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RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo analisar em que medida os “Parâmetros para
Atuação de Assistentes Sociais na Política na Saúde” tem sido incorporados no
cotidiano dos profissionais do Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB), instituição
integrante da rede hospitalar da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN). Esse documento foi publicado no ano de 2010 pelo Conselho Federal de
Serviço Social (CFESS), com o propósito subsidiar e respaldar a atuação
profissional cotidiana dos assistentes sociais face às demandas apresentadas tanto
pelos usuários dos serviços quanto pelos empregadores. Além disso, os Parâmetros
buscam promover uma reflexão crítica sobre as ações realizadas com o intuito de
fortalecer o projeto desta profissão. Como percurso metodológico unimos revisão
bibliográfica e documental com pesquisa de campo através de: 1) Aplicação de um
questionário com todas as assistentes sociais lotadas no HUAB, incluindo uma
residente, cujo resultado precedeu a realização do grupo focal. 2) Realização de um
de grupo focal com as assistentes sociais do referido hospital, através do qual foi
possível obter dados de caráter qualitativo, viabilizado por um frutífero debate. As
informações obtidas foram categorizadas e analisadas à luz dos “Parâmetros” e
revelaram que 100% das assistentes sociais conhecem o documento e enfatizaram
suas sucessivas tentativas de utilizar os Parâmetros no seu cotidiano de trabalho,
embora tenham consciência dos limites institucionais e das condições e relações de
trabalho que estão postas.
Palavras-chave: Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de
Saúde. Serviço Social. Politica de Saúde. Projeto Ético-Político do Serviço Social.

ABSTRACT

This work is the result of an investigative process at the University Hospital Ana
Bezerra (HUAB), a member of the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN)
whose general objective is to analyze how the "Parameters for Practice of Social
Workers in Politics in Health" has been incorporated into the daily lives of the
professionals of this institution. This document was published in 2010 by the Federal
Social Work Council (CFESS) in order to subsidize and support the everyday work of
professional social workers of demands presented both by service users as by
employers. Also, it has sought to promote a critical reflection on actions taken in
order to strengthen the design of this profession. As a methodological join
bibliographical and documentary research path with field research through: 1)
implementation of a questionnaire with 100% of the social workers crowded in HUAB
including a resident, the result of which preceded the completion of the focus group.
2) Conduct a focus group with the social workers of the hospital, by which it was
possible to obtain qualitative data made possible by a fruitful debate. The information
obtained was categorized and analyzed by "Parameters", and revealed that 100% of
the social workers know the document and emphasized its successive attempts to
use the Parameters in their daily work but are aware of the institutional limits.
Keywords: Practice Parameters for Social Workers in Health Policy. Social Work.
Political Ethics Project of Social Work.
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1 INTRODUÇÃO

O trabalho do assistente social na política de saúde é um tema que nos
desperta interesse desde a graduação em Serviço Social pela Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (UFRN) (2005-2008). Nesse período realizamos o estágio
obrigatório no Hospital Dr. Luiz Antônio (HLA)1, local onde desenvolvemos um
projeto de intervenção voltado ao esclarecimento dos direitos sociais aos usuários
internados no HLA, e consequentemente obtivemos as nossas primeiras impressões
sobre a Política de Saúde e a inserção dos assistentes sociais nesta área.
Este estudo também foi motivado pela Especialização em Saúde Pública e
Serviço Social cursada na Faculdade de Ciências, Cultura e Extensão do RN
(Facex), no período de 2009 a 2010, na qual pudemos nos aproximar de forma mais
ampla nessa área, oportunidade em que desenvolvemos um Trabalho de Conclusão
do Curso (TCC) com o objetivo de conhecer o processo de trabalho dos assistentes
sociais do Hospital Universitário Ana Bezerra. Através desse estudo foi possível
concluir que muitas ações executadas pelos profissionais entrevistados são
condizentes com o que preconiza o Projeto ético-político do Serviço Social, porém,
ainda havia muitas questões a serem dirimidas e lacunas que precisavam ser
problematizadas.
Optamos por continuar a investigação no HUAB, considerando a necessidade
de imprimir maior aprofundamento teórico-metodológico de forma mais densa nessa
realidade, uma vez que, para Löwy (1985), todos os fenômenos, sejam eles
econômicos ou sociais estão sempre em transformação, tudo está sujeito ao fluxo da
história. Ademais, nenhum dos profissionais que trabalham atualmente na instituição
foi sujeito da pesquisa relatada anteriormente e, principalmente a gestão desta
unidade hospitalar passou a ser realizada pela Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares (EBSERH). Portanto, apresenta cenário com variáveis bem distintas do
momento da pesquisa anterior.
Além disso, o motivo decisivo que nos levou a buscar desenvolver essa
pesquisa deve-se a minha inserção nesse hospital2, momento em que pude
1

O HLA é uma unidade hospitalar pertencente à Liga Contra o Câncer.
Através de concurso público, passei a integrar o quadro de funcionários efetivos da UFRN, lotada na
Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA). Contudo, em virtude da falta de estrutura física
nesta lotação, fui cedida inicialmente (janeiro de 2010 a junho de 2011) ao Setor de Serviço Social do
Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB).
2
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vivenciar as demandas postas ao Serviço Social, no contexto da Saúde, bem como
tive a oportunidade de atuar como preceptora de residentes3 em Serviço Social.
Essa motivação e interesse pela temática da Saúde nos desafiam
cotidianamente a apreender as relações e contradições presentes nessa política
levando-se em consideração o quanto o real é complexo e não se revela
imediatamente. Nesse sentido, definimos como objetivo geral analisar em que
medida os “Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política na Saúde”
tem sido incorporados no cotidiano dos profissionais no Hospital Universitário Ana
Bezerra (HUAB) da UFRN.
Nas reflexões inicialmente realizadas sobre o próprio processo de construção
do citado Parâmetros, parte-se da premissa de que, além da legislação mais geral
que subsidia o exercício profissional dos assistentes sociais, se fez necessário
discutir as particularidades desse exercício nas diversas áreas nas quais a categoria
vem sendo cada vez mais inserida no mercado de trabalho, de forma que as
intervenções do profissional na respectiva área, dentre as quais a Saúde, tivessem
parâmetro de referência. Assim, o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS)
juntamente com os Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS) continuou a
discutir essa temática e, após inúmeros debates, elaboraram no ano de 2010, o
documento intitulado “Parâmetros para atuação de assistentes sociais na Política de
Saúde”.
Esse documento constitui-se como resultado de discussões do Grupo de
Trabalho intitulado “Serviço Social na área da Saúde” e objetivou contribuir para um
melhor atendimento aos usuários dos serviços de saúde e orientar os profissionais a
darem respostas qualificadas às demandas existentes em seu cotidiano de trabalho
que são solicitadas tanto pelos usuários dos serviços quanto pelos empregadores.
Foi construído de forma democrática junto à categoria profissional de todo o Brasil,
através de inúmeras discussões que envolveram aproximadamente 5.000 pessoas
nas cinco regiões brasileiras.
Além disso, buscou ampliar o debate da categoria a fim de promover uma
reflexão sobre as ações que já são realizadas com o intuito de fortalecer o projeto
profissional do Serviço Social. “Procura, nesse sentido, expressar a totalidade das
ações que são desenvolvidas pelos assistentes sociais na saúde, considerando a

3

Desde 2011, o HUAB disponibiliza anualmente duas vagas para residentes em Serviço Social.
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particularidade das ações desenvolvidas [...]” (CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO
SOCIAL, 2010, p. 10).
Partimos da premissa de que, dada a importância dos citados Parâmetros no
sentido de ser portador de potencial que pode proporcionar melhoria no atendimento
aos usuários dos serviços de saúde, através de sua missão de orientação aos
profissionais inseridos nesses serviços, que identificamos ser positiva a realização
de uma pesquisa dessa natureza.
O presente estudo se justifica pela necessidade de conhecer o trabalho dos
assistentes sociais no Hospital Universitário Ana Bezerra, retratado nas análises e
depoimentos das assistentes sociais que participaram do grupo focal, buscando
desmistificar a aparência e proceder à análise qualitativa das suas ações,
articulando-as com o que é proposto nos Parâmetros para Atuação de Assistentes
Sociais na Política de Saúde, considerado essencial para o desenvolvimento das
ações profissionais na saúde de acordo com o que preconiza o Projeto ético-político
da profissão, possibilitando, dessa forma, o (re)pensar da prática profissional, seus
dilemas, desafios e impasses cotidianos.
Assim, se faz necessário realizarmos uma breve descrição acerca do lócus da
pesquisa, considerando diversos aspectos que caracterizam a sua vinculação à
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, enquanto parte do Complexo
Hospitalar e de atenção à Saúde da UFRN, o qual foi instituído pelo Conselho
Universitário (CONSUNI)4 dessa instituição através da resolução nº 004/2000 e no
ano de 2002, com a Resolução nº 015, passou a ser denominado Complexo
Hospitalar e de Saúde (CHS).
Ressalte-se que o referido Complexo, inicialmente foi composto por algumas
instituições da referida Universidade: Unidade de Saúde Familiar e Comunitária
(USFC), Unidade de Imagem (UI), Laboratório de Análises Clínicas (LAC) e de
quatro hospitais universitários: Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL),
Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), Hospital de Pediatria Professor
Heriberto Ferreira Bezerra (HOSPED)5 e Hospital Universitário Ana Bezerra

4

O CONSUNI é o órgão máximo da UFRN e tem por função planejar, deliberar e normatizar as ações
gerais da universidade (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2011).
5
De acordo com as novas determinações da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH),
no início de 2014, o HOSPED passou a integrar a pediatria do HUOL.
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(HUAB)6. Os três primeiros localizados em Natal e o último, que foi o local da
pesquisa empírica, em Santa Cruz, interior do Rio Grande do Norte (BEZERRA,
2004).
O HUAB presta serviço de média complexidade enquanto integrante do
Sistema Único de Saúde do RN desenvolvendo ações de assistência, ensino,
pesquisa e extensão, portanto, além de ser prestador de serviço de saúde pública,
atua no campo da educação permanente. Também tem um relevante papel na
formação profissional uma vez que serve de campo de estágio para alunos de
diversos cursos de graduação e pós-graduação. Esse diferencial em relação a
hospitais que essencialmente dedicam-se a assistência à saúde, em princípio
poderia agregar demandas, requisições e condições objetivas de trabalho para as
quais a incorporação dos Parâmetros em tese seja desejada, priorizada e
perseguida pelos assistentes sociais.
O lócus de um hospital-escola reforça a necessidade de preocupação dos
assistentes sociais com a formação permanente para que reflitam acerca de sua
prática e possam atuar de forma crítica e, assim, ser um profissional propositivo e
atualizado face às particularidades da questão social7 que por sua vez são inerentes
à sociedade capitalista, haja vista que, segundo Iamamoto (2009, p. 114), “decifrar
os determinantes e as múltiplas expressões da questão social, eixo fundante da
profissão, é um requisito básico para avançar na direção indicada”.
Apreendemos as expressões da questão social numa área tão complexa
como a saúde, mesmo considerando que o assistente social tem uma formação
eminentemente generalista com possibilidades de desempenhar as suas funções em
diferentes áreas e um dos seus campos de atuação compreende a política de saúde,
e no seu cotidiano é chamado a operacionalizar as demandas dos usuários que
surgem através das expressões da questão social e ao mesmo tempo responder as
requisições postas pelos serviços de saúde.
Assim partilhamos da concepção de que é preciso ser um profissional que
defenda os princípios éticos do seu exercício, suas funções e qualificações,
6

Todos os hospitais universitários a que nos referimos pertenceram, até 2011, ao Complexo
Hospitalar e de atenção à Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
7
“A questão social não é senão as expressões do processo de formação e desenvolvimento da
classe operária e de seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento
como classe por parte do empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social,
da contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção
mais além da caridade e repressão” (CARVALHO; IAMAMOTO, 2011, p.83-84).
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rompendo com a burocracia tão presente nas instituições e que, através da
apreensão do movimento da realidade, possa identificar novas possibilidades de
atuação (IAMAMOTO, 2009).
O Conselho Nacional de Saúde (CNS) através da Resolução nº 218/1997, e a
Resolução nº 383/1999, do Conselho Federal de Serviço Social, reafirma o
assistente social como profissional de saúde, quando a área já havia absorvido um
número bastante significativo de assistentes sociais. Conforme Costa (2009, p. 315),
a ampliação dessa inserção se deve a vários fatores, dentre os quais destaca:

1) Ampliação técnico-horizontal das subunidades e serviços;
2) Redefinição das competências ocupacionais, fruto de novas
necessidades técnicas e operacionais;
3) Necessidade de administrar as contradições principais e
secundárias do sistema de saúde no Brasil.

Bezerra (2004) afirma que o assistente social, inserido no contexto do
Sistema Único de Saúde (SUS), tem em seu exercício profissional a função de
equacionar as demandas postas pela população usuária dos serviços, só que em
sua maioria, as solicitações dos usuários são bem maiores do que aquelas
respostas propostas pelo Estado e, consequentemente, passam a ser atendidas de
forma seletiva e precária.
Isto mostra a consequente articulação entre as demandas postas ao Serviço
Social e as relações capitalistas existentes na nossa sociedade, causada em grande
parte pelo neoliberalismo, que tem como uma de suas características centrais o
corte nos gastos com as políticas sociais públicas e o aumento, portanto, da
seletividade, ocasionando, muitas vezes, uma demanda reprimida no acesso da
população aos serviços e benefícios.
Nesse contexto de acirramento das práticas neoliberais na saúde com ênfase
na redução de gastos no setor social, cada vez mais se torna fundamental um
exercício profissional pautado no Projeto ético-político do Serviço Social, que por
sua vez não pode estar desvinculado do projeto da Reforma Sanitária. De acordo
com Netto (2009, p. 142), os projetos societários, como é o caso da Reforma
Sanitária “são projetos coletivos; mas seu traço peculiar reside no fato de se
constituírem como projetos macroscópicos, como propostas para o conjunto da
sociedade [...]”.
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Ressalte-se que o projeto profissional, hoje hegemônico no Serviço Social,
surgiu num contexto de lutas e movimentos sociais e tem sustentação em alguns
aparatos legais como a Lei nº 8.662/1993 que regulamenta a profissão, o Código de
Ética dos assistentes sociais de 1993 e as Diretrizes Gerais para o curso de Serviço
Social, elaborada em 1999. Concordamos com Netto, (2009, p. 144), quando ele
afirma que os projetos profissionais:

[...] apresentam a auto-imagem de uma profissão, elegem os valores
que a legitimam socialmente, delimitam e priorizam seus objetivos e
funções, formulam os requisitos (teóricos, práticos e institucionais)
para o seu exercício, prescrevem normas para o comportamento dos
profissionais e estabelecem as bases de suas relações com os
usuários de seus serviços, com as outras profissões e com as
organizações e instituições sociais privadas e públicas.

Associado ao projeto profissional do Serviço Social, Bravo e Matos (2009)
destacam alguns princípios fundamentais existentes no Código de Ética do
Assistente Social como uma forma de maior aproximação ao que preconiza os
projetos de Reforma Sanitária e o Ético Político do Serviço Social: justiça social,
universalidade do acesso aos programas institucionais por parte da população,
defesa dos direitos humanos e articulação do Serviço Social com outros movimentos
sociais que defendam a democracia, entre outros.
Sabemos que um desafio que se faz presente ao profissional em seu
cotidiano de trabalho na área da saúde se expressa a partir do que Costa (2009, p.
35) caracteriza como o tensionamento entre o “dever ser”, que é a idealização da
ação do Serviço Social, e as condições objetivas que o mercado coloca aos
assistentes sociais, com destaque ao trabalho assalariado, controle da força de
trabalho por um empregador, cortes nos gastos públicos e redução de direitos, que
vem de encontro ao exercício profissional alinhado ao Projeto ético-político do
Serviço Social e consequentemente aos Parâmetros. Ainda há muito a se avançar e
isso precisa se traduzir em forma de estudos concretos e é nesse sentido que aliada
à necessidade de efetivar essas proposições e diante da realidade apresentada que
algumas questões passaram a nos inquietar com relação ao tema proposto:
1) Em que medida há incorporação dos Parâmetros pelos assistentes sociais
dos Hospitais Universitários?
2) Quais os limites, desafios e possibilidades de atuação profissional?
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Essas indagações se impõem a partir do fato de que o trabalho do assistente
social na saúde é permeado, muitas vezes, pela imediaticidade de suas ações frente
às condições objetivas nas quais os profissionais estão inseridos. Entendemos que
somente a partir da investigação, sob a perspectiva da totalidade, é que podemos
conhecer e responder efetivamente às questões da pesquisa.
Neste sentido, por se tratar de uma abordagem ainda não trabalhada no
contexto de um Hospital Universitário, o estudo em questão torna-se relevante, pois,
poderá contribuir para um maior conhecimento por parte dos assistentes sociais das
instituições hospitalares e dos demais serviços de saúde acerca das normativas
inerentes ao seu trabalho no contexto dessa política, possibilitando reflexão e
possível adoção de novas atitudes pautadas em princípios democráticos conforme
preconiza o Projeto ético-político do Serviço Social.
Destacamos, ainda, a importância e o desafio de trabalharmos um tema sobre
o exercício profissional do assistente social na área da Saúde. Assim, buscaremos
fortalecer a atuação profissional, fomentando o debate e contribuirmos, dessa forma,
para a melhoria no atendimento dos usuários do serviço de saúde do HUAB.
Dentre os objetivos que direcionaram a nossa pesquisa destacamos:
1) Analisar em que medida o documento “Parâmetros para Atuação de
Assistentes Sociais na Política na Saúde” tem sido incorporado no
cotidiano dos profissionais no Hospital Universitário Ana Bezerra;
2) Analisar o tratamento das demandas postas ao Serviço Social no HUAB
tendo como referência a reflexão desse documento;
3) Analisar os limites, desafios e possibilidades de atuação do assistente
social no HUAB frente à configuração da política de saúde e o processo
de reestruturação dos Hospitais Universitários.

