização da população, levantar informações relevantes para o tratamento do
paciente, etc. (SERGIPE, s/d).

Até o momento da conclusão do estágio, 38 assistentes sociais trabalhavam na instituição sob a forma de
plantão nos turnos manhã/tarde/noite cumprindo jornada de trabalho horizontal com uma carga horária de
30 horas semanais em consonância com a Lei nº 12.317, de 26 de Agosto de 2010.

Tais profissionais estão distribuídos nos setores do internamento, Pronto socorro, pediatria e oncologia e
nestes locais os assistentes sociais contam com o apoio dos oficiais administrativos que executam
atividades burocráticas, tais como: cadastramento no sistema de dados do hospital de pacientes que
foram a óbito, efetuar ligações para familiares dos usuários internados solicitando documentação, entre
outras.

Dentre as demandas[vi] que se apresentam aos assistentes sociais, podemos identificar aquelas
relacionadas aos óbitos como uma das que mais se destacam. Essas demandas são apresentadas tanto
pelos usuários como pela instituição e se referem principalmente à comunicação do óbito aos familiares e
às orientações em relação aos encaminhamentos para o funeral e para a requisição de benefícios
previdenciários tais como pensão por morte, e assistenciais, como, por exemplo, o BPC (Benefício de
Prestação Continuada) e o auxílio funeral.

Outra demanda que se destaca para os assistentes sociais diz respeito à autorização, exigida pela
instituição, para acompanhamento de usuários pelos familiares e também a liberação de alimentação para
esses acompanhantes. Tais autorizações seguem critérios e normas estipulados pelo hospital,
principalmente no tocante a alimentação[vii] dos acompanhantes. Entretanto, há uma grande demanda de
pessoas, principalmente do interior do Estado e/ou de outros Estados vizinhos, que não se enquadram nos
critérios estabelecidos, mas que não dispõe de condições para custear suas refeições enquanto acompanha
seu familiar internado.

Esse contexto afeta diretamente a atuação profissional, na medida em que o assistente social se depara
com situações onde é “cada vez mais compelido a exercer a função de um juiz rigoroso da pobreza,
técnica e burocraticamente conduzida, como uma aparente alternativa à cultura do arbítrio e do favor”
(IAMAMOTO, 2012, p.161, itálicos da autora).

Diante do exposto, podemos perceber que essas demandas expressam tanto o sucateamento dos serviços
públicos de saúde, na medida em que restringe os recursos para as políticas sociais, como a pauperização
dos usuários dos serviços, que muitas vezes não possuem condições financeiras para manter a sua
subsistência enquanto acompanham algum familiar internado.

Outra solicitação que se destaca e que aparece sob a forma de “demanda espontânea” de usuários
internados e/ou acompanhantes é a busca por informações acerca de direitos sociais, principalmente
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previdenciários. Essa demanda expressa a falta e/ou insuficiência de conhecimento por parte da população
usuária sobre seus direitos e os recursos disponíveis para acessá-los.

Em relação a esse aspecto, é fundamental que o assistente social apreenda o que está por trás dessa
demanda, tendo em vista que esse cenário pode apontar para a necessidade deste profissional
desenvolver ações socioeducativas, as quais não devem se pautar pelo fornecimento de informações, mas
sim “enfatizar a participação dos usuários no conhecimento crítico de sua realidade e potencializar os
sujeitos para a construção de estratégias coletivas” (CFESS, 2010, p.55).

Outra demanda identificada se refere ao encaminhamento, contato e/ou notificação[viii] a outras
instituições da rede assistencial para dar prosseguimento ao tratamento do usuário e/ou efetivação de
outros direitos sociais. Essa demanda geralmente é apresentada pelos usuários e seus familiares, mas em
alguns casos também é demandada pela instituição.

Além dessas demandas, há ainda as relacionadas à agilidade na alta hospitalar, demandada pela
instituição; reclamação com relação à qualidade do atendimento e/ou ao não atendimento; “acolhimento”
dos usuários; entre outras.