Para alcançarmos tais objetivos inicialmente propostos, foi necessário definir
o conjunto de procedimentos teórico-metodológicos que nortearam todo o processo
de pesquisa e o acúmulo de conhecimento.
Minayo (2010, p. 16), define a metodologia como sendo “o caminho do
pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade”. Então, para
adentrarmos ao objeto em questão, visando alcançar os objetivos propostos, faz-se
necessário um delineamento metodológico que propicie o conhecimento da
realidade para além de sua aparência.
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Nesse sentido utilizamos uma perspectiva crítico-dialética, uma vez que
levamos em consideração que toda a história é dinâmica e está em constante
transformação. Dessa forma, todas as interpretações da realidade têm que ser vistas
nas suas limitações. Conforme bem coloca Löwy, (1985, p. 14):

A hipótese fundamental da dialética é de que não existe nada eterno,
nada fixo, nada absoluto. Não existem idéias, princípios, categorias,
entidades absolutas, estabelecidos de uma vez por todos. Tudo o
que existe na vida humana e social está em perpétua transformação,
tudo é perecível [...].

Trabalhamos numa perspectiva crítica com o intuito de nos aproximarmos ao
máximo da totalidade da realidade, unindo um aspecto ao conjunto, através do
aprofundamento das dimensões exteriores e na essência do objeto a ser estudado,
buscando ultrapassar o aparente, mas, tendo em vista que quando se trata da
realidade, é preciso entender que esta é complexa e que o real não se revela
imediatamente.
Este trabalho consiste em um estudo cuja abordagem é predominantemente
qualitativa, entretanto não despreza ou nega o método quantitativo. A preocupação
central é analisar e interpretar a realidade a ser estudada, através do detalhamento
das investigações, atitudes e comportamentos dos sujeitos. Não há preocupação em
apenas relatar ou descrever uma situação, mas analisar e interpretar os dados
obtidos à medida que eles são produzidos (MARCONI; LAKATOS, 2010).
Assim, neste estudo, foi utilizado como recurso metodológico uma abordagem
teórica através de levantamento bibliográfico, a qual englobou estudos de vários
autores que trabalham a temática Reestruturação Produtiva, Serviço Social, Política
de Saúde e outros assuntos que tiveram relação com o objeto, por entendermos que
o conhecimento é um dos meios de trabalho do assistente social e condição
essencial para o enfrentamento dos desafios encontrados no exercício profissional.
Como a realidade é bastante dinâmica e para captar melhor a riqueza dos
depoimentos optamos pela realização da técnica de Grupo Focal com as assistentes
sociais. Esta é uma forma prática de ter contato com a população que se deseja
investigar através de uma discussão informal com o grupo, na qual podemos obter
informações de caráter qualitativo em profundidade, incitada através do debate. De
acordo com Kaufman (2003, p. 03), o grupo focal é “uma técnica qualitativa, não
diretiva, cujo resultado visa o controle da discussão de um grupo de pessoas”.
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A pesquisa ocorreu com seis assistentes sociais do Hospital Universitário Ana
Bezerra, (que conta atualmente8 em seu quadro com sete profissionais) e uma
residente em Serviço Social (do total de quatro). Deste número, todas são do sexo
feminino e consideramos os diferentes vínculos empregatícios e carga horária.
Nesse sentido, ocorreu uma reunião previamente agendada com as
profissionais do setor, que foi realizada nas dependências da Faculdade de Ciências
da Saúde do Trairi (FACISA), por dispor de um ambiente amplo e que garantisse o
sigilo da atividade e a não interrupção por pessoas externas ao processo da
pesquisa. As falas das participantes do grupo focal foram gravadas, após
consentimento destas e posteriormente transcritas a fim de facilitar o processo de
análise dos dados.
Os dados obtidos tiveram como orientação teórico-metodológica para análise
e problematização a categorização das falas na qual buscamos identificar categorias
temáticas presentes do discurso das participantes do Grupo Focal a partir do
entendimento da linguagem como expressão crítica e dinâmica dos sujeitos.
Toda pesquisa que envolve seres humanos deve basear-se no consentimento
informado, nesse sentido, as participantes do estudo foram esclarecidas acerca dos
objetivos da pesquisa e seus possíveis riscos, e, posteriormente, assentiram de
forma voluntária o seu desejo em participar da pesquisa assinando o Termo de
Consentimento Livre Esclarecido (TCLE)9 conforme as definições da Resolução nº
466/201210 do Conselho Nacional de Saúde, sendo-lhes garantidos, portanto, o
sigilo dos dados.
Assim, o projeto foi submetido à Gerência de Ensino, Pesquisa e Extensão do
HUAB e ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Onofre Lopes (HUOL)
da UFRN, sendo aprovado com o parecer nº 978.35011.
Optamos por estruturar a nossa dissertação em quatro seções. A primeira
consiste desta introdução já exposta, cujo objetivo principal foi situar qual o objeto a
ser pesquisado e o interesse que nos despertou em estudar o tema, bem como os
procedimentos metodológicos da pesquisa e análise dos dados.

8

Dados de julho de 2015. Esse quantitativo poderá aumentar com a convocação de novos
profissionais pela EBSERH.
9
O TCLE encontra-se no APÊNDICE A desta dissertação.
10
A Resolução nº 466/2012 atualizou a Resolução nº 196/96 e redefiniu as diretrizes e normas
regulamentadoras de pesquisas que envolvem seres humanos.
11
Ver ANEXO A.
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No segundo capítulo tratamos da discussão sobre a categoria reestruturação
produtiva do capital e a sua influência aos serviços de saúde, bem como a
configuração atual do local do nosso estudo: o Hospital Universitário Ana Bezerra,
frente às novas configurações assumidas pelos hospitais universitários brasileiros.
No terceiro capítulo trabalhamos a atuação do assistente social na Política de
Saúde, as consequências do capital para essa área e discorremos acerca do
Serviço Social do HUAB, ilustrando com algumas tabelas e gráficos o perfil desse
profissional na atualidade.
No quarto e último capítulo mostramos os resultados da pesquisa realizada
com as assistentes sociais do Hospital Universitário Ana Bezerra, bem como
analisamos o tratamento das demandas postas aos assistentes sociais, seus limites,
desafios e possibilidades de atuação profissional, tomando por referência os
Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde.
Nas considerações finais retomamos a discussão central, (em que medida os
assistentes sociais do HUAB têm incorporado em seu cotidiano a discussão dos
Parâmetros) e por fim traçamos algumas recomendações a partir do que foi possível
analisar no decorrer da dissertação.
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2 O PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA DO CAPITAL E SUAS
IMPLICAÇÕES NOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Sem sombra de dúvida, a vontade do capitalista consiste em encher
os bolsos, o mais que possa. E o que temos a fazer não é divagar
acerca da sua vontade, mas investigar o seu poder, os limites desse
poder e o caráter desses limites.
Karl Marx

Refletir sobre o exercício profissional do assistente social, considerando-o
partícipe de processos coletivos de trabalho organizados segundo as regras do
trabalho sob o capital, nos termos formulados por Costa (1998), requer utilizarmos a
categoria trabalho e buscar apreender os rebatimentos do processo

de

reestruturação produtiva na atual conformação dos processos de trabalho em saúde,
lócus do exercício profissional ora analisado.
Assim, neste capítulo abordaremos o processo de reestruturação produtiva
capitalista, cujos impactos se fazem presentes na atualidade não somente no âmbito
privado, mas também no setor público e especificamente nos serviços de saúde,
objeto de nossa análise. Particularmente, estudaremos como essa configuração se
apresenta atualmente no contexto do Hospital Universitário Ana Bezerra.

2.1 REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA DO CAPITAL E SUAS IMPLICAÇÕES PARA
O TRABALHO

Partimos da compreensão de que o trabalho é atividade central para a
sociabilidade humana, essencial para responder necessidades materiais e
simbólicas, produzindo valor de uso. E, sobretudo, que no contexto da sociedade
capitalista passa a ser subordinado aos interesses do capital e, assim, utilizado para
responder necessidades deste, absolutamente controlado e aviltado para produzir
valor de uso que tenha valor de troca cada vez mais elevado. Para tanto, o
capitalista transforma o trabalhador em vendedor de sua força de trabalho e o
submete a um processo de trabalho alienante e fetichizado. “O modo de produção
da vida material condiciona o processo em geral de vida social, político e espiritual”
(MARX, 1996, p. 52).
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Sob tais condições, o trabalho ao mesmo tempo em que é responsável pela
satisfação de parte das necessidades dos indivíduos, as quais são secundarizadas
na medida em que para obter lucro o capitalista institui diversos mecanismos de
exploração da classe trabalhadora.
A exploração do trabalho consiste, então, no fato de o detentor dos meios de
produção (o capitalista) contratar um empregado mediante pagamento de um salário
X para uma jornada Y de trabalho. Porém, no período dessa jornada, o trabalhador
produz muito mais valor do que lhe é pago (ou seja, trabalho necessário) em forma
de salário, daí surge a mais-valia que não acrescenta nenhum custo ao capitalista
em termos de tempo de trabalho excedente. Então, é nessa relação que temos a
exploração do trabalho (NETTO; BRAZ, 2010).
Logo após a 2ª grande guerra mundial, o capitalismo se reestrutura,
desenvolvendo o modelo de produção fordista, cuja característica principal é a
produção em massa. Seu apogeu se expressou nos anos compreendidos entre 1945
e 1970, em processos de trabalho no quais o trabalhador desempenha funções
altamente mecanicistas com o intuito de aumentar a produtividade e simplificar a
montagem, no qual cada pessoa realiza uma única função sem saber qual seria o
resultado final de sua atividade. Assim, é no Taylorismo-Fordismo que o homem não
domina mais todas as etapas do seu trabalho como acontecia na manufatura, e a
partir daí é que ocorre o estranhamento do homem sobre si mesmo em sua forma
mais exacerbada e assim surge a alienação do trabalho (ANTUNES, 2009).
O operário é expropriado do produto e subordinado ao processo de trabalho
fragmentado, no qual só lhe é permitido atuar e conhecer uma pequena parte desse
processo montado para controlá-lo e obter sua passividade.
Porém, esse rígido controle nas tarefas e nos horários favoreceu o
surgimento de muitos problemas dentro das indústrias que acabavam repercutindo
fora dela e contribuiu para a ascensão do que hoje chamamos de expressões da
questão social, cada vez mais o desemprego passou a fazer parte da realidade dos
trabalhadores e, em consequência disto, a miséria, o alcoolismo, o suicídio entre os
desempregados e o aumento do número de órfãos.
O objetivo do capitalista é sempre conseguir mais dinheiro através da
produção de mercadorias, ou seja, o lucro, que é a motivação do “seu protagonismo
social” (NETTO; BRAZ, 2010, p. 96). A mais-valia é obtida quando o capitalista
recupera o dinheiro que investiu acrescido de mais-valia, assim, o ápice do modo de
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produção capitalista está no processo de produção de mercadorias obter mais
trabalho do que o salário que foi pago ao trabalhador.
Marx

(1989),

citado

por

Campos

(2005),

concluiu

que

com

o

desenvolvimento das forças produtivas, a dependência ao trabalho humano seria
menor, possibilitando aos homens dispor de tempo para desenvolver-se nos
aspectos político, espiritual, científico, etc. Porém, o modo capitalista de produção
impede que isso aconteça ao utilizar o desenvolvimento tecnológico para aumentar a
intensificação do trabalho.
Atualmente, cada vez mais podemos vivenciar essa exploração do
proletariado, principalmente quando os capitalistas aumentam a sua jornada de
trabalho ou a intensificam, obrigando os trabalhadores a adotarem ritmos
extenuantes sem nenhum aumento no salário. Este é um dos fatores que têm sido
historicamente a luta central dos trabalhadores: redução da sua jornada de trabalho!
Porém, o que percebemos com o Estado burguês é somente a preservação dos
interesses deste para assegurar a exploração do trabalho pelo capital (MELO, 2008).
De acordo com Mandel (1990), o capital se apresenta de maneira bastante
contraditória, uma vez que sua trajetória no decorrer da história é permeada por
inúmeras crises e retomadas de crescimento. Até a década de 1960, houve uma
prosperidade econômica que só foi possível devido ao tipo de trabalho excedente
que possibilitava aos donos das indústrias a obtenção de mais-valia em virtude da
extensa jornada de trabalho que permitia o sobretrabalho.
Ocorre na década de 1960, então, a acumulação de capitais que vai propiciar
graves consequências à classe trabalhadora, principalmente na constituição do
exército industrial de reserva12, no qual o desemprego apresenta-se como uma
característica inerente ao capitalismo, onde quanto mais desemprego, menores são
os salários, há o aumento da jornada de trabalho e consequentemente intensificação
deste. Dessa forma, “O desemprego em massa não resulta do desenvolvimento
das forças produtivas, mas sim do desenvolvimento das forças produtivas sob as
relações sociais de produção capitalistas” (NETTO; BRAZ, 2010, p. 134, grifos do
autor). Assim, o avanço tecnológico acaba contribuindo para o aumento da
produtividade do trabalho voltado para sua intensificação.

12

“Um grande contingente de trabalhadores desempregados, que não encontra compradores para a
sua força de trabalho” (NETTO; BRAZ, 2010, p. 132).
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Na década de 1970, após um extenso período de acumulação financeira, o
capitalismo passou a dar sinais de esgotamento do padrão de produção
taylorista/fordista, que não mais atendia as necessidades econômicas da época,
além de haver declínio nas taxas de lucro e estagnação do consumo e aumento da
competição intercapitalista mundial.

A crise do fordismo ou do sistema industrial baseado na produção
em massa, levaria a uma crescente fragmentação econômica, social
e política, da qual deve surgir um novo regime pós-fordista, ou
neofordista ou de uma especialização flexível, para ocupar a vaga
deixada pelo “antigo regime” de acumulação (BRAGA, 1996, p. 122).

Segundo Behring (2008), o padrão de crescimento capitalista, que teve o seu
auge no pós-guerra, com algumas fases de expansão, viveu a sua primeira exaustão
mundial na década de 1970, onde houve uma expressiva queda nos lucros e na
superacumulação. A partir de alguns fiéis defensores teóricos, evidenciamos a
origem da ideologia neoliberal, apregoando mudanças no regime de acumulação do
modelo taylorista/fordista, de produção em massa, tendo o aparato estatal
intervencionista e de bem-estar para um novo regime de acumulação, o toytismo
japonês, que tem a sua fundamentação da produção e do trabalho em um novo
padrão tecnológico de base microeletrônica, passando do padrão rígido fordista à
produção flexível, o que ocasiona também a refuncionalização do Estado capitalista.
O sistema produtivo baseado no taylorismo/fordismo que permaneceu ativo
durante o século XX firmou-se na intensificação do trabalho através da utilização de
instrumentos mais adaptados às ações que se desejam realizar em uma produção
verticalizada, fragmentada e um consumo em massa de mercadorias. Os
trabalhadores reduziam o tempo e aumentavam o ritmo de trabalho, cada um em
uma única função na qual o trabalho individual dos sujeitos resultava em um
produto, onde o seu “processo inteiro” acabava não sendo visto por todos.
A crise da década de 1970 foi decorrente, dentre outros aspectos, da
estagnação da produção de mercadoria em larga escala. Os produtos produzidos
em massa acabaram saturados e para as novas mercadorias se exigiam mais
qualidade.
Concordamos com Braga (1996, p. 55) quando ele diz que a crise do capital
se configura enquanto “síntese das contradições [...] no âmbito de uma particular
correlação de forças estabelecidas entre burguesia, classes subalternas e Estados-
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nações ao longo do processo de expansão”. Sobretudo, se trata de uma crise
estrutural, pois envolve diversos aspectos e múltiplas determinações: aspectos
tecnológicos, econômicos e sociais. Para sobreviver a essa crise, “o capitalismo
passaria, pois, a vislumbrar um novo horizonte onde o crescimento econômico não
estivesse remetido mais à integração rígida dos postos de trabalho ou à
hierarquização funcional” (BRAGA, 1996, p. 55).
Além disso, segundo Anderson (1995), a crise do capital ocorreu, dentre
outros fatores, devido às reivindicações do movimento operário e o poder dos
sindicatos que lutavam por melhores salários e aumento nos gastos sociais por parte
do Estado.
Esses dois processos destruíram os níveis necessários de lucros das
empresas e desencadearam processos inflacionários que não
podiam deixar de terminar numa crise generalizada das economias
de mercado. O remédio, então, era claro: manter um Estado forte,
sim, em sua capacidade de romper o poder dos sindicatos e no
controle do dinheiro, mas parco em todos os gastos sociais e nas
intervenções econômicas. A estabilidade monetária deveria ser a
meta suprema de qualquer governo (ANDERSON, 1995, p. 10).

A conquista de alguns direitos sociais, a exemplo da regulamentação nas
relações de trabalho, melhores salários, políticas públicas de caráter universal
permitiram ao trabalhador uma considerável melhora em suas condições de vida13, o
que onerou o capitalista e teve correlação direta com os aspectos da crise de
acumulação.
Para o capitalismo se reerguer da sua crise seria necessário criar novas
formas de produção que garantissem o aumento da extração de mais-valia de forma
mais duradoura, por isso, o fordismo, que se definiu pela produção em massa e um
consumo regulado por intervenções estatais para obtenção de mais-valia, já não
dava mais conta de atender as novas necessidades.
Assim, o sistema capitalista, como um sistema dominante, é um processo
histórico e que gerou profundas modificações políticas, econômicas e sociais. Nos
seus processos de crise e reestruturação vai criando as bases de um novo regime
de acumulação a partir de uma nova forma de organização da produção e novas
formas de organização do consumo.

13

É necessário observarmos que esses direitos se restringiam aos países capitalistas centrais.
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Então, como resposta a essa crise, o capital precisou se estruturar tanto no
campo econômico quanto político, pois o sistema anterior já não dava mais conta de
reorganizar o capital em sua completude (ANTUNES, 2009). Nesse sentido, com o
intuito de viabilizar alternativas para retomar esse crescimento, surge a
reestruturação produtiva do capital, a qual objetivou o aumento da taxa de lucro e a
superação da crise da superprodução. Para isso baseou-se na acumulação flexível,
onde o Toyotismo (modelo japonês) foi o que mais se destacou.
Com relação ao âmbito societal, o capital precisava reafirmar a sua
hegemonia nas outras esferas da sociedade, tendo em vista a emergência das lutas
sociais que se gestavam sob o discurso de que essa nova forma de organização
possibilitaria “o advento de um trabalhador mais qualificado, participativo,
multifuncional, polivalente, dotado de ‘maior realização no espaço de trabalho’”
(ANTUNES, 2009, p. 50, grifo do autor).
No auge do fordismo, quanto mais empregados tivessem nas empresas,
maior era o seu êxito. Já no toyotismo afirma-se que o quantitativo de empregados
menor e mesmo assim a produtividade em alta é que é sinal de sucesso.
De acordo com Antunes (1996), na década de 1980 ocorreram mudanças
nas forças produtivas, onde o binômio fordista de produção fabril e taylorista de
organização do trabalho deixaram de dominar a produção nas fábricas para dar
lugar ao toyotismo de grande aparato tecnológico, com ênfase na informática,
robótica e microeletrônica, que revolucionou tecnicamente o capitalismo.
Porém, as consequências dessa transformação no sistema produtivo do
capital foram inúmeras: crise nos partidos de esquerda e nos sindicatos, com
desmonte dos direitos do trabalho já conquistados anteriormente através das lutas,
surge, assim, um subtrabalho: trabalho parcial, precarizado e terceirizado, dessa
forma, “a classe trabalhadora fragmentou-se, heterogeneizou-se e complexificou-se
ainda mais” (ANTUNES, 2009, p. 189).
O modelo capitalista baseado na acumulação flexível, a exemplo do toyotismo
japonês, serviu de modelo às mudanças nas formas de organização e gestão do
trabalho em nível mundial. Ele conseguiu unir as técnicas de produção e de gestão
de recursos humanos aliando ao uso de equipamentos mais sofisticados, com um
processo de trabalho “enxuto”, sob o discurso de participação dos “colaboradores”
para persuadi-los a “vestir a camisa da empresa”.
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O objetivo do capital em períodos de crise é tentar superá-la. No toyotismo,
uma das estratégias de gestão e organização do trabalho consistiu em proporcionar
aos empregados um processo trabalhista menos rígido e mecanicista (como ocorria
no fordismo) para assim, tentar manter um contentamento deste e reduzir sua
resistência ao que lhe é imposto. Não é a modernização do maquinário apenas que
vai contribuir para o aumento da produtividade no âmbito fabril, mas é a intensidade
do trabalho, nunca antes visto em outra organização capitalista, que vai aumentar
significativamente os níveis de produção.
De acordo com Netto (1996, p. 92),

o capitalismo tardio, transitando para um regime de acumulação
“flexível”, reestrutura radicalmente o mercado de trabalho, seja
alterando a relação entre excluídos/incluídos, seja introduzindo novas
modalidades de contratação (mais “flexíveis” do tipo “emprego
precário”), seja criando novas estratificações e novas discriminações
entre os que trabalham (cortes de sexo, idade, cor, etnia).

De acordo com Harvey (2008), o mercado de trabalho também passou por
mudanças significativas durante o chamado período de produção flexível, com o
ideal de reduzir custos. O capital financeiro foi dotado de uma volatilidade, houve
aumento das taxas de lucros e enfraquecimento do poder sindical e consequentes
formatações de trabalho em regime parcial ou de subcontratação. Trata-se da
tentativa do capital de recuperar seu ciclo de produção e repor seu projeto de
dominação societal.
A reestruturação produtiva também se configura como um processo de
restauração econômica e política no sentido de intervir nas condições de reprodução
do capital que afeta não só o âmbito econômico, mas também as relações sociais.
Com a reestruturação produtiva, observamos na esfera da produção
crescimento nos índices de lucro em virtude dos novos aparatos tecnológicos
utilizados que propiciou o aumento da produtividade. Na esfera da circulação
observamos mudanças no consumo e na concorrência entre as empresas. Na
esfera sócio-política e institucional, esse novo modo de produção criou
estratégias de adesão dos trabalhadores às novas formas de produção (ANTUNES,
2009).
No toyotismo o trabalhador conhece o processo de trabalho como um todo, ao
contrário do fordismo, mas isso é feito de forma a extrair mais trabalho e mais
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produtividade, alienando o trabalhador tanto quanto no fordismo, porque ele
desempenha várias funções ao mesmo tempo e em seu contrato de trabalho é pago
por apenas uma.
O que vemos na atualidade é a intensificação do trabalho sob o discurso da
participação dos trabalhadores. Imbuídos de um discurso de que estes devem
concordar com todos os ditames do capital, os trabalhadores acabam alienados
através do que Antunes (2009, p. 188) chama de “envolvimento manipulatório”. O
objetivo principal dos capitalistas, então, se funda em eliminar o chamado trabalho
improdutivo, segundo Antunes, (2009, p. 55), aquele “que não cria valor”.
Essas transformações no processo produtivo intensificaram ainda mais a
exploração do trabalhador. Antunes (2009) sintetiza algumas características dessa
reestruturação produtiva:
1) Diminuição do operário, pois a mesma pessoa poderia ser um operário
polivalente;
2) Expansão do trabalho precarizado com a terceirização e trabalho
temporário;
3) Aumento do trabalho feminino, porém, com salários diferenciados do
masculino;
4) Exclusão dos trabalhadores jovens e velhos do mercado de trabalho;
5) Desemprego estrutural;

Essas mudanças como o desemprego, precarização do trabalho e
terceirização determinam novas formas de superioridade do capital sobre o trabalho
e para garantir a continuidade dessa reprodução capitalista foi preciso continuar com
outras formas de dominação que não somente a econômica, aí está a divulgação de
ideais sociais e políticos para garantir o êxito tanto na produção econômica quando
na reprodução social.
Dessa forma, o neoliberalismo surge na década de 1970, como outra
dimensão da reestruturação produtiva no plano econômico e social, que alavanca os
ideais capitalistas na retirada de direitos, conquistados através de muitas lutas por
parte dos trabalhadores, e há submissão dos mesmos às precárias condições de
trabalho. A reestruturação produtiva no Brasil foi/é privatizar empresas estatais,
reduzir postos de trabalho, demitir funcionários e consequentemente transformá-los
em trabalhadores por conta própria. É por isso que Netto (1996) afirma que o
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processo de reestruturação produtiva do capital é a base material do projeto
ideopolítico neoliberal.
Acaba-se enfatizando o setor privado como único capaz de ser eficiente e há
uma desresponsabilização do Estado para com os trabalhadores, minimizando as
conquistas históricas dessa classe. O objetivo da reestruturação produtiva “não é
simplesmente criar uma nova forma de organização do trabalho, mas criar uma nova
forma de sociedade” (MOTA; AMARAL, 2010, p. 38).
E a saída encontrada pelos defensores de uma política neoliberal para
enfrentamento dessa crise se resumia a:

1) Estado máximo para conter a inflação e o poder dos sindicatos;
2) Estado mínimo para os gastos sociais e manutenção da taxa de
desemprego;
3) Estabilidade monetária;
4) Diminuição da carga tributária sobre os rendimentos mais altos;
5) Desmonte dos direitos sociais (BEHRING, 2009).

O neoliberalismo surge nesse contexto como uma resposta política e
ideológica em busca de alternativas para minimizar a queda das taxas de lucro e as
altas taxas de inflação, a partir daí o ideário neoliberal começa a ter espaço na
sociedade capitalista avançada. Objetivou-se enfraquecer as organizações sociais e
sindicais e ampliar o desemprego para muito além do exército industrial de reserva e
assim desestabilizar o poder da classe trabalhadora e aprofundar cada vez mais as
desigualdades sociais. Por outro lado, o aumento do desemprego levou à
necessidade de ampliação de maiores gastos públicos por proteção social tão
demandada pelos inúmeros marginalizados do mercado de trabalho.
Numa conjuntura onde há pressão para que o Estado aumente os seus
gastos com as políticas sociais, Behring (2008, p. 60) aponta que o Estado
neoliberal vai ser “forte e enxuto”. Logo, sob o pretexto de conter a inflação e o
déficit público, o Estado corta os gastos sociais para, dessa forma, subsidiar os seus
negócios rentáveis e evitar a falência.
Atualmente temos um Estado que, sem dúvidas, satisfaz mais às
necessidades e os interesses das classes dominantes do que as das classes
subalternas, já que percebemos que a sociedade no neoliberalismo aprofundou
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ainda mais sua heterogeneidade e fragmentou-se com alarmantes contradições e
antagonismos sociais (BÓRON, 1995).
Hayek (1944) citado por Anderson (1995) criticava o igualitarismo promovido
pelo Estado de Bem-estar14, pois, segundo este autor, a intervenção desse Estado
destruía a liberdade das pessoas e a concorrência. Para os objetivos/êxito do
Neoliberalismo se concretizarem, a pobreza tem um papel relevante, isso significa
que o mercado não pode sofrer interferências para que a reestruturação econômica
proceda da forma esperada pelos capitalistas.
De acordo com Harvey (2008)15 “O Estado neoliberal deve favorecer fortes
direitos individuais à propriedade privada, o regime de direito e às instituições de
mercados de livre funcionamento e do livre comércio”. Nesse sentido, o
individualismo é posto à prova no neoliberalismo: as pessoas são julgadas por suas
ações de modo que o seu sucesso ou o seu fracasso dependa exclusivamente
delas. O desemprego, por exemplo, é visto como um sinal de que a economia está
se reestruturando por se tornar mais competitiva.
O neoliberalismo tem sua dinâmica de inserção própria para cada nação a
partir das intermediações concretas entre a formação econômica, política, social e
cultural, e na formação brasileira, traz o favor como fator de mediação, em que a
burguesia nacional faz do "Estado o seu instrumento econômico privado por
excelência, trazendo mudanças significativas na sua ação reguladora, onde o
‘Estado mínimo’ é o ‘Estado máximo’ para o capital” (NETTO, 1996, p. 100), visando
com isto à supressão de direitos sociais e repassando à sociedade civil as suas
responsabilidades, com radicais transformações no mundo do trabalho, criando
regimes e contratos de trabalho mais flexíveis, passando a redução do emprego
regular a trabalho em tempo parcial, temporário ou subcontratado.
Todas essas medidas atingem a classe trabalhadora, que vai ficar à mercê
dos capitalistas, pois, em virtude dos altos índices de desemprego colocados pelos
neoliberais como um mecanismo natural e necessário, os trabalhadores, para se
manterem ativos, diminuíram consideravelmente a quantidade de greves e tiveram
os seus salários estagnados. A existência de trabalhadores com vínculos
14

O WelfareState ou Estado de Bem-estar Social surgiu após a Segunda Guerra Mundial em alguns
países desenvolvidos e podemos inferir que está ligado a um conjunto de serviços sociais promovidos
pelo Estado à população cujo objetivo é garantir-lhes alguns benefícios de ordem igualitária e
universal para que a mesma possa enfrentar uma sociedade capitalista crescente e excludente.
15
Documento não paginado.
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precarizados é uma das consequências do neoliberalismo, pois, a sua condição de
temporário ou informal serve tanto aos capitalistas no sentido de desresponsabilizálos com relação aos direitos trabalhistas quanta essa é uma forma de desarticulação
da própria classe, que se distancia cada vez mais de instituições sindicais e
desfavorecem possíveis reivindicações e movimentos grevistas (ANTUNES, 2009).
Todos esses meios encontrados pelos neoliberais objetivavam um fim, que
seria a restauração do capitalismo mundial e suas taxas de crescimento, porém, não
foi isso que ocorreu, pois, na década de 1980, o comércio de mercadorias reais
diminuiu em detrimento do crescimento financeiro, puramente monetário.
A acessibilidade aos direitos sociais nesse período terá nova configuração,
uma vez que as mudanças estruturais provenientes do novo modo de produção
capitalista provocaram maior desigualdade social, determinando novas expressões à
questão social a partir da relação entre o trabalho e o capital, com a apropriação
privada da produção coletiva do trabalho, causadora estrutural das mazelas sociais.
Essa reestruturação produtiva não vai se inserir apenas no âmbito das
indústrias, mas vai estar presente também nas políticas sociais, dentre as quais as
políticas e os serviços de saúde como veremos a seguir.

2.2 OS IMPACTOS DA REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA NA POLÍTICA DE
SAÚDE

A Política de Saúde do Brasil passou por profundas transformações desde o
seu surgimento até a atualidade, pois inicialmente esta não se apresentou de forma
articulada, estruturada e sistematizada. Durante muitas décadas, aos excluídos da
condição de trabalhador formal inserido no mercado de trabalho, a solução era
buscar atendimento nas instituições de caráter assistencialista, através dos hospitais
filantrópicos. Desta forma, uma parcela significativa da população não dispunha
desse acesso aos serviços de saúde e isso gerou insatisfação popular, propiciando
que o Movimento da Reforma Sanitária Brasileira (MRSB) pudesse organizar e
produzir avanços na luta em prol de saúde para todos. Dessa forma, a Saúde
adquiriu dimensões políticas, sendo debatida pela sociedade civil, profissionais e
grupos políticos de oposição ao Governo, que desencadeou no movimento
democrático denominado Reforma Sanitária.
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De acordo com Bravo e Matos (2002), em março de 1986 ocorreu a 8ª
Conferência Nacional de Saúde, considerada o marco principal no âmbito da Saúde
pública do Brasil, o qual propiciou a organização do Sistema de Saúde. Essa
Conferência diferenciou-se das demais pelo seu caráter democrático, pois contou
com uma grande participação popular representado por usuários, trabalhadores da
saúde, Organizações Não Governamentais (ONG), entre outros.
A 8ª Conferência teve papel fundamental na elaboração da Constituição
Federal de 1988, pois, refletiu todo o processo pensado acerca da Reforma
Sanitária16 nas décadas de 1970 e 1980. No Título VIII Da Ordem Social,
estabeleceu a saúde como um “direito de todos e dever do estado”, tendo por meta
atender às necessidades de saúde da população, através de serviços de qualidade
independentemente do poder aquisitivo do cidadão. A saúde também foi incluída
como parte constituinte da Seguridade Social (art.194)17 e, sob essa perspectiva, o
Estado deve ser o agente responsável por executar políticas sociais que garantam o
acesso digno à saúde e que as mesmas cumpram características essenciais, como
a universalidade e equidade no acesso aos serviços através do Sistema Único de
Saúde.
Além disso, a Constituição consolidou os objetivos inicialmente propostos na
8ª Conferência, sendo inserida no âmbito democrático como direito de toda a
população, como mostra o texto a seguir:
A saúde é 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 a sua promoção, proteção e recuperação
(BRASIL,1988, p.129).

O SUS baseia-se em alguns princípios e diretrizes, a saber: universalidade
do atendimento, onde o acesso aos serviços de saúde deve ser gratuito e sem
distinção a todas as pessoas; integralidade da assistência, a qual objetiva que as
ações de saúde devem pautar-se nos serviços preventivos e de promoção da saúde
16

Segundo Mendes (1995, p.42) “a reforma sanitária pode ser conceituada como um processo
modernizador e democratizante de transformações nos âmbitos político-jurídico, político-institucional
e político-operativo”, na área da saúde a fim de garantir aos cidadãos, de forma universal e equitativa,
saúde de qualidade oferecida pelo Estado, através de um Sistema Único de Saúde, construído
eticamente e com a participação da população.
17
A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos
e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência
social (BRASIL, 1988).
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para atender aos indivíduos em sua forma holística; descentralização com direção
única em cada esfera de governo para que as ações de saúde existam nas três
esferas governamentais, com administração dos serviços nos âmbitos municipal,
estadual e federal; participação da população, uma vez que os sujeitos devem
participar das decisões que envolvem o sistema de saúde; regionalização e
hierarquização, que preconiza que os serviços devem ser organizados de acordo
com os seus níveis de complexidades e especificidades de cada localização
geográfica.
Mesmo com todas as conquistas alcançadas pelo MRSB no Brasil ao longo
do tempo, ainda existe um processo de construção político-econômico e ideológico
contrário ao que o Projeto da Reforma Sanitária Brasileira (PRSB) pressupõe, de
modo que a sociedade (com destaque para o movimento sanitário e controle social)
precisa lutar pela consolidação das ações de saúde pautadas nas conquistas legais
já alcançadas e assim contrapostas ao projeto de mercado baseado na Política
Neoliberal. Conforme Farias (2007, p. 74):
No cotidiano, tal modelo de saúde apresenta-se fragmentado e
pouco eficiente, não atendendo todas as demandas populacionais
que buscam seus serviços, mostrando dessa forma, a necessidade
do fortalecimento dos instrumentos de acompanhamento, avaliação e
controle para a garantia da manutenção do Sistema. É fato que, a
cada dia, a população torna-se mais dependente dos serviços de
saúde pública. E estes não atendem a demanda posta, mesmo após
a proposta da universalidade posta pelo SUS.