Diante do exposto, podemos perceber que as demandas são variadas, mas que se relacionam
diretamente, na maioria das vezes, com o atual contexto de contrarreforma do Estado, o qual contribui
tanto para o aumento da pauperização da classe trabalhadora como para a fragilização das políticas
sociais, as quais passam a ser conduzidas pela lógica da seletividade em detrimento da universalidade. No
âmbito da saúde, esses aspectos contribuem ainda para que o princípio da integralidade do atendimento
não seja efetivado, contrariando assim o que está estipulado legalmente.

Em relação às competências e às atribuições do profissional de Serviço Social no setor de Internamento,
percebe-se que as principais estão relacionadas ao atendimento direto aos usuários, as quais podem se
apresentar sob a forma de: ações socioassistenciais, ações de articulação interdisciplinar e ações
socioeducativas, conforme apontado nos Parâmetros para Atuação dos Assistentes Sociais na Política de
Saúde.

Dentre essas competências, podemos citar algumas que constam no manual do Serviço Social (SERGIPE,
s/d), tais como: atualizar diariamente o registro de usuários internados nas alas com vistas a coletar
dados que subsidiem a avaliação socioeconômica; fazer registros diários no livro de ocorrências das
atividades desenvolvidas; realizar orientações acerca de normas e rotinas do hospital, direitos
previdenciários, assistenciais e trabalhistas; viabilizar remoção de pacientes em alta hospitalar através do
contato com familiares e/ou instituições governamentais ou particulares; auxiliar nas providências em caso
de óbito; elaborar e/ou executar programas de educação em saúde; esclarecer os usuários sobre serviços
prestados no hospital; dentre outras.

Antes de apresentarmos os instrumentais técnico-operativos do Serviço Social na instituição, é importante
ressaltar que apesar de a instrumentalidade ser muitas vezes equivocadamente associada aos
instrumentos técnicos-operativos, ela refere-se a uma determinada capacidade ou propriedade constitutiva
da profissão, construída e reconstruída no processo sócio-histórico” (GUERRA, 2009, p.53).

Nessa direção, a instrumentalidade é parte do exercício profissional, tendo em vista que é através dela
que os assistentes sociais transformam e modificam as condições objetivas e subjetivas encontradas no
cotidiano profissional de forma a alcançar os objetivos profissionais (idem).

Vale salientar ainda que o Serviço Social possui uma dupla instrumentalidade, na medida em que a
profissão é funcional tanto a reprodução da ordem burguesa quanto aos trabalhadores tendo em vista que
as respostas profissionais tentam responder as necessidades sociais dos usuários apresentadas como
demandas no cotidiano profissional. Entretanto, para responder a essas demandas é necessário que os
profissionais estejam capacitados, de forma a não dissociar as dimensões ético-política,
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teórico-metodológica e técnico-operativa, para que a atuação seja baseada na razão crítica e não em
ações imediatistas e pragmáticas.

No tocante aos instrumentais técnico-operativos do Serviço Social na instituição, foi possível identificar
que em todos os setores de atuação os principais instrumentos utilizados pelos assistentes sociais são: as
legislações sociais, livro de ocorrência, formulários de encaminhamentos e declarações que foram expostos
no tópico anterior, lista contendo os leitos e dados dos usuários, visitas aos leitos, etc.

No Serviço Social do internamento, mais especificamente, dentre as atividades realizadas e instrumentos
utilizados, destacam-se: a entrevista social como instrumento para apreender demandas mais específicas
e menos aparentes; elaboração de relatórios sociais para subsidiar algumas decisões e/ou registrar
situações que necessitam de algum encaminhamento posterior; atendimento direto aos usuários nas
enfermarias.