A conquista dos direitos sociais foi construída historicamente através de lutas
presentes na sociedade, porém, como tudo na natureza está sujeito a
transformações em virtude do movimento dialético da sociedade, na saúde isso não
se apresenta de forma diferente. Ao passo que essa política se insere como
universal, ela ainda apresenta algumas ações restritas, evidenciadas no impacto que
ela tem na sociedade, onde a procura é maior do que a oferta, e o acesso aos
serviços acaba sendo reduzido.
Não podemos afirmar que o sistema de saúde é ineficiente, mas a sua
associação com a política econômica, a qual prioriza a redução de investimentos
sob o pretexto de ajuste fiscal, onde geralmente há indefinição por parte do governo
quanto a distribuição dos recursos, é que o faz ficar moroso na execução de alguns
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serviços, já que conforme Oliveira (2009, p. 109) “o Estado atende apenas àquelas
reivindicações que são aceitáveis para o capital”.
A saúde se configura, então, enquanto um serviço coletivo que apresenta
uma grande importância na sociedade. Pires (1998) afirma que as lutas das classes
trabalhadoras foram importantes para o atendimento das necessidades sociais
destas, porém, em virtude da presença devastadora do capital, o atendimento
dessas necessidades acabou também sendo mercantilizado e na Saúde isso não vai
se apresentar de maneira diferente.
De acordo com Marx (1978, p. 78), citado por Costa (2010, p. 99), “[...] serviço
não é em geral mais do que uma expressão para o valor de uso particular do
trabalho, na medida em que este não é útil como coisa mas como atividade [...]”. As
atividades nos serviços na atualidade contribuem para acumulação capitalista na
reprodução da força de trabalho, e irão se diferenciar de uma mercadoria
propriamente dita, pois não consistem em uma atividade que vai gerar um produto
que podemos comprar ou vender.
Costa (2009) afirma que os serviços vão estar presentes em todos os setores
da vida social e eles apresentam um papel importante na esfera da circulação do
capital. Mas o processo de reestruturação produtiva do capital também vai atingir o
setor de serviços como uma nova possibilidade de acumulação, criando novas
necessidades individuais ou coletivas que acabam sendo atividades rentáveis e
mercantilizadas. Mandel (1980) citado por Costa (2010, p. 103) afirma que a
“penetração de capital nas esferas da circulação, dos serviços e da reprodução pode
levar a um aumento da massa de mais-valia”.
“[...] a incorporação, pelo capital, das necessidades de reprodução da
força de trabalho foi quem determinou a ampliação da oferta
mercantil de serviços sociais e que passaram a ser indispensáveis ao
processo de reprodução da força de trabalho e do próprio capital”
(COSTA, 2010, p. 106).

De acordo com Pires (1998), não apenas as indústrias, mas também o setor
de serviços vem sofrendo influência da lógica capitalista de acumulação, seja no alto
aparato tecnológico, seja na terceirização dos serviços. E na Saúde, que é um
serviço que deveria atender prioritariamente às necessidades da população também
atende aos interesses do capital, sejam as indústrias (farmacêutica em sua maioria),
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grandes empresários (donos de estabelecimentos de saúde) e o setor financeiro, no
que diz respeito aos planos de saúde.
Ainda de acordo com Pires (1998, p. 87):
A lógica da organização capitalista do trabalho penetra na
organização da assistência de saúde, o que se verifica mais
claramente no espaço institucional. A assistência à saúde resulta do
trabalho coletivo, parcelado em diversas atividades e exercido por
profissionais de saúde e outros profissionais ou trabalhadores
treinados para atividades específicas.

A superespecialização do conhecimento como configurada hegemonicamente
na prática dos profissionais de saúde, apesar de possibilitar avanços, pode gerar
fragmentação e alienação. Cada categoria profissional acaba adentrando apenas em
sua área específica e não se integram interdisciplinarmente com outras profissões
para entender o sujeito de forma integral.
A superespecialização pode ter permitido um aprofundamento do
conhecimento específico, mas resultou em um efeito perverso, que
foi o parcelamento do homem, dificultando o entendimento da
totalidade do seu funcionamento biológico, e desconsiderando-o
como determinante e determinado por relações afetivas, experiência
de vida e como parte de uma totalidade social (PIRES, 1998, p. 101).

Nessa direção, conforme Pires (1998, p. 172), os serviços de saúde “seguem
a lógica das especialidades, que é a lógica da fragmentação, do parcelamento do
homem, correspondente ao modelo biológico positivista do entendimento das
doenças”. Na realidade atual, esse modelo torna-se incapaz de atender o usuário de
forma holística, integral conforme preconiza a Constituição Federal de 1988, pois,
mesmo com todas as conquistas alcançadas legalmente no Brasil, a realidade ainda
é de desigualdade e hiperfragmentação no acesso aos serviços de saúde. Os
interesses do setor privado expressos nas políticas neoliberais não garantem a
universalização e integralidade do acesso aos serviços, tampouco à atenção a
saúde em sentido ampliado, ocorrendo consequentemente uma desvalorização do
serviço público e supervalorização do setor privado.
Entre as inúmeras consequências dessa lógica, destacam-se as dificuldades
de se trabalhar em equipe multi e principalmente interprofissional, ao mesmo tempo
em que para o desenvolvimento das atividades nos serviços de saúde, se exige
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cada vez mais por parte dos trabalhadores um trabalho multiprofissional, de caráter
interdisciplinar que supere a fragmentação imposta pela superespecialização.
As inovações tecnológicas usadas nos serviços de saúde, a exemplo do que
acontece na indústria, também buscam aumentar a produtividade do trabalho tendo
como principal objetivo a reprodução ampliada de capital e nesse sentido
reorganizam os serviços e os processos de trabalho seguindo a lógica da
reestruturação produtiva do capital.
Assim,

tem

incorporado

aparatos

tecnológicos

que

ocasionaram

o

desemprego dos trabalhadores, e principalmente vem intensificando o trabalho em
saúde. Segundo Pires (1998), algumas atividades dispensaram o trabalho direto do
funcionário que antes da inovação tecnológica seria impensável e propiciou o
aumento da intensificação do trabalho, pois, mantendo o mesmo número de
trabalhadores, os serviços foram ampliados.
Ainda assim, dadas a particularidades dos serviços de saúde, as relações de
trabalho combinam diversas formas de convivência com o processo de
reestruturação produtiva em tais serviços, propiciando as seguintes configurações:
1) Trabalho autônomo – confere ao profissional o controle sobre o ritmo e
preço do seu trabalho.
2) Prestador de serviço – pode ser fornecido por grupo de profissionais ou
empresas com contratos diretamente com a instituição.
3) Assalariamento – há certa estabilidade na garantia do emprego, salário e
jornada de trabalho.
4) Precarização

das relações de trabalho – contratos de trabalho

temporários, sem garantias trabalhistas, precarizado (PIRES, 1998).

A terceirização, que foi amplamente adotada no processo de reestruturação
produtiva, não se limitou às atividades no interior das indústrias, mas também está
cada vez mais presente no setor de serviços, como nos hospitais, e isso não
significou que houve melhora da assistência prestada conforme prometido e
propagado, mas, ao contrário, tem se constatado o aumento de conflitos de
interesses e contradições inerentes a lógica voltada para a produção quantitativa de
procedimentos x racionamento dos gastos e da oferta, ao mesmo tempo em que
diminui os custos trabalhistas, e reduz as pressões do movimento sindical por causa
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da

precarização

das

relações

trabalhistas,

gera

mais

corporativismo,

desestimulando inciativas de trabalho em equipe voltados para produzir valores de
uso essenciais à plena realização da atenção à saúde, além de aumentar a
insatisfação dos trabalhadores cada vez mais alienados (PIRES, 1998).
Conclui-se que essa cultura perversa do capital penaliza tanto os usuários
quanto os trabalhadores e distancia o SUS idealizado do SUS real, isto é, daquele
existente na realidade contemporânea na qual é vivenciada a lógica do
“enxugamento” do Estado no âmbito das Políticas Sociais.
Na área das políticas sociais, as propostas neoliberais têm nas suas
orientações a diminuição dos gastos sociais, e passa a redefinir as políticas públicas
com redução dos direitos sociais, trazendo a lógica focalista, descentralizada e
privatista, transferindo à sociedade civil as suas responsabilidades.
Vivenciamos, pois, a realidade em que a ideologia neoliberal privilegia os
investimentos no âmbito da economia em detrimento das Políticas Públicas –
confirmando sério grau de exclusão, precariedade e má qualidade do atendimento –
o que compromete a efetividade da prestação dos serviços de saúde, segundo a
integralidade e a universalidade previstas pela Lei Orgânica da Saúde (LOS)18.
Os problemas dos SUS são inúmeros e frequentes e no cotidiano este
sistema se apresenta sem efetividade como herança do velho sistema de saúde que
tem por características a centralidade e o autoritarismo nas decisões, um serviço de
saúde refém dos interesses privatistas e corporativistas, colocando em último plano
a necessidade da população a ser atendida.
Neste sentido, Costa (2000, p.41), afirma que:
Na realidade, a atual organização do sistema de saúde, ao tempo
em que atende algumas reivindicações históricas do movimento
sanitário, de que são exemplos a universalização, a
descentralização e a incorporação de alguns mecanismos de
‘participação’ da comunidade, não supera as contradições
existentes, dentre as quais constam a exclusão, a precariedade dos
recursos, a qualidade e a quantidade quanto ao atendimento, a
burocratização e a ênfase na assistência médica curativa.

18

A Lei Orgânica da Saúde 8.080 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
providências (BRASIL, 1990).
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Entretanto, há que se compreender que, mesmo diante das adversidades
conjunturais, o SUS é ainda um processo em construção, sendo necessário
defender a democracia, a ampliação do Estado, a participação popular e a
socialização das informações, bem como buscar a mobilização dos movimentos
organizados no enfrentamento das consequências do neoliberalismo, de forma a
buscar atingir

os

princípios

e

diretrizes

do

SUS

que

foram

garantidos

constitucionalmente. Entendemos, assim, que o SUS está sendo gestado numa
conjuntura que merece destaque, tanto com relação aos avanços que foram
conquistados quanto às ameaças que ainda enfrenta.
Essas consequências da reestruturação produtiva e da política neoliberal vão
impactar também os HUs, inclusive o Hospital Universitário Ana Bezerra conforme
veremos a seguir.

2.3 A REESTRUTURAÇÃO DOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS BRASILEIROS: A
REALIDADE DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA NO CONTEXTO
DA EBSERH

Apesar de no texto constitucional brasileiro a política de Saúde ser colocada
como um direito universal e público, a sociedade já vive há algum tempo à mercê
dos ditames do capital no que se refere a essa política, pois, seguindo a lógica
mercadológica, tem-se a ideia de que os serviços que são particulares, privados,
parecem surtir mais efeito em detrimento do público estatal.
O neoliberalismo, enquanto proposta política com características focalistas,
privatistas e descentralizadas, tem provocado transformações que acabam atingindo
a sociedade civil, principalmente àqueles segmentos com menor poder aquisitivo
que necessitam de políticas sociais públicas, já que não têm condições financeiras
de custear um serviço.
Em 27 de janeiro de 2010 foi aprovado o Decreto nº 7.082, que instituiu o
Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários (REHUF), cujo
objetivo central foi, segundo o texto legal, proporcionar condições materiais,
institucionais e de recursos humanos para que os Hospitais Universitários pudessem
desempenhar de maneira satisfatória as suas funções no que diz respeito ao tripé
ensino, pesquisa e extensão e na assistência à saúde. Assim, em seu artigo terceiro,
temos as seguintes diretrizes orientadoras do REHUF:

43

I - instituição de mecanismos adequados de financiamento,
igualmente compartilhados entre as áreas da educação e da saúde,
progressivamente, até 2012;
II - melhoria dos processos de gestão;
III - adequação da estrutura física;
IV - recuperação e modernização do parque tecnológico;
V - reestruturação do quadro de recursos humanos dos hospitais
universitários federais; e
VI - aprimoramento das atividades hospitalares vinculadas ao ensino,
pesquisa e extensão, bem como à assistência à saúde com base em
avaliação permanente e incorporação de novas tecnologias em
saúde (BRASIL, 2010).

Seguindo essa lógica, entendemos que o REHUF foi o primeiro passo dado
pelo governo federal na busca pela privatização dos Hospitais Universitários
brasileiros, já que no último dia de mandato do governo presidencial de Lula (31 de
dezembro de 2010), foi encaminhado ao Congresso Nacional, para apreciação, a
proposta de Medida Provisória nº 520, que autorizava o Poder Executivo a criar a
empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares S.A.
(EBSERH).
Essa empresa, apesar de ser designada como pública, apresenta
personalidade jurídica de direito privado, o que nos deixa a entender que a
exploração da atividade econômica poderá ser permitida. Dessa forma, poderemos
ver em breve nos HU´s uma dupla porta de entrada: uma através do Sistema Único
de Saúde e outra através dos planos de saúde ou atendimento particular, assim
como atualmente já ocorre no Hospital das Clínicas de Porto Alegre (HCPA),
considerado um hospital modelo para muitos gestores dos Hospitais Universitários.
Os movimentos sociais em prol da saúde pública e dos direitos dos
trabalhadores articulados através da Frente Nacional Contra a Privatização da
Saúde (FNCPS) passaram a se organizar em busca da não aprovação dessa
medida, que em muito colocaria em risco a autonomia universitária perante os
hospitais de ensino e consequentemente prejudicariam o tripé indissociável da
educação superior: pesquisa, ensino e extensão.
Porém, mesmo em meio aos manifestos contrários, em dezembro de 2011, já
no governo Dilma Rouseff foi sancionada a lei nº 12.550, a qual criou a EBSERH,
uma empresa pública, vinculada ao Ministério da Educação. No artigo 3º dessa lei,
diz que:
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A EBSERH terá por finalidade a prestação de serviços gratuitos de
assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e
terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições
públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços
de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensinoaprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública,
observada, nos termos do art. 207 da Constituição Federal, a
autonomia universitária (BRASIL, 2011).

É importante esclarecer que a autonomia universitária deve atender às
políticas de Estado e não de governo e compreende a autonomia didático-científica,
administrativa e gestão financeiro-patrimonial e a indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão. Porém, a gestão dos HU´s ficando sob responsabilidade de
uma empresa pública com personalidade jurídica de direito privado vai de encontro
ao texto constitucional que versa sobre a educação.
O que naquele momento ainda era algo desconhecido, distante, atualmente
vem delineando novas formas de “fazer saúde pública”. Como destaque inicial temse a contratação de recursos humanos através de processo seletivo de caráter
celetista e não mais estatutário, agravando, assim, a precarização do trabalho,
aprofundando o seu processo de desregulamentação e redução dos direitos sociais
dos trabalhadores. Além disso, houve mudanças na organização, com novos cargos
de gestão; desrespeito ao controle social, já que nessa nova estrutura há um
conselho apenas consultivo e não deliberativo e a lógica observada segue aos
ditames neoliberais, que é “produzir mais saúde em menos tempo”.
A EBSERH, no discurso do poder executivo, vem ser a “salvadora dos
hospitais universitários” de uma assistência “falida”, já que esses foram
considerados impossibilitados de seguir adiante em virtude do déficit de pessoal
existente e dos recursos financeiros cada vez mais escassos. A solução para estes
problemas apontados poderia ser a destinação de mais recursos financeiros para os
hospitais e realização de concurso público via Regime Jurídico Único (RJU) para
suprir o problema com falta de pessoal.
A população do Rio Grande do Norte encontra-se cada vez mais dependente
dos serviços de saúde e busca atendimento nas mais diversas especialidades, o que
nem sempre é garantia de êxito, pois se percebe uma demanda bastante alta no
setor de saúde pública e o acesso aos serviços nem sempre são garantidos a todos
de maneira igualitária, como objetiva um dos princípios constitucionais do SUS.
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De acordo com o artigo 45 da Lei 8.080, os Hospitais Universitários também
integram o Sistema Único de Saúde.
Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino
integram-se ao Sistema Único de Saúde (SUS), mediante convênio,
preservada a sua autonomia administrativa, em relação ao
patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e
extensão nos limites conferidos pelas instituições a que estejam
vinculados.

Atualmente existem 50 hospitais de ensino vinculados às Instituições Federais
de Ensino Superior (IFES), deste número, três (Hospital Universitário Onofre
Lopes19, Maternidade Escola Januário Cicco e Hospital Universitário Ana Bezerra)
localizam-se no estado do Rio Grande do Norte.
Com a nova perspectiva de saúde pública baseada no âmbito do direito
conforme preconizada pela Carta Constitucional de 1988 e regulamentada pela lei
8.080/90, pudemos observar que os hospitais universitários passaram a integrar o
SUS através das contratualizações, mas respeitando a autonomia universitária no
que concerne aos recursos humanos, financeiros e ao patrimônio. Entretanto,
segundo argumentos formulados pela Frente Nacional Contra a Privatização da
Saúde (FNCPS), essa autonomia passa a ser ameaçada com a criação da
EBSERH.
A Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde argumenta que os termos
do contrato de gestão firmado com a EBSERH representa transferir as prerrogativas
dos HU’s para a referida empresa, o que, na prática, significa repassar à gerência da
Empresa amplos poderes para firmar contratos, convênios, contratar pessoal
técnico, definir processos administrativos internos e definir metas de gestão. Dessa
forma, acabará com a vinculação dos HU´s às respectivas Universidades (PEREIRA;
AMARAL, 2012).
Inserido nesse contexto, o Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB) é o
único que se localiza no interior do estado do Rio Grande do Norte e atua na

19

Até o ano de 2014, o Hospital de Pediatria Professor Heriberto Ferreira Bezerra (HOSPED) também
era considerado um desses hospitais, mas de acordo com as novas estruturações da Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) passou a compor a Pediatria do Hospital Universitário
Onofre Lopes.
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assistência materno-infantil sendo referência para a região Trairi20 do RN.
Completou, no ano de 2015, 63 anos de existência, tendo sido inaugurado em 1952
sob a denominação de “Associação de proteção à maternidade e infância de Santa
Cruz” e somente em 1966 passou a vincular-se à UFRN, devido à criação do Centro
Rural Universitário de Treinamento e Ação Comunitária (CRUTAC)21 (UFRN, 2010).
O HUAB é integrante do SUS e mantém leitos 100% públicos e está
subordinado desde 2014 à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH).
Realiza diversos atendimentos ambulatoriais e urgências obstétricas e tem por
missão “Prestar assistência materno-infantil qualificada e humanizada, de referência
regional, servindo a um ensino voltado para uma formação cidadã” (UFRN, [2010?]).
Sua atividade fim é a prestação de assistência ao público materno-infantil,
para isso, conta com 53 leitos e desenvolve atendimentos em nível ambulatorial e de
enfermaria nos setores de pediatria, ginecologia (clínica e cirúrgica), obstetrícia,
além de diversos atendimentos de outras especialidades da área da saúde.
Atualmente também funciona como campo de estágio para cursos técnicos22, de
graduação23 e pós graduação24 (Idem).
Como projetos/programas de extensão, tem-se o desenvolvimento de ações
sobre aleitamento materno, humanização da assistência em saúde, orientações
multiprofissionais às gestantes assistidas pelo pré-natal de alto risco, entre outros.
Na maioria dos projetos há a inserção do assistente social.
Assim como os demais hospitais federais do RN, sua atividade central de
assistência à população para atendimento de saúde se dá no contexto da
indissociabilidade da tríade ensino, pesquisa e extensão e como tal deve
desenvolver as suas ações respeitando essa integralidade.
A estruturação dos HU´s do RN tal qual conhecemos na atualidade passou
por um conjunto de mudanças significativas. Uma das mais importantes a ser
destacada foi a criação do Complexo Hospitalar e de atenção à Saúde da UFRN no

20

A Região Trairi compreende 11 municípios do Rio Grande do Norte (Santa Cruz,Tangará, Serra
Caiada, São José de Campestre, São Bento, Japi, Lajes Pintadas, Campo Redondo, Sítio Novo,
Jaçanã e Coronel Ezequiel).
21
O CRUTAC objetivava a interiorização da Universidade.
22
Técnico em Registros e Informações em Saúde e Técnico em Enfermagem.
23
Na graduação recebe acadêmicos dos cursos de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição e
Odontologia.
24
Na modalidade de pós-graduação atualmente existem as residências multiprofissionais (Serviço
Social, Psicologia, Farmácia, Odontologia, Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia) e médica (Pediatria,
Saúde da Família e Ginecologia e Obstetrícia).
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ano 2000 com o intuito de reestruturar as instituições federais de saúde do RN e
amenizar a crise pela qual estas vinham passando.
A sua adesão ao Sistema Único de Saúde ocorreu a partir da década de 1990
e apresentou mudanças tanto para os profissionais quanto à população demandante
dos serviços, uma vez que apresenta novas definições no modelo de gestão e
financiamento na Saúde.
Com a vinculação dessas instituições ao SUS ocorreram mudanças no
repasse de verbas, já que até aquele momento o financiamento era exclusivo do
Ministério da Educação e Cultura (MEC) e agora passaria a ser via SUS,
preferencialmente através do Ministério da Saúde (MS). Desta forma os recursos
passaram a ser transferidos de acordo com as receitas dos hospitais, baseados na
produção dos atendimentos e na oferta dos serviços. Os HU´s passaram por uma
reorganização em virtude da descentralização e hierarquização das ações por níveis
de complexidade conforme preconizava o SUS (BEZERRA, 2004).
Nessa perspectiva, nos HU’s, as filas físicas passariam a não existir, cedendo
o lugar para as filas “virtuais”, já que os agendamentos dos atendimentos foram
transferidos para a central de marcação de consultas através do referenciamento
feito por profissionais da atenção primária, direcionando aos níveis secundário e
terciário.
Entretanto, devido à alta demanda em detrimento da quantidade de
profissionais para esse atendimento, a marcação presencial pelo usuário foi
transferida às unidades básicas de saúde, que são as responsáveis pelo
encaminhamento dessas necessidades.
Vasconcelos (2007, p. 42), ao relatar a trajetória de pessoas que necessitam
de atendimento médico nos serviços de saúde no Rio de Janeiro, destaca que, na
maioria das vezes, os usuários precisam chegar às instituições de saúde no dia
anterior ao da consulta e esperar até a sua abertura, ficando expostas ao frio, furtos
e perigos nas longas filas que se formam. Somado a isso, existe a incerteza do
atendimento, pois, estar na fila não é garantia de retirada da ficha; além disso, há
falta de médicos ou a rapidez do mesmo no atendimento, que não possibilita que a
consulta seja realizada de forma satisfatória. Todos esses fatores propiciam que os
usuários voltem em outro momento e passem mais uma vez pelo mesmo processo
desgastante, sem ter certeza do atendimento.
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Podemos afirmar que a ausência de defesa de um serviço público de
saúde universal, como explicitado na Constituição, por parte
considerável da população, deve-se não só à falta de qualidade dos
serviços públicos – diante da ausência de controle social e
falta/precariedade de recursos financeiros, materiais e humanos -,
mas, principalmente, à não-introjeção da noção de direito público à
saúde que, transcendendo a democratização do consumo de
assistência médica, considere os determinantes econômicos e sócioambientais da saúde (VASCONCELOS, 2007, p. 79).

O surgimento do CHS da UFRN ocorreu em meio a já existente
contrarreforma do Estado25 com forte impacto nas condições de trabalho, supressão
de gastos na área social, corte de recursos para a reprodução da força de trabalho,
burocratização das atividades e excesso de demandas.
Essas características vão impactar sobremaneira, além da vida dos
trabalhadores dos serviços públicos, os usuários que dependem desses serviços.
Evidenciamos isso nas investidas do governo em acelerar as privatizações, havendo
enxugamento do setor público na concessão de políticas sociais, já que estas
acabaram se distanciando da perspectiva de direito social por se configurarem de
forma paternalista, assistencialista, mercantilizada, onde o acesso ocorre via
mercado como forma compensatória pelos efeitos degradantes que o capital traz
para a população.
O CHS também surgiu com o objetivo de unificar as instituições já citadas
uma vez que, mesmo situados geograficamente próximos umas das outras e
pertencentes à mesma instituição, o seu processo de interação ainda era falho.

Essa realidade requisitava a reorganização dos serviços, a partir
desses elementos determinantes, com o objetivo de estabelecer uma
dinâmica entre as unidades de saúde da UFRN que possibilitassem
articular e otimizar as especificidades e equacionar as
particularidades, para superar os entraves nos processos de trabalho
e no gerenciamento das unidades, com vistas à melhoria na
prestação dos serviços de saúde (BEZERRA, 2004, p. 77).

Em 2011 o Complexo foi extinto e uma nova configuração para os hospitais
universitários foi adotada com a criação da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares (EBSERH).
No Rio Grande do Norte, para que o contrato com a EBSERH pudesse ser
assinado pelos hospitais universitários, de início dependia da aprovação dos
25

Sobre esse assunto ver Behring (2008).
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membros que compõem o Conselho Universitário (CONSUNI) da UFRN. Porém, as
primeiras reuniões que trataram do assunto, foram marcadas por protestos,
resistências comandadas pelo Sindicato Estadual dos Trabalhadores em Educação
do Ensino Superior (SINTEST/RN) e também contaram com a participação da
sociedade civil, estudantes, sindicatos e trabalhadores que não faziam parte do
Conselho, mas que eram contrários a esse novo modelo de gestão dos HU´s.
Por algumas vezes as reuniões tiveram que ser suspensas, dessa forma, a
presidência do CONSUNI, ou seja, a magnífica reitora da UFRN, professora Ângela
Paiva Cruz, articulou e encaminhou para que a sessão fosse fechada, ou seja,
exclusiva para os conselheiros. Além disso, conforme denúncia amplamente
veiculada pelo SINTEST/RN, a referida gestão articulou para que a votação
ocorresse apenas na presença daqueles que eram favoráveis à assinatura do
contrato com a EBSERH. Isso ocorreu numa plenária que não durou mais do que
um minuto e que não pôde ser contestada posteriormente. Conforme nota do
SINTEST/RN, “tudo isso aconteceu com o objetivo de confundir e desmobilizar a
categoria. A ‘discussão’ esperada não aconteceu” (2012).
Permeado por tais manobras, foi desencadeado o processo de adesão dos
HU’s da UFRN à EBSERH e a assinatura do contrato, cujas primeiras ações tem
sido:
1) realizar admissão de pessoal através de processo seletivo de provas e
títulos, no qual a sua lisura vem sendo questionada26;
2) distribuir inúmeros cargos comissionados com gratificações de até R$
17.000;
3) Instaurar a insegurança e indefinição do papel daqueles que são
funcionários das UFRN, que vivem o dilema entre seguir orientações de
um estatutário, regido pela Lei 8.112, ou de um celetista, conforme
exigências da EBSERH.
4) Existência de conselho consultivo e não deliberativo

26

Em abril de 2014, os concursos realizados para preencher vagas nos hospitais universitários do Rio
Grande do Norte foram suspensos. A medida seguiu a recomendação do Ministério Público Federal
(MPF) que recebeu 41 denúncias sobre possíveis irregularidades durante a aplicação das provas
(TRIBUNA DO NORTE, 2014).
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Por essas e muitas outras razões, a EBSERH vem sendo questionada através
de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4.895, ajuizada pela Procuradoria
Geral da República, a qual interroga a constitucionalidade da empresa.
Atualmente no Hospital Universitário Ana Bezerra existem funcionários
regidos sob o Regime Jurídico Único (RJU) com carga horária semanal de 30h,
conquistada através de acordo junto à Reitoria da UFRN; funcionários regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com carga horária de 30h a 40h
dependendo da lei de regulamentação da profissão específica; e profissionais
terceirizados no setor de vigilância e serviços gerais, com carga horária de 44h
semanais.
O regime de trabalho também se diferencia dentro de uma mesma profissão,
pois no mesmo setor o profissional RJU pode trabalhar em forma de plantão 12h e o
outro profissional contratado pela EBSERH precisa trabalhar de forma diária,
incluindo finais de semana ou feriados. Percebemos assim que os trabalhadores têm
direitos

distintos,

mesmo

estando

no

mesmo

ambiente

organizacional

e

pertencentes à mesma categoria profissional.
Ainda há muita dificuldade também na contratação de médicos especialistas,
uma vez que o interesse em trabalhar em uma cidade do interior é pequeno e sob o
regime de no máximo 12h de plantão, onde os mesmos prefeririam se submeter a
ritmos extenuantes de trabalho (24h, 36h) para poderem ter outros vínculos.
Dos 50 hospitais universitários existentes no Brasil, até abril de 2014, 30
instituições já haviam assinado o contrato com a EBSERH27 e os reitores das
Instituições Federais de Ensino Superior que ainda resistem por serem contrários a
esse novo modelo de gestão poderão ser penalizados com a escassez no repasse
de recursos do governo federal.
De acordo com o ex-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Aloísio
Teixeira, que em seminários e palestras no ano de 2011 demonstrou ser contrário a
implantação da EBSERH nos hospitais universitários, destacou que:

A lógica dessas propostas é dizer que o problema da Saúde Pública
brasileira é de gestão. E isso desonera o governo da sua
responsabilidade pelo problema. [...] tira a gestão dos hospitais
universitários da universidade; [...] Antes, o problema era que nós
tínhamos dois tipos de profissionais diferentes trabalhando no
27

Dados retirados do site da EBSERH www.ebserh.gov.br. Acesso em: 09 jun. 2015
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mesmo espaço. Agora, estamos em um caminho que significa um
novo golpe a algo que nos é caro: a autonomia universitária
(TEIXEIRA, 2011 citado por PEREIRA; AMARAL, 2012, p. 11).

Nos hospitais universitários temos dois direitos constitucionais que não
podem ser transformados em mercadorias: a saúde e a educação, mas na nova
configuração adotada aos HU´s não podemos garantir que isso não ocorra.
Concordamos com o que foi colocado no relatório da 14ª Conferência Nacional de
Saúde ocorrida em 2011 que delibera a necessidade de: “Rejeitar a criação da
EBSERH impedindo a terceirização dos Hospitais Universitários e de ensino
federais”.
Correia e Dantas (2013, p. 05), enfatizam que:

Diferente do que afirma o Governo Federal, a EBSERH não pode ser
vista como uma “imposição” legal ou como única possibilidade de
sobrevivência dos HUs. Ao contrário, esses já estão consolidados
como centros de excelência, nos campos de ensino, pesquisa,
extensão e assistência, têm dotação orçamentária garantida por lei e
são hospitais com contrato de prestações de Assistência em Saúde,
nos níveis de média e alta complexidade do Sistema Único de Saúde
(SUS) em várias áreas estratégicas desse sistema. Servem,
portanto, diretamente a sociedade brasileira.

Nesse contexto, existem também consequências que essa nova configuração
nos hospitais universitários acarretam ao desenvolvimento das atividades do
assistente social, assim como aos demais profissionais, com novas exigências e
desafios postos ao trabalho na contemporaneidade, conforme veremos no capítulo
seguinte.
Essa realidade tem profundas repercussões no cotidiano profissional nas
unidades de saúde, razão pela qual nos próximos capítulos teceremos reflexões
buscando contextualizar os principais impactos no exercício profissional de
assistentes sociais no contexto dos HU’s tomando com referência empírica a
realidade do HUAB.
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3 O SERVIÇO SOCIAL NA POLÍTICA DE SAÚDE E OS IMPACTOS DO CAPITAL
PARA A PROFISSÃO

Considera-se que a ação do Serviço Social não se revela de
imediato, sendo encoberta, mitificada, fetichizada. A prática
profissional não se explica nas atividades exercidas. Precisando ser
articulada com a totalidade social, desvendada, para poder reorientar
sua ação no sentido de colocá-la a serviço dos interesses da classe
trabalhadora, apoiando suas reivindicações, ampliando suas
conquistas, colocando os recursos institucionais à sua disposição.
Maria Inês Souza Bravo

O trabalho é atividade própria do ser humano e se configura como algo
fundamental na vida dos homens, atividade pela qual ele se torna um ser social, e
além de tornar o indivíduo como um ser que pensa, o leva a agir consciente e
racionalmente.
O assistente social – profissional inserido na divisão social e técnica do
trabalho – ao atuar na área da saúde precisa analisar e interpretar os determinantes
sociais, econômicos e culturais que interferem no processo saúde-doença dos
usuários e buscar estratégias para o enfrentamento dessas questões.
Os espaços de trabalho e a atuação do assistente social vêm sofrendo
significativas modificações no decorrer do tempo em virtude das determinações
capitalistas nas quais estão submetidos. Essas mudanças ocorrem seja pela
superexploração da força de trabalho ou pela inserção de novas tecnologias que vão
afetar tanto a organização do trabalho em si quanto a reprodução das relações
sociais que terá influência direta na vida dos trabalhadores.
Neste capítulo trabalharemos de forma breve a inserção do Serviço Social na
política de saúde e os impactos do capital para a profissão e como o Serviço Social
se estrutura atualmente no ambiente do Hospital Universitário Ana Bezerra, lócus do
nosso estudo.

3.1 O SERVIÇO SOCIAL E A POLÍTICA DE SAÚDE

De acordo com Bravo e Matos (2009), o Serviço Social surgiu no Brasil na
década de 1930 e resguardou características europeias significativas, porém,
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posteriormente essas particularidades foram substituídas pelas norte-americanas, no
que se refere à formação profissional e às instituições prestadoras de serviços. A
área da saúde é um dos setores que mais emprega os assistentes sociais, mas no
contexto do surgimento da profissão no país, essa política não se configurou como o
setor que mais disponibilizou espaço para esses profissionais.
Somente em 1945, no contexto pós Segunda Guerra Mundial é que foram
surgindo novas demandas para o Serviço Social e consequentemente aumentou a
necessidade dos assistentes sociais atuarem em diferentes áreas, tanto em
decorrência da ascensão do modelo econômico capitalista, onde as condições
humanas passaram a ser questionadas pela população, quanto ao novo conceito de
Saúde definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1948, que diz:
“saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a
ausência de doença”. Neste sentido, foram englobados aspectos sociais dos
indivíduos além dos fatores biológicos, reforçando, assim, a necessidade de atuação
do assistente social, o que posteriormente levou ao seu reconhecimento como
profissional da área da saúde.
De acordo com Bravo e Matos, (2009), ainda na década de 1940, o Serviço
Social passou a atuar em hospitais e ambulatórios, promovendo ações educativas e
preventivas com relação a hábitos de higiene e de saúde. Além disso, trabalhou na
mediação de relações entre os usuários e as Instituições, uma vez que, nesse
período, a saúde ainda estava relacionada à Previdência Social e o acesso à
população aos serviços não ocorria de maneira igualitária e universal. As principais
ações do assistente social nesse período correspondiam ao “[...] plantão, triagem ou
seleção, encaminhamento, concessão de benefícios e orientação previdenciária”
(BRAVO; MATOS, 2009, p. 199).
Durante toda essa década de 1940, as profissões da área da saúde eram
tidas como complementares à Medicina, “assim, o assistente social foi identificado
(em conjunto com outras profissões, no contexto da cooperação vertical) como
aquele que podia contribuir para o aperfeiçoamento do trabalho médico” (MATOS,
2013, p. 57). Assim, entendemos que o Serviço Social está organizado sob o modo
de produção capitalista e desenvolve suas atividades na área da saúde inicialmente
no âmbito hospitalar e tem uma relativa autonomia no desenvolver do seu trabalho,
apesar de muitas ações serem subordinadas ao médico que é quem detém o
controle do processo assistencial em saúde.
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Para a referida autora, ainda há nesse período uma hierarquização nos
serviços de saúde com a seguinte configuração:
adoção de um conhecimento absoluto, formal e abstrato detido pelo
saber do médico; o hospital quase como referência exclusiva para a
assistência à saúde; a parcialização do trabalho em saúde, sob
gerência do médico; a medicalização excessiva para a assistência
em saúde; e um modelo biologizante de atenção à saúde (BRAVO,
2013, p. 50).

Entre as décadas de 1940 e 1950, baseando-se no funcionalismo, através da
metodologia do Serviço Social de caso, o trabalho do assistente social na saúde no
âmbito dos hospitais se configurou na construção de um elo da instituição com o
usuário e a sua família, com o objetivo principal de garantir a continuidade do
tratamento pós-alta. O usuário, que nesse período ainda era denominado “cliente”,
era o único responsável por seus problemas a partir da visão funcionalista.
Na década de 1960 a profissão ainda possuía características conservadoras,
que dominavam desde o conhecimento adquirido durante a academia até o trabalho
do profissional. Impulsionados pelo caráter progressista, alguns profissionais
passaram a questionar o conservadorismo da profissão, porém, com o golpe militar
de 1964 houve uma paralisação nessas críticas. No pós 1964, o Serviço Social
passou por mudanças que também permearam o trabalho do assistente social na
Saúde, no qual novas ações foram inseridas no cotidiano de trabalho (BRAVO;
MATOS, 2009).
O Serviço Social na Saúde vai receber as influências da
modernização que se operou no âmbito das políticas sociais,
sedimentando sua ação na prática curativa, principalmente na
assistência médica-previdenciária – maior empregador dos
profissionais. Foram enfatizadas as técnicas de intervenção, a
burocratização das atividades, a psicologização das relações sociais
e a concessão de benefícios. Foi utilizada uma terminologia mais
sofisticada e coerente com o modelo político-econômico implantado
no país (BRAVO; MATOS, 2009, p. 202).

A inserção dos Assistentes Sociais em Centros de Saúde somente ocorreu
em meados da década de 1970, pois, até esse período a equipe profissional era
composta apenas de Médicos, Enfermeiros e “visitadoras”, no qual as atividades da
última foram absorvidas pelos profissionais do Serviço Social.
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Entre os anos de 1974 e 1979, o Serviço Social na saúde passou a ser
orientado pela perspectiva modernizadora, mas não passou por transformações
significativas.
Esta perspectiva teve como núcleo central a tematização do Serviço
Social como integrador no processo de desenvolvimento, com
aportes extraídos do estrutural-funcionalismo norte-americano, sem
questionar a ordem sócio-política e sim, com a preocupação de
inserir a profissão numa moldura teórica e metodológica (BRAVO e
MATOS, 2009, p. 201-202).

Anteriormente a esse período, o Centro Brasileiro de Cooperação e
Intercâmbio de Serviço Sociais (CBCISS), foi o principal responsável pela
elaboração

teórica

da

profissão

através

da

difusão

dessa

“perspectiva

modernizadora”, no sentido de adequar a profissão às exigências postas pelos
processos sócio-políticos emergentes no pós 1964.
Além do contexto brasileiro em que prevalecia o governo dos militares, a nível
mundial temos que compreender as transformações societárias advindas da crise do
capital a partir dos anos 1960 e que tem o seu ápice na década de 1970, onde o
mundo capitalista caiu numa profunda recessão e provocou a sua reestruturação
produtiva, trazendo transformações significativas ao mundo do trabalho.
Impulsionados pelo objetivo de democratizar o acesso à saúde e pela crise
econômica na qual o Brasil se encontrava na década de 1980, o Movimento de
Reforma Sanitária Brasileira se consolidou tendo como marco a realização da 8ª
Conferência Nacional de Saúde e a elaboração da atual Constituição Federal,
outorgada em 1988, na qual a saúde foi apresentada sob o aspecto democrático.
A profissão na década de 1980, merece destaque, pois, caracterizou-se como
o período “intenção de ruptura”, no qual ocorreram diversos movimentos no âmbito
do Serviço Social e foi aprofundada a discussão acerca do debate teórico centrado
na perspectiva marxista. Os profissionais passaram a adotar uma postura crítica com
relação à saúde, e isso pôde ser percebido no desenvolvimento de produções dos
anos 1985 a 1989 apresentadas nos Congressos Brasileiros de Assistentes Sociais
(CBAS), Congressos Brasileiros de Saúde Coletiva, entre outros (BRAVO; MATOS,
2009).
A década de 1980 foi bastante significativa para o Serviço Social e para a
política de saúde, pois, trouxe consigo a existência de dois projetos antagônicos
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nessa área que passaram a disputar espaço no cenário brasileiro e colocou
demandas divergentes para os assistentes sociais: o projeto de Reforma Sanitária,
que foi construído coletivamente e objetivou ter uma política de saúde em que todos
pudessem usufruir de seus serviços, de forma democrática e universal através de
um Sistema Único de Saúde, e o projeto Privatista defendido por grupos que
visavam à seletividade e práticas individualistas no atendimento a população
(BRAVO; MATOS, 2009).
Ainda de acordo com Bravo e Matos (2009, p. 206) podemos inferir que:
O projeto privatista requisitou, e vem requisitando, ao assistente
social, entre outras demandas: seleção sócio-econômica dos
usuários, atuação psico-social através de aconselhamento, ação
fiscalizatória aos usuários dos planos de saúde, assistencialismo
através da ideologia do favor e predomínio de práticas individuais.
Entretanto, o projeto da reforma sanitária vem apresentando como
demandas que o assistente social trabalhe as seguintes questões:
busca de democratização do acesso as unidades e aos serviços de
saúde, atendimento humanizado, estratégias de interação da
instituição de saúde com a realidade, interdisciplinaridade, ênfase
nas abordagens grupais, acesso democrático às informações e
estímulo a participação cidadã.

O modelo de atenção proposto pelo SUS exige repensar a organização do
processo de trabalho, reorientado por uma nova lógica: integralidade da atenção,
interdisciplinaridade e intersetorialidade. Porém, ao adentrarmos a década de 1990,
o Serviço Social no âmbito da Saúde ainda possuía algumas lacunas, pois, não
houve alterações significativas na prática institucional, assim como uma articulação
efetiva com o Movimento de Reforma Sanitária (BRAVO; MATOS, 2009).
Nesse período, com a introdução do neoliberalismo na década de 1990, o
Brasil passou a adotar para o setor social intervenções mínimas, confrontando com
o projeto profissional hegemônico existente na profissão. Mesmo com as mudanças
objetivadas durante a década anterior, ainda não foi possível promover a
intersetorialidade entre as demais políticas sociais conforme preconiza o SUS e o
modelo de saúde não se pautou nas atividades de promoção à saúde de caráter
coletivo, mas acabou reproduzindo a lógica médico-hospitalocêntrica, centrada nas
ações curativas e individuais.
Nos anos 2000, com a entrada de governantes ditos populares (Lula e Dilma)
as conquistas constitucionais não foram efetivadas em sua plenitude e o que
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observamos foi uma forte tendência à continuidade da mercantilização dos serviços
de saúde e não vimos às políticas sociais tornarem-se de fato universalistas.
Nesse período, o assistente social continuou a lidar com as mais diversas
expressões da Questão Social na área da Saúde, e havia a expectativa que nesses
governos o projeto da Reforma Sanitária fosse fortalecido, porém, de acordo com
Bravo (2009, p. 102):
Com relação à saúde havia uma expectativa que o governo Lula
fortalecesse o projeto de reforma sanitária que foi questionado nos anos
1990, havendo, no período, a consolidação do projeto de saúde
articulado ao mercado ou privatista. O atual governo, [...] apesar de
explicitar como desafio a incorporação da agenda ético-política da
reforma sanitária, pelas suas ações tem mantido a polarização entre os
dois projetos. Em algumas proposições procura fortalecer o primeiro
projeto e, em outras, mantém o segundo projeto, quando as ações
enfatizam a focalização e o desfinanciamento.

Essas transformações não se restringem apenas ao acesso dos usuários à
política de saúde, mas também puderam ser observadas no cotidiano de trabalho
dos assistentes através dos espaços físicos insatisfatórios para o desenvolvimento
do atendimento resguardando o sigilo profissional; escassez de recursos humanos e
consequente sobrecarga de trabalho o que pode levar ao adoecimento físico e
mental; empregos de caráter temporário, o que trás a incerteza da continuidade do
trabalho, entre outros. Essas mudanças não existiram apenas na década passada,
mas elas se tornam presente ainda na atualidade.

3.2 O SERVIÇO SOCIAL NO CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO: IMPACTOS NO
TRABALHO DOS(AS) ASSISTENTES SOCIAIS NA ÁREA DA SAÚDE

O Serviço Social, como uma profissão desenvolvida a partir das necessidades
sociais, é requerida e fundada quando o Estado passa a tratar a questão social, não
mais apenas pela coerção, mas pela via do consenso, modificando as suas bases
de produção a cada mudança do modelo econômico capitalista, tendo no momento
atual o seu maior agravamento, já que a reestruturação produtiva, com a
flexibilização, transformou o trabalho em dimensões nunca antes processadas,

58

trazendo dois tipos de trabalhadores, os de emprego fixo e os temporários,
subcontratados.
Essas desigualdades provocadas pelo capitalismo vão aparecer para o
assistente social em forma de demandas apresentadas pelos usuários tanto de
forma individual, quanto coletiva, seja nas demandas “[...] por educação em saúde,
prevenção,

participação

no

controle

social

dos

serviços

prestados”

(VASCONCELOS, 2009, p. 251).
Assim, as demandas que chegam aos assistentes sociais da saúde e
particularmente nos hospitais universitários derivam das expressões da questão
social e da forma como vem sendo enfrentada, afetando também a maneira como
ocorre a inserção desse profissional na área da saúde, se fazendo necessário
dimensionar essa e entender essa realidade.

[...] cerca de um terço da população brasileira não tem serviço de
saúde de uso regular, por indisponibilidade de senha ou vaga ou por
falta de médicos [...], dificuldade de transporte para chegada ao local
de atendimento ou falta de recursos para pagá-lo e incompatibilidade
entre horários de atendimento e trabalho (BEHRING, 2008, p. 269).

A prática profissional do assistente social na saúde muitas vezes é permeada
pela imediaticidade das ações, em virtude da urgência nas respostas às
necessidades sociais que são fonte das demandas apresentadas pelos usuários e
como consequência acaba apreendendo essas demandas de maneira quase
irrefletida.

A dinâmica, as requisições e as condições objetivas sobre as quais a
intervenção se realiza não são as mais adequadas à reflexão, a partir
do que muitos profissionais se limitam a apenas realizar suas tarefas.
[...] Tudo se passa como se o exercício profissional fosse isento de
uma teoria, de uma racionalidade, de valores éticos e de uma direção
política e social (GUERRA, 2012, p. 46).

O trabalho do assistente social na área da saúde não ocorre de maneira
isolada, ele recebe influência da sociabilidade capitalista e atua de maneira coletiva
em ambiente, muitas vezes, permeado por tensões. O processo de trabalho no qual
se inserem os profissionais de saúde é em sua maioria parcelado, o que torna a
assistência

em

saúde

fragmentada,

uma

vez

que

cada

profissional

se

superespecializa e se submete a uma organização do trabalho que não lhe estimula
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a enxergar o paciente em sua forma integral. Assim, de acordo com Matos, (2013, p.
62), o trabalho dos profissionais na área da saúde “se configura por meio de várias
ações

profissionais,

fragmentadas,

sobrepostas,

com

pouca

ou

nenhuma

interdisciplinaridade, tendo como objeto de suas ações a doença e não a saúde
propriamente dita”.
De acordo com Costa (2009, p. 341), é inegável a importância do trabalho do
assistente social nos serviços de saúde e na busca do fortalecimento do SUS. O
profissional apresenta-se como um “elo orgânico entre as demais políticas sociais
setoriais, o que nos leva a concluir que o seu principal produto parece ser assegurar
[...] a integralidade das ações”.
Para realizar um atendimento, por mais simples que possa parecer a
atividade e os meios utilizados, o assistente social necessita
conhecer [...] a lógica de funcionamento do sistema de saúde (rede),
a dinâmica e a capacidade de atendimento de outras instituições
públicas e privadas que envolvam e/ou se apresentem como um
meio de viabilizar o atendimento das necessidades da população e
que extrapolam a capacidade de atendimento exclusivo das
instituições de saúde (COSTA, 2009, p. 340).

É sabido que o trabalho do assistente social está submetido a determinações
capitalistas existentes na sociedade, a exemplo do trabalho assalariado, controle da
força de trabalho por um empregador, entre outros e mesmo sendo regulamentado
como uma profissão liberal, o Serviço Social não dispõe dos meios financeiros,
técnicos e humanos para a realização de suas atividades de forma independente de
uma instituição empregadora.
Assim, seu trabalho vai se configurar em sua maioria na execução dos
serviços28 em forma de políticas sociais. Entendemos que mesmo sendo as políticas
sociais a área de intervenção do assistente social, a definição da questão social
como elemento fundante da profissão se explica por essa ser determinada pela
relação do Estado e da sociedade, explicando e trazendo as políticas públicas como

28

De acordo com Iamamoto (2009), o assistente social tem historicamente implementado políticas
sociais, especialmente as públicas, e que no momento atual a sua intervenção vai além da função de
executores trazendo as demandas para a área da formulação das políticas sociais e tem como
elemento fundante do seu conhecimento o desenvolver de analisar criticamente a realidade, sendo
este o seu meio de trabalho, ultrapassando a visão das técnicas como instrumental para a sua
intervenção, o que lhe possibilitará a apreensão das modificações nela contida, criando espaços e
possibilidades ao profissional.
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alternativas à permanência ou apaziguamento das desigualdades sociais, originárias
do modelo econômico capitalista.
Note-se que a agudização das expressões da questão social
influencia sobremaneira as demandas que são postas para o fazer
dos assistentes sociais, tanto no que se refere ao volume quanto à
sua complexificação, uma vez que aumenta o leque de necessidades
da população que busca as Políticas Públicas, bem como amplia a
diversidade em torno dessa população, ou seja, outros setores e não
mais apenas os pobres e miseráveis passam a procurar os serviços
públicos, vitimados também pelas transformações societárias da
última década (BEZERRA, 2004, p. 62).

O Serviço Social não pode mais ser entendido como uma profissão
meramente executiva, pois as novas competências profissionais apontam que o
assistente social pode desempenhar funções de planejamento, elaboração,
coordenação, execução e avaliação de planos, programas e projetos e políticas
sociais.
Os assistentes sociais no âmbito da política de saúde devem atuar não
somente no atendimento direto aos usuários, mas, a fim de responder as demandas
evidenciadas como as mais diversas expressões da questão social, acabam
desenvolvendo, também, ações de planejamento, gestão e educação em saúde
(MATOS, 2013).
Nesse sentido, entende-se que, na saúde, o assistente social não deve
apenas resolver problemas emergenciais ou burocráticos, mas participar ativamente
da investigação, planejamento e gestão da Instituição como forma de garantir ações
que busquem a melhoria do atendimento aos usuários do serviço.
Nesta perspectiva, torna-se necessário assegurar que, no processo de
formação profissional do assistente social, se considere a determinação social da
saúde, o usuário como sujeitos de direitos, o trabalho em equipe e principalmente a
construção de novas práticas em saúde pautadas na troca de saberes, enquanto
partícipes de um processo coletivo de trabalho em saúde.
Logo, constatamos que os assistentes sociais se deparam com desafios no
decorrer do seu desenvolvimento enquanto profissão e não diferentemente na
contemporaneidade, mas que é necessário elaborar estratégias de intervenção
profissional, através de um exercício crítico e propositivo seja num mercado de
trabalho cada vez mais exigente, seja na consolidação de um projeto profissional
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engajado na construção de uma nova forma de sociabilidade, sob a perspectiva da
defesa intransigente dos direitos humanos.
Porém, conforme Vasconcelos (2009), muitos assistentes sociais ainda
encontram-se

desvinculados

do

projeto

profissional,

uma

vez

que

estão

subordinados às condições institucionais limitadoras de suas atividades e acabam,
muitas vezes, não procedendo a uma leitura crítica da realidade.
Se por um lado, a atenção prestada pelos assistentes sociais, em
grande parte, permite aos usuários sentirem-se respeitados,
apoiados, contando no interior das instituições com um lugar para
aliviar suas tensões, em longo prazo estas ações, como um fim em si
mesmo, acabam por contribuir para que os mesmos sejam impedidos
de utilizar estes espaços na sua mobilização, organização e acesso a
informações necessárias para preservar, ampliar e realizar seus
direitos (VASCONCELOS, 2009, p. 253).

O que se espera, no contexto da contrarreforma do Estado, é um profissional
que atue na gestão da pobreza, que transfere aos indivíduos as suas
responsabilidades e não aqueles que elaboram projetos de intervenção para os
indivíduos e grupos. Por isso, concordamos com a necessidade de adoção de
posturas democráticas, para que a profissão avance e propicie aos profissionais que
os objetivos propostos pela Reforma Sanitária sejam postos em prática.
É possível notarmos uma crescente precarização das relações e condições
de trabalho, que se intensifica no contexto do neoliberalismo, a partir de um novo
padrão de acumulação capitalista, pelo qual se incentivam novas formas de gestão
do trabalho, onde os vínculos formais são diminuídos e substituídos gradativamente
por prestadores de serviços, profissionais autônomos, etc.
Os contratos em que os profissionais não tem estabilidade e podem ser
demitidos a qualquer momento, assim como formas precarizadas de trabalho sem
direitos trabalhistas garantidos desmobilizam a luta dos trabalhadores por melhores
condições de trabalho e salário, pois em virtude do desemprego estrutural que
assola grande parte dos trabalhadores, imputa-lhes uma subserviência maior que a
vivenciada pelos trabalhadores estáveis. Isso tem ficado muito evidente no
posicionamento dos trabalhadores regidos pelo RJU e os contratados pela EBSERH
no atual contexto do HU’s.
O exercício do assistente social se reafirma cotidianamente pela necessidade
de que as ações do Serviço Social sejam desenvolvidas norteadas pelo Código de
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Ética Profissional, a Lei de Regulamentação da profissão e as Diretrizes curriculares,
componentes estes que fazem parte do Projeto ético-político da profissão. Este
projeto não pode estar dissociado do projeto de Reforma Sanitária e todos esses
instrumentos citados demandam que o seu trabalho seja realizado de maneira crítica
e reflexiva, a fim de que possibilite ao usuário um atendimento resolutivo pautado na
defesa de direitos, contrariamente às desigualdades que são propagadas na
sociedade capitalista.

3.3 O SERVIÇO SOCIAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA:
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

A inserção do assistente social na política de saúde ocorre em diferentes
espaços ocupacionais, sejam em unidades básicas de saúde, centros de
reabilitações e hospitais, sendo este último, o lócus do estudo ora apresentado.
O Serviço Social do Hospital Universitário Ana Bezerra objetiva promover
ações de caráter educativo, a fim de proporcionar aos usuários do serviço um
atendimento social de qualidade, através da disseminação de informações e
orientações,

considerando

a

autonomia

dos

sujeitos

como

característica

fundamental nos processos decisórios.
O Serviço Social do HUAB possui atualmente29 07 (sete) assistentes sociais,
todas lotadas na Unidade Psicossocial dentro do organograma estabelecido pela
EBSERH. Deste número apenas uma é pertencente ao quadro da UFRN e as
demais são pertencentes à Empresa. O setor também recebe anualmente30 dois
residentes da profissão, o que em alguns períodos totaliza quatro residentes em
serviço. Por ser um dos hospitais universitários da UFRN, só pode oferecer campo
de estágio em Serviço Social para alunos que são oriundos dessa Instituição e esse
fato dificulta bastante o recebimento de estagiários da graduação porque o curso de
Serviço Social da UFRN se concentra em Natal e há dificuldade do aluno em se
deslocar para uma cidade do interior para realizar o seu estágio durante um ano.
A carga horária semanal de todas as profissionais é de 30h, mas o regime de
trabalho pode variar de acordo com a forma de contratação. A profissional regida
pelo regime jurídico único tem o seu regime de trabalho realizado em forma de
29
30

Dados de julho de 2015
Desde 2011 o Serviço Social passou a integrar a Residência Multiprofissional em Saúde da UFRN.
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plantão de 12 horas ou de 6 horas durante os dias úteis, a depender da necessidade
do serviço, enquanto as demais profissionais trabalham seis horas diárias, e apenas
nos finais de semana e feriados foi autorizado pela empresa o regime de 12 horas.
Já os residentes da profissão têm uma carga horária extensa, de 60h semanais,
incluindo na sua jornada plantões durante a semana e fim de semana
obrigatoriamente.
Todas as assistentes sociais do Setor atuam no ambulatório, enfermarias
pediátricas e obstétricas, sala de parto, projetos de intervenção e no Programa de
Residência Multiprofissional.
Apesar de na nossa pesquisa termos contado com a participação no grupo
focal de seis profissionais e uma residente, no perfil que apresentaremos abaixo
consideramos apenas o grupo das seis assistentes sociais que são do quadro
permanente e a participação da residente será considerada no capítulo a seguir
onde trataremos a discussão propriamente dita acerca dos Parâmetros.
Inseridos no contexto que carrega traços históricos da gênese da profissão,
que era predominantemente feminina e ligada ao movimento da Igreja Católica,
todas as assistentes sociais do HUAB são do sexo feminino, com idades entre 30 a
49 anos31. De acordo com os questionários aplicados, a faixa etária das assistentes
sociais foi a seguinte:
Tabela 1 – Faixa Etária das assistentes sociais do HUAB
FAIXA ETÁRIA

Nº

%

De 20 a 30 anos

1

16,5

De 31 a 40 anos

2

33

De 41 a 50 anos

1

16,5

De 51 a 60 anos

-

-

Não responderam

2

33

6

100%

TOTAL

Fonte: Pesquisa realizada com assistentes sociais do HUAB no ano de 2015

31

Duas profissionais não preencheram o item idade.
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Tais dados quando ilustrados em gráficos nos dão a nítida visão que a
maioria encontra-se na faixa etária de 31 a 40 anos, é um profissional jovem, mas
com experiência acumulada.

Gráfico 1– Faixa Etária das assistentes sociais do HUAB
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Fonte: Pesquisa realizada com assistentes sociais do HUAB no ano de 2015

Outro item pesquisado foi referente ao tempo de conclusão da graduação e
detectamos que as assistentes sociais estão formadas entre 5 e acima de 15 anos, o
que pode presumir experiência e maturidade para o exercício da profissão.
Tabela 2 – Tempo de Conclusão da Graduação
TEMPO DE CONCLUSÃO DA GRADUAÇÃO

Nº

%

Menos de 1 ano

-

-

Entre 1 até 5 anos

-

-

Entre 5 até 10 anos

2

33,3%

Entre 10 até 15 anos

2

33,3%

Acima de 15 anos

2

33,3%

6

100%

TOTAL

Fonte: Pesquisa realizada com assistentes sociais do HUAB no ano de 2015
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Gráfico 2 – Tempo de Conclusão da Graduação
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Fonte: Pesquisa realizada com assistentes sociais do HUAB no ano de 2015

Deste número, uma profissional possui o título de mestre pela Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, sendo sua pesquisa desenvolvida na área da
saúde e todas as demais profissionais já cursaram uma ou mais pós-graduações.
Essas especializações perpassam diferentes temas que não são específicos apenas
do Serviço Social, sendo eles: Gestão organizacional, Gestão Pública, Gestão em
Saúde, Saúde Pública, Terapia Familiar e Atenção Psicossocial.
Essas áreas de estudo pressupõem que existe a necessidade dos
profissionais se atualizarem em áreas afins, que acabam tornando-se indispensáveis
ao desenvolvimento de suas atividades cotidianas. Porém, sobre essas diferentes
áreas de especializações os Parâmetros nos colocam a seguinte reflexão:
O problema não reside no fato dos profissionais de Serviço Social
buscarem aprofundamentos na área da saúde, o que é importante. O
dilema se faz presente quando este profissional, devido aos méritos
de sua competência, passa a exercer outras atividades (direção de
unidades de saúde, controle dos dados epidemiológicos, entre
outros) e não mais as identifica como as de um assistente social
(CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL, 2010, p. 26).

Neste sentido, é necessário que os profissionais não percam de vista as suas
competências e atribuições, mas que, através desses novos conhecimentos,
descubram alternativas de ações inerentes ao desenvolvimento do trabalho do
assistente social, pautados no compromisso ético que se exige da profissão.
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Os dados da Tabela 3 mostram que as assistentes sociais do HUAB em sua
maioria trabalham na profissão há mais de 10 anos. Esse tempo de trabalho pode
demonstrar experiência na realização de suas ações e na busca de resoluções das
demandas apresentadas pelos usuários dos serviços. Evidenciamos que a maioria já
tinha experiência acumulada como assistente social em outros serviços, portanto,
com potencial em termos de aportes teórico-metodológicos e técnicos operativos,
conforme se pode observar na seguinte tabela:
Tabela 3 – Tempo de trabalho como assistente social
TEMPO DE TRABALHO COMO

Nº

%

Menos de 1 ano

-

-

Entre 1 até 5 anos

-

-

Entre 5 até 10 anos

2

33,3%

Entre 10 até 15 anos

3

49,5%

Acima de 15 anos

1

16,5%

6

100%

ASSISTENTE SOCIAL

TOTAL

Fonte: Pesquisa realizada com assistentes sociais do HUAB no ano de 2015

A faixa de tempo acima de 10 anos já apresenta uma larga experiência, e isso
coincide com o tempo de formação, poderíamos supor que esse grupo teria uma
maior necessidade de atualização profissional, porém, é o grupo que tem mais
experiência e com isso entendemos que é um facilitador para se fazer medicações à
luz dos Parâmetros.
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Gráfico 3 – Tempo de trabalho como assistente social
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Fonte: Pesquisa realizada com assistentes sociais do HUAB no ano de 2015

Os dados de uma forma geral revelam certa homogeneidade no grupo em
termos de formação e atualização. As gerações se encontram dentro de um lastro
de tempo que compreende já à alusão do Projeto ético-político do Serviço Social
hegemônico na profissão.
Já a tabela seguinte refere-se ao tempo de trabalho das assistentes sociais
na área da Saúde:
Tabela 4 – Tempo de trabalho na política de saúde
TEMPO DE TRABALHO NA POLÍTICA DE

Nº

%

Menos de 1 ano

-

-

Entre 1 até 5 anos

-

-

Entre 5 até 10 anos

4

67%

Entre 10 até 15 anos

1

16,5%

Acima de 15 anos

1

16,5%

6

100%

SAÚDE

TOTAL

Fonte: Pesquisa realizada com assistentes sociais do HUAB no ano de 2015
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No que diz respeito a Tabela 4, os dados mostram que todas as pesquisadas
trabalham na área da Saúde há mais de 5 anos, portanto, para além da formação
generalista já acumulou experiência na política de saúde. Esse resultado pode inferir
certa experiência das profissionais com relação à Política de Saúde e as
transformações ocorridas nessa Política em decorrência do neoliberalismo.
Gráfico 4 – Tempo de trabalho na política de saúde
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Juntamente com o tempo de trabalho na função de assistente social, foi
pesquisado o tempo de trabalho delas no HUAB. Com exceção da profissional que é
do quadro da UFRN e já está na instituição há aproximadamente quatro anos, as
demais têm uma média de inserção na organização de cerca de seis meses. Do
total, três profissionais possuem outro vínculo empregatício a fim de garantir o
complemento na renda e consequentemente garantir a sua subsistência.
Atualmente todas as profissionais atuam como preceptoras da Residência
Multiprofissional em Serviço Social e várias delas já foram supervisoras de campo de
cursos de Graduação em Serviço Social em outras instituições que tiveram/têm
vínculo ativo.
Com relação à participação nos Conselhos de Saúde, três profissionais
afirmaram ter participado ou ainda participar atualmente das reuniões, mas nenhuma

69

delas participa de Fóruns em Defesa do SUS32. No que diz respeito aos eventos da
categoria profissional, três profissionais disseram ter participado nos últimos anos de
eventos da categoria, tais como: Encontro Regional de Assistentes Sociais,
Atualização e Aprofundamento

em Serviço Social, Encontro Nacional de

Pesquisadores em Serviço Social (ENPESS) e Congresso Brasileiro de Assistentes
Sociais (CBAS), sendo que nesses dois últimos eventos uma profissional teve
trabalho aprovado para apresentação na modalidade de comunicação oral.
De acordo com Matos (2013, p. 60), o Serviço Social em seu Projeto éticopolítico defende a liberdade como um valor ético central, recusa formas autoritárias
para com os sujeitos e se compromete com a emancipação humana, porém, o autor
aponta que na realidade do trabalho do assistente social na saúde, as ações
acabam sendo pouco críticas e irrefletidas, destoando um pouco do que o Projeto
ético-político da profissão defende.
Porém, essa não criticidade não pode ser vista sem analisarmos o contexto
macro que o profissional está submetido e, consideramos que as condições
objetivas que o assistente social dispõe na realidade são primordiais para a garantia
dos direitos dos usuários. Além de que é em virtude da necessidade emergencial de
dar respostas aos usuários que muitas vezes essas ações irrefletidas acontecem.
Com relação à estrutura física da sala do Serviço Social, a mesma é
composta de duas mesas para uma média de ocupação de no mínimo quatro
profissionais mais quatro residentes diariamente. Essa sala é insuficiente para a
realização das atribuições do serviço, não tem condições de total sigilo, uma vez que
não há um espaço reservado nela. Há ausência de equipamentos, e não há local
para estudo ou desenvolvimento de grupos com os usuários.
No que diz respeito às condições de trabalho de um assistente social, de
acordo com o artigo 2º da Resolução CFESS nº 493/2006:
O local de atendimento destinado ao assistente social deve ser
dotado de espaço suficiente, para abordagens individuais ou
coletivas, conforme as características dos serviços prestados, e deve
possuir e garantir as seguintes características físicas: a- iluminação
adequada ao trabalho diurno e noturno, conforme a organização
institucional; b- recursos que garantam a privacidade do usuário
naquilo que for revelado durante o processo de intervenção
profissional; c- ventilação adequada a atendimentos breves ou
32

É importante salientar que o Fórum em defesa do SUS ocorre na cidade do Natal o que certamente
dificulta a participação desses profissionais uma vez que trabalham no interior.
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demorados e com portas fechadas d- espaço adequado para
colocação de arquivos para a adequada guarda de material técnico
de caráter reservado.

Apesar da configuração acima ser considerada ideal, a realidade das
assistentes sociais não condiz com o ideal, pois a sala não dispõe de local
reservado que garanta o sigilo profissional, espaço suficiente para a guarda de
materiais técnicos e espaço que comporte a quantidade de profissionais e residentes
por dia de trabalho, o que ocasiona a necessidade de revezamento da sala e de
computadores.
Os assistentes sociais, enquanto profissionais inseridos na divisão social e
técnica do trabalho sofrem influências das determinações capitalistas no âmbito
econômico, político e social que vão influenciar na organização do trabalho através
de ações fragmentadas, isoladas, sem planejamento.
Por se tratar de um hospital materno-infantil o público alvo das ações
constitui-se de crianças, adolescentes, jovens e adultos. O trabalho do assistente
social deve ser realizado tendo como foco principal o usuário do serviço, sua família
e a comunidade, uma vez que esses três sujeitos são fundamentais no processo
saúde-doença.
Neste sentido, as ações do assistente social precisam ultrapassar o
imediatismo e contribuir com ações de caráter crítico e reflexivo para que esses três
sujeitos busquem a mobilização e participação nas lutas em defesa da garantia do
seu direito à Saúde, apesar da lógica contrária imposta pelas novas configurações
no mundo do trabalho onde a realidade do trabalho no âmbito hospitalar é a
prevalência de ações individuais em detrimento do coletivo que vão se resumir em
ações emergenciais e burocráticas.
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4 AS CONCEPÇÕES DOS ASSISTENTES SOCIAIS SOBRE OS PARÂMETROS
PARA ATUAÇÃO DOS ASSISTENTES SOCIAIS NA POLÍTICA DE SAÚDE NO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA

As ações a serem desenvolvidas pelos assistentes sociais devem
transpor o caráter emergencial e burocrático, bem como ter uma
direção socioeducativa por meio da reflexão com relação às
condições sócio-históricas a que são submetidos os usuários e
mobilização para a participação nas lutas em defesa da garantia do
direito à Saúde.
Conselho Federal de Serviço Social

Para Marx, o conhecimento teórico é o conhecimento do objeto tal como ele é
em si mesmo, na sua existência real e efetiva, independentemente dos desejos, das
aspirações e das representações do pesquisador.
Para o Serviço Social, a pesquisa social se configura como uma necessidade
permanente para o exercício profissional, pois, a realidade é permeada por inúmeras
manifestações da questão social que requer constantemente a realização de uma
leitura prévia, tornando-se de fundamental importância para subsidiar a intervenção
profissional.
Nesse sentido, dada a complexidade do objeto de estudo, adotamos como
técnica de coleta de dados para a pesquisa apresentada, o grupo focal no intuito de
privilegiar as investigações que dão voz aos sujeitos para tentar alcançar o maior
número de categorias para discussão, conforme já foi relatado na introdução deste
trabalho.
Este capítulo mostrará os resultados da pesquisa realizada com as
assistentes sociais do Hospital Universitário Ana Bezerra, no qual analisamos em
que medida os Parâmetros têm sido incorporados no cotidiano dessas profissionais
do HUAB, bem como o tratamento das demandas postas às assistentes sociais,
seus limites, desafios e possibilidades de atuação profissional.
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4.1 PARÂMETROS PARA ATUAÇÃO DE ASSISTENTES SOCIAIS NA POLÍTICA
DE SAÚDE: ORIENTAÇÕES SOBRE O FAZER PROFISSIONAL

Os Parâmetros para atuação de assistentes sociais na política de saúde
surgiram como uma forma de respaldar as demandas vivenciadas no cotidiano de
trabalho dos assistentes sociais da saúde, que são solicitadas tanto pelos usuários
dos serviços quanto pelos empregadores e buscou ampliar o debate da categoria a
fim de promover uma reflexão sobre as ações que já são realizadas com o intuito de
fortalecer o projeto profissional do Serviço Social. “Procura, nesse sentido, expressar
a totalidade das ações que são desenvolvidas pelos assistentes sociais na saúde,
considerando a particularidade das ações desenvolvidas [...]” (CONSELHO
FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL, 2010, p. 10).
Os Parâmetros, “numa perspectiva muito interessante trata da materialidade
do exercício profissional para além do que tradicionalmente realiza a profissão, o
que, nos termos de Netto (1992), significa a execução terminal das políticas sociais”
(MATOS, 2013, p. 148).

Espera-se, com esta publicação, fortalecer o trabalho dos assistentes
sociais na saúde, na direção dos Projetos de Reforma Sanitária e
Ético-Político Profissional, imprimindo maior qualidade ao
atendimento prestado à população usuária dos serviços de saúde em
todo o Brasil (CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL, 2010,
p.12).

O documento está estruturado em quatro itens: o primeiro, “Saúde, Reforma
Sanitária, Sistema Único de Saúde e desafios atuais”, faz uma abordagem sobre
a Saúde enquanto um direito integrante da Seguridade Social e objetivado pelo
projeto de Reforma Sanitária, baseado no Estado democrático de direito, seus
impasses na década de 1990 em virtude da concepção de Estado mínimo para os
trabalhadores e como a Saúde se estrutura atualmente, de maneira não universal,
focalizada.
O segundo item, “Serviço Social e Saúde”, apresenta os avanços e as
dificuldades da profissão a partir dos anos 1980 e as requisições do Projeto
Privatista e do Projeto de Reforma Sanitária postas aos profissionais. Mostra a
necessidade que o assistente social tem em “estar articulado e sintonizado ao
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movimento dos trabalhadores e de usuários que lutam pela real efetivação do SUS”
(CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL, 2010, p. 28).
O terceiro tópico, “Atuação do Assistente Social na Saúde”, discute as
atribuições e competências do assistente social a partir de quatro eixos
indissociáveis: atendimento direto aos usuários; mobilização, participação e controle
social; investigação, planejamento e gestão; e assessoria, qualificação e formação
profissional.
O atendimento direto aos usuários na saúde ocorre na execução terminal da
política, ou seja, diretamente nos serviços de saúde, seja na atenção básica, na
média ou na alta complexidade, se materializando nos hospitais, unidades básicas
de saúde, policlínicas, etc. De acordo com os Parâmetros, nessas atividades
predominam as ações socioassistenciais, de articulação com a equipe e as
socioeducativas.
As ações socioassistenciais são as principais demandas que chegam aos
assistentes sociais. Elas são reflexos de como o Sistema Único de Saúde se
materializa na realidade: oferta de serviços inferior à necessidade da população,
precariedade no repasse dos recursos e também das próprias condições de vida dos
usuários, permeada pelo desemprego ou precariedade no trabalho, péssimas
condições de moradia, educação, etc.
Essas questões vão refletir sobremaneira no trabalho do assistente social no
âmbito dos serviços e vão se materializar em formas de demandas que muitas vezes
precisam ser emergenciais, porém, faz-se necessário que haja o redimensionamento
dessas demandas aos setores competentes para que o Serviço Social possa dar
enfoque no que realmente são as suas ações profissionais.

É na realização da dimensão técnico-operativa da profissão [...] que
o assistente social articula um conjunto de saberes, recriando-lhes,
dando-lhes uma forma peculiar, e constrói um “fazer” que é
socialmente produzido e culturalmente compartilhado [...]. É no
desenvolvimento da dimensão técnico-operativa que o profissional
constrói, reproduz códigos de orientação e um conjunto de valores e
normas (GUERRA, 2012, p. 42).

As ações de articulação com a equipe de saúde é um eixo que merece
reflexão, pois ainda há muita falta de conhecimento da equipe sobre quais são as
funções do assistente social. Em sua atuação, este profissional vai dispor de
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particularidades nas suas observações acerca das condições de vida dos usuários
que vão se diferenciar dos outros profissionais. Assim, conforme Iamamoto (2002, p.
41), “é necessário desmistificar a idéia de que a equipe, ao desenvolver ações
coordenadas, cria uma identidade entre seus participantes que leva à diluição de
suas particularidades profissionais”.
Já as ações socioeducativas consistem de orientações e socializações de
informações sobre determinado assunto aos usuários e sua família, podendo ocorrer
tanto de forma individual quanto coletiva. Também é denominada “educação em
saúde” (CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL, 2010, p. 53).
Ações socioeducativas e/ou educação em saúde não devem pautarse pelo fornecimento de informações e/ou esclarecimentos que
levem a simples adesão do usuário, reforçando a perspectiva de
subalternização e controle dos mesmos. Devem ter como
intencionalidade a dimensão da libertação na construção de uma
nova cultura e enfatizar a participação dos usuários no conhecimento
crítico da sua realidade e potencializar os sujeitos para a construção
de estratégias coletivas (CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO
SOCIAL, 2010, p. 53).

Outro eixo abordado nos Parâmetros é o de mobilização, participação e
controle social que trata das ações que visam mobilizar os usuários e movimentos
sociais a participarem das diversas instâncias de controle social e de defesa da
política de saúde, visando “estimular o protagonismo dos usuários e trabalhadores
de saúde nos diversos movimentos sociais” (CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO
SOCIAL, 2010, p. 58).
O eixo investigação, planejamento e gestão objetiva fortalecer a garantia dos
direitos sociais dos usuários e trabalhadores da saúde através de uma gestão
democrática. Em virtude do assistente social estar inserido em outras atividades
para além do atendimento direto aos usuários, se exige do profissional
competências nos quesitos planejamento e gestão a fim de conhecer a realidade
social na qual um indivíduo ou um grupo está inserido, para que, através do
desvelamento de suas condições de vida, novas possibilidades de intervenção
sejam pensadas a partir das necessidades dos usuários (CONSELHO FEDERAL DE
SERVIÇO SOCIAL, 2010, p. 53).
A qualificação e formação profissional é outro eixo que objetiva melhorar os
serviços prestados à população através da educação permanente dos profissionais.
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Para isso, incentiva-se a articulação com as universidades, criação de campos de
estágios e residências multiprofissionais. Já a assessoria consiste numa “ação
desenvolvida por um profissional com conhecimento da área que toma a realidade
como objeto de estudo e detém uma intenção de alterá-la” (CONSELHO FEDERAL
DE SERVIÇO SOCIAL, 2010, p. 62).
O último item dos Parâmetros intitulado “Algumas Reflexões”, apresenta
considerações gerais acerca do documento e mostra que as ações do assistente
social não se esgotam ali, mas, ao contrário, estão em permanente construção e,
por isso, é um desafio diário para os que trabalham na área da saúde.

4.2 ATUAÇÃO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
ANA BEZERRA À LUZ DOS PARÂMETROS: PROCEDENDO A ANÁLISE A
PARTIR DA FALA DOS PROFISSIONAIS

Para compreendermos o trabalho do assistente social inserido no contexto de
um hospital universitário, cenário deste estudo, e alcançarmos os objetivos
propostos, inicialmente pretendíamos realizar duas reuniões orientadas pela
metodologia de grupo focal. Na primeira tentaríamos discutir o eixo de Atendimento
direto aos usuários e as ações de Mobilização, Participação e Controle Social. No
segundo momento levaríamos ao debate o bloco de Investigação, Planejamento e
Gestão e ações de Assessoria, Qualificação e Formação Profissional, com o objetivo
da reunião não ser muito extensa.
Porém, no decorrer da organização do encontro, encontramos dificuldades
para conseguir reunir o grupo mais de uma vez em virtude dos diferentes horários de
trabalho e de algumas terem outro vínculo empregatício, por conta disso, nos
limitamos a realizar uma reunião que durou aproximadamente duas horas de
debates e conseguimos discutir os quatros blocos pretendidos.
O encontro ocorreu no mês de março de 2015, após anuência emitida pelo
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes33 e foi
previamente agendado com a equipe do Serviço Social do HUAB através de contato
pessoal com as participantes da pesquisa. A reunião aconteceu na Faculdade de

33

Ver ANEXO A.
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Ciências da Saúde do Trairi (FACISA), em virtude de ser um local com espaço físico
adequado que propiciasse o sigilo e a não interrupção nas falas.
Contamos com a participação de seis assistentes sociais do HUAB e uma
residente R2 de Serviço Social. Por se trabalhar com essa metodologia, a
pesquisadora foi a mediadora da discussão, com um roteiro previamente elaborado
através de esquemas34, mas que a partir da discussão precisou ser adaptado com o
objetivo de propiciar a fluidez das falas. O resultado dessa pesquisa será em
seguida exposto através da categorização das falas, onde buscaremos analisar os
principais pontos discutidos pelo grupo, levando-se em consideração os objetivos
pretendidos pela pesquisadora.
Nesse sentido, apresentaremos os consensos, dissensos e outras questões
que precisaram ser problematizadas. Em virtude da forma como a discussão
ocorreu, de maneira dinâmica, os pontos apresentados não serão postos em ordem
cronológica, mas sim, de maneira que consideramos seguir uma ordem de
entendimento. Também traremos alguns autores que, através das suas falas,
confirmam o que os Parâmetros tratam e assim, contribuem com a discussão.
O encontro dispensou apresentações, uma vez que todo o grupo já se
conhecia, e em seguida o TCLE foi distribuído a fim de que as participantes tivessem
conhecimento prévio da pesquisa.
Inicialmente foi repassado um questionário contendo algumas perguntas
relativas ao perfil das assistentes sociais entrevistadas, conforme foi demonstrado
no tópico 3.3. Em seguida iniciamos a reunião apresentando os objetivos da
pesquisa e do grupo focal com o tema inicial sobre o processo de discussão da
equipe de Serviço Social acerca dos Parâmetros no contexto do Hospital
Universitário Ana Bezerra.
Apenas uma participante não interagiu, a qual a mediadora pôde inferir que se
tratava da assistente social mais tímida, e, além disso, esta precisou se ausentar
antes do término da reunião, pois tinha outro vínculo de trabalho em outra cidade.
Todas as questões apresentadas encaminharam-se para consenso, umas
apresentando debates mais longos do que outras. A maior parte do tempo da
reunião compreendeu o debate em torno do eixo 1, que diz respeito às ações de

34

Ver APÊNDICE B.
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atendimento direto aos usuários em virtude de ser as principais demandas que
chegam aos assistentes sociais.
Conforme anunciamos o resultado será apresentado por eixo abaixo
enumerados do 4.2.1 a 4.2.4 e a identificação das assistentes sociais será feita
através de números e letras de forma a garantir o sigilo das participantes.

4.2.1 Atendimento direto aos usuários

O atendimento direto aos usuários consistem em ações que ocorrem nos
mais diversos espaços institucionais, de forma coletiva e que integram o trabalho
coletivo

em

saúde.

Como

demonstramos,

são

composta

de

ações

socioassistenciais, que são as principais demandas que chegam aos assistentes
sociais, ações de articulação com a equipe de saúde e ações socioeducativas.
Essas ações não vão ocorrer de maneira isolada, mas uma complementa a outra no
processo coletivo de trabalho em saúde. O desenvolvimento dessas ações com êxito
só será possível associando-as com as demais: mobilização, assessoria,
planejamento, etc.
Foi consenso entre o grupo o conhecimento acerca do documento
Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde. As
profissionais rotineiramente têm se reunido para estudar e discutir a atuação do
assistente social na saúde e em particular no HUAB. A partir dessas discussões, a
Residente “A”, em virtude da aproximação com a equipe multiprofissional do
hospital, se interessou em fazer seu projeto de pesquisa de TCC sobre a percepção
que os outros profissionais da equipe do HUAB têm acerca das atribuições do
assistente social, tendo em vista que no cotidiano do fazer profissional são
encontradas várias dificuldades pela questão do não conhecimento destes sobre
quais são as funções do Serviço Social no contexto hospitalar.
Além da falta de conhecimento dos demais membros da equipe de saúde,
também nos foi colocado que outro motivo da discussão em grupo sobre os
Parâmetros ocorreu porque se fazia necessário refletir a atuação profissional do
assistente social para que a equipe se fortalecesse e tivesse um discurso único a fim
de não absorver demandas que são postas pela gestão do hospital às profissionais,
mas que não são de competência destas. Nesse sentido, faz-se necessário discutir
como é que está ocorrendo essa atuação e qual é realmente a visão que os outros
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profissionais têm da atuação do Serviço Social, de acordo com o que nos mostra a
fala da assistente social 3:

A gente tem as duas coisas: tem o profissional que olha para o
assistente social e não sabe o que o assistente social faz e acha que
a gente precisa além dessa história de estar reafirmando em cada
momento qual é o nosso papel, precisa que a instituição reconheça o
que cada profissão tem que fazer porque acho que os papeis
acabam se confundindo exatamente por uma necessidade
institucional, como disseram: ninguém sabe quem faz, então manda
o Serviço Social fazer.

Foi consenso no grupo que constantemente surgem perguntas pela equipe de
saúde do tipo: afinal o que faz um assistente social na saúde? O desconhecimento
das atribuições de um assistente social na saúde ou em qualquer área de atuação
ainda se faz presente na atualidade. E a nossa resposta não vem pronta, ela vai
depender tanto dos determinantes históricos da profissão, que não podem ser
desprezados, quanto de como a política de saúde vem se materializando em cada
realidade de atuação profissional.
Em virtude da necessidade que os próprios assistentes sociais que trabalham
nos estabelecimentos de saúde têm para que os órgãos de fiscalização da profissão
(CFESS, CRESS) lhes deem subsídios para responderem aos gestores das
instituições sobre quais são suas atribuições e quais não são é que tivemos como
resposta concreta a elaboração dos Parâmetros.
Em virtude de questionamentos por parte dos gestores e dos demais
membros da equipe de saúde sobre o que é, e o que não é função do assistente
social na área da Saúde e a dificuldade muitas vezes em fornecer resposta
sistematizada, é que a equipe do HUAB destacou a importância de discutir entre o
grupo e em momento posterior com os demais trabalhadores da equipe
multiprofissional do HUAB a sintetização de eixos de atuação profissional à luz dos
“Parâmetros”. Isso confirma o que o documento nos coloca como sendo ação do
assistente social a ser desenvolvida com a equipe de saúde: “esclarecer as suas
atribuições e competências para os demais profissionais da equipe de saúde”
(CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL, 2010, p. 51).
Além desses fatores, também existe o fato que alguns profissionais conhecem
parcialmente o trabalho do assistente social, porém, só enxergam aquelas atividades
de rápida resolutividade, aquele trabalho de efeito prático e não conseguem
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entender o contexto mais amplo das condições de vida do usuário. Isso reflete a
realidade de que as outras profissões trabalham com procedimentos objetivos e,
portanto, têm uma visão fragmentada do trabalho em saúde que deveria ser
compreendido em um contexto amplo da vida dos usuários, o que pode gerar por
parte deles uma aparente indefinição sobre qual é o trabalho do assistente social e
quando não têm respostas sobre determinada necessidade dos usuários
encaminham ao assistente social.
O grupo foi coeso ao citar que algumas atribuições que são demandadas ao
Serviço Social pela gestão do HUAB não seria função da profissão como, por
exemplo, o contato com o município para avisar que em determinados dias o
hospital não está atendendo gestantes ou crianças em virtude de não ter o médico
no plantão e solicitação para que as assistentes sociais realizem agendamentos de
determinados tipos de consultas e exames.
Observa-se, que de acordo com os Parâmetros para atuação do assistente
social na política de saúde, essas atividades não se constituem como atribuições do
Serviço Social, mas são ações administrativas que muitas vezes, por falta de
conhecimento da equipe de saúde, foram historicamente direcionadas para que a
profissão realizasse, porém, atualmente essas solicitações têm sido contestadas e
as profissionais já conseguiram de certa forma não mais atender essas questões.
Para ilustrar algumas situações que chegam aos profissionais, mas que não
são funções do Serviço Social, os Parâmetros exemplificam com as seguintes
atividades:










solução quanto ao atendimento (facilitar marcação de consultas e
exames, solicitação de internação, alta e transferência);
reclamação com relação à qualidade do atendimento e/ou ao não
atendimento;
não entendimento do tratamento indicado e falta de condições
para realizar o tratamento;
marcação de consultas e exames, bem como solicitação de
autorização para tais procedimentos aos setores competentes;
solicitação e regulação de ambulância para remoção e alta;
identificação de vagas em outras unidades nas situações de
necessidade de transferência hospitalar;
pesagem e medição de crianças e gestantes;
convocação do responsável para informar sobre alta e óbito;
comunicação de óbitos (CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO
SOCIAL, 2010, p. 41; 45).
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Essas demandas que chegam aos assistentes sociais vão ser reflexos das
contradições existentes na política de saúde, permeada por desmonte nos direitos,
burocratização dos serviços, escassez de recursos e também da visão fragmentada
que os demais profissionais inseridos no trabalho coletivo em saúde têm sobre os
usuários.
O grupo também concordou que há necessidade de refletir, discutir e construir
uma atuação profissional em conjunto, levando em conta que o que um determinado
assistente social não faça, por não ser atribuição da profissão, nenhum outro
assistente social na instituição deve fazer, pois, se isso ocorrer à equipe vai afirmar
aos outros profissionais que o próprio grupo não sabe o que é atribuição do Serviço
Social.
O esclarecimento e a divulgação das funções dos profissionais devem ser
feitas a fim de elucidar aos demais membros da equipe interdisciplinar qual é o papel
do assistente social com o objetivo de evitar a absorção de demandas que não são
atribuições da profissão a exemplo das atividades que foram listadas anteriormente
que são ações de profissional técnico-administrativo ou de outras profissões que
exigem formação específica para tal.
Além dessas questões de desconhecimento da equipe sobre as atribuições
de um assistente social, há também a questão de que, historicamente, o Serviço
Social é uma profissão que tem respeito dentro da instituição da área da saúde,
sendo uma das categorias com maior número de profissionais de nível superior,
conforme foi colocado pela Assistente Social 5:
Eu já vi vários profissionais dizerem assim “Ah, se o Serviço Social
for preencher o formulário ele vai fazer direito”; quando na realidade,
assim, ele não sabe que aquilo poderia ser feito por outro
profissional, porque na verdade ele tem a confiança de que é um
setor que preza pelo direito e que não vai fazer algo de errado, sabe.
Eu vejo isso, mas eu vejo de uma forma muito tímida porque eles
colocam, mas não sabem expressar que é isso que eles têm,
entendeu? Colocam mais assim com essa visão de, não tem, passa
para o Serviço Social. E quando a gente diz que não faz, aí gera
aquele conflito porque ele “ah, mas o Serviço Social sempre faz”.

É justamente em virtude da falta de compreensão, mas ao mesmo tempo a
confiança que os demais profissionais têm na categoria dentro do hospital é que há
a necessidade de garantir essa questão histórica, mas, ao mesmo tempo também
mostrar à equipe o grande desafio de quais são as atribuições do assistente social,
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porque até mesmo dentro do próprio grupo se os profissionais não refletirem
cotidianamente acerca de sua prática poderão acabar realizando atribuições que
não são da profissão em virtude das respostas urgentes que precisam ser dadas aos
usuários.
São essas tensões que acabam distanciando o “dever ser” do que realmente
é possível desenvolver na realidade, por isso faz-se necessário analisar criticamente
as condições objetivas nas quais a profissão se insere, já que a formatação das
políticas sociais na atual conjuntura são focalistas, privatistas e fragmentadas e
acaba moldando a intervenção profissional na qual as respostas constantemente
são imediatistas, burocráticas, repetitivas e que acabam exigindo pouca qualificação
profissional.
O Serviço Social, enquanto um tipo de especialização do trabalho coletivo,
tem um significado histórico e social que só pode ser compreendido a partir da
inserção da profissão na sociedade, levando-se em consideração as relações
sociais e contradições existentes no capitalismo (IAMAMOTO, 2013). São essas
contradições evidenciadas pelas expressões da questão social que vão se
materializar em forma de demandas aos profissionais. Sendo a questão social
elemento central para a justificativa das ações do assistente social, as demandas
provenientes da população exigem respostas fundamentadas pela direção que o
Projeto ético-político do Serviço Social emana. Cotidianamente se exige do
profissional um maior cuidado com as demandas, pois, muitas vezes, essas se
apresentam de forma complexa e não se revelam imediatamente.
De acordo com Iamamoto (2013, p. 121):

[...] apreender o movimento contraditório da prática profissional como
atividades socialmente determinada pelas condições históricoconjunturais, reconhecendo, no entanto, que estas são mediatizadas
pelas respostas dadas pela categoria – dentro dos limites
estabelecidos pela própria realidade -, é condição básica para se
apreender o perfil e as possibilidades do Serviço Social hoje, as
novas perspectivas do espaço profissional.

Sobre essas questões apresentadas, Guerra (2012) corrobora com os
Parâmetros no que se refere que a imediaticidade das ações apresentada pelos
profissionais tenta responder de maneira rápida às demandas da reprodução social
dos sujeitos, nas quais muitas vezes são feitas de forma quase irrefletida e não
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alcançam as determinações estruturais. A autora afirma ainda que as condições
objetivas nas quais o exercício profissional se materializa acabam não possibilitando
a apreensão das mediações que constituem o processo social e os profissionais
realizam as suas atividades sem reflexão.
Tudo isso ocorre como se no exercício profissional só existisse a dimensão
técnico-operativa, que seria “a forma de aparecer da profissão” e não tivesse