Além disso, ainda há vários instrumentos e/ou documentos utilizados, tais como: pranchetas com uma
lista onde constam os leitos e os nomes dos usuários que estão internados, formulário para
encaminhamentos, declaração de internamento sem previsão de alta para os acompanhantes, formulário
para comunicação/solicitação interna, declaração para acompanhante, declaração de internamento
pós-alta, autorização para visita extra[ix], formulário para restrição de visitas[x], termos de
responsabilidade para autorização de cirurgia ou negação de procedimento, dentre outros.

Ademais, cumpre-nos destacar ainda que, embora os serviços do maior hospital do Estado venham se
expandindo ao longo dos anos através de reformas estruturais, o processo de superlotação ainda é
bastante evidente e isso corrobora para o enfraquecimento das relações entre os profissionais de saúde.
Os leitos são cada vez mais disputados e os procedimentos são cada vez mais falhos – o que faz o usuário
retornar várias vezes para o hospital.

Assim, a partir da experiência de estágio, observamos que grande parte dos usuários que utilizam o
serviço da instituição buscam o hospital quando o processo de adoecimento torna-se agudo. São inúmeras
as dificuldades enfrentadas atualmente na instituição, pois segundo relatos de profissionais, embora tenha
melhorado em termos de estrutura física e de pessoal especializado para atender a demanda, esta assume
contornos expressivos com o aprofundamento da questão social expressa sob a forma de demandas.
Destaca-se as filas para atendimento, número insuficiente de funcionários especializados, carência de
recursos materiais, as mais diversas enfermidades resultantes da falta de saneamento básico voltadas a
prevenção de saúde, ou em decorrência frágeis ações do Estado.

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com o que foi salientado neste texto, percebe-se as diversas atribuições que são designadas ao
Assistente Social no âmbito hospitalar, atribuições estas que veem acompanhada de desafios profissionais.
No tocante aos desafios ético-políticos e perspectivas para o Serviço Social, foi possível identificar, a partir
da experiência de estágio, que um dos maiores desafios para o Serviço Social na instituição é a ausência
de condições adequadas de trabalho, tendo em vista que a própria estrutura do hospital e as salas nos
diversos setores destinadas ao atendimento do Serviço Social dificultam, quando não impossibilitam, o
sigilo profissional, conforme estipulado e preconizado no Código de Ética da Profissão e reafirmado na
resolução 493/96 do CFESS.

Esse quadro se contrapõe ainda ao que está estipulado no SUS, na medida em que as condições de
trabalho são essências para que os princípios e diretrizes da política pública de saúde sejam efetivados, o
que implica na qualidade dos serviços prestados.

Além disso, o trabalho em rede se constitui em outro grande desafio, pois ainda é frágil a articulação entre
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as políticas sociais, o que dificulta a garantia da integralidade da atenção e a efetivação do conceito
ampliado de saúde.

Essa situação é reflexo da política de redução do Estado, principalmente na área social, e do novo papel
desempenhado pelo mercado no provimento das necessidades sociais. Esse quadro contribui para que as
políticas sociais sejam cada vez mais focalizadas e seletivas, com fortes cortes no seu financiamento, o
que implica, inevitavelmente, na redução da capacidade de responder as demandas sociais e de garantir a
efetivação dos princípios constitucionais, principalmente em relação às políticas de Seguridade Social
(BEHRING; BOSCHETTI, 2008).

Em virtude desse contexto, torna-se cada vez mais difícil a operacionalização do conceito ampliado de
saúde, ao tempo em que este requer a articulação de várias políticas sociais, seja nas ações curativas ou
nas ações de promoção de saúde e prevenção de agravos. Esses aspectos implicam diretamente nas
possibilidades de efetivação dos princípios e diretrizes do SUS, principalmente a universalidade e a
integralidade, pois estes ainda não são efetivamente operacionalizados.

Outro desafio que vale ser destacado, e que advém do atual contexto de flexibilização e precarização do
trabalho, diz respeito à falta de uma política efetiva de valorização dos profissionais de saúde, o que
interfere diretamente no grau de satisfação no trabalho e, consequentemente, na qualidade do
atendimento prestado à população usuária dos serviços de saúde.

Além disso, a implementação da Fundação Hospitalar de Saúde e a contratação de novos assistentes
sociais a partir do vinculo celetista reflete na organização coletiva da categoria internamente, na medida
em que não há a garantia da efetividade do vínculo empregatício.

No âmbito do Serviço Social do internamento, foi possível identificar que, aos desafios mencionados acima,
acrescenta-se uma aparente indefinição do papel do Serviço Social para outras categorias profissionais,
tendo em vista que em alguns momentos os assistentes sociais são convocados a oferecer resposta a
determinadas demandas que não são de sua competência.

É pertinente chamar atenção também o compromisso com a efetivação do projeto profissional no interior
da sociedade capitalista. Porém, até onde é possível, na atual conjuntura, a materialização do projeto
ético-político da profissão Afinal, vale frisar que o Projeto norteia a ação profissional em direção à defesa
dos interesses dos trabalhadores para a construção de uma nova ordem social pautada em valores como
equidade, justiça social, cidadania, autonomia, liberdade, eliminação de todas as formas de exploração e
preconceito de classes, etnias e gêneros e defesa intransigente dos direitos sociais.

Será a partir do Projeto que o assistente social terá fundamentos para realizar uma ação com horizonte na
transformação social, garantido acesso a bens e serviços e lutando contra práticas conservadoras que
ainda permeiam o exercício da profissão, aproximando-se do Projeto Ético-Político as ações profissionais
que garantem acesso aos direitos dos usuários.

Assim, o contexto requer que os profissionais atualizem o referencial teórico do seu exercício profissional
continuamente, pautando-se no posicionamento ético-politico da categoria, expresso no Código de Ética,
visando compreender a realidade sob a perspectiva da totalidade e criar estratégias de enfretamento que
garantam o fortalecimento da profissão na instituição e a qualificação dos serviços prestados aos usuários.
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[ii] Assistente Social graduada pela Universidade Federal de Sergipe. E-mail: luana_moro15@hotmail.com
[iii] O referido estágio foi desenvolvido no período de setembro de 2011 a abril de 2013 e contou com a
supervisão pedagógica da professora Msc. Yanne Angelim Acioly e supervisão técnica das assistentes
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[v] De acordo com Iamamoto a questão social é entendida como “[...] o conjunto das expressões das
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[vi] Enfatizaremos em alguns momentos o setor de Serviço Social do internamento, tendo em vista que foi
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nesse espaço que desenvolvemos o estágio, mas vale salientar que alguns aspectos encontrados neste
setor também podem ser verificados nos demais da instituição onde o Serviço Social atua.
[vii]Segundo informações coletadas junto aos profissionais, somente os acompanhantes de crianças, de
adolescentes, de idosos, de deficientes físicos e de pacientes crônicos possuem direito a alimentação
fornecida pela instituição. A utilização desses critérios toma por base o que está estipulado nas legislações
específicas a esses grupos supra citados, tais como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do
Idoso, o Estatuto da pessoa com deficiência, etc., as quais também são usadas por demais instituições
hospitalares públicas.
[viii] No tocante as notificações, se destacam aquelas relacionadas ao preenchimento do SALVE (Sistema
de Aviso Legal por Violência, Exploração ou Maus Tratos contra a Criança ou Adolescente) e ao
acionamento dos Conselhos Tutelares.
[ix]Essa autorização de visita extra é geralmente concedida às pessoas que necessitam visitar algum
usuários das alas fechadas fora do horário estipulado para tanto.
[x] A restrição de visitas pode ser a pedido do usuário ou de familiares para que determinadas pessoas
não possam visitar o usuário. Para tanto, os assistentes sociais fazem estudo do caso para identificar as
causas da solicitação da restrição e se a mesma é viável.
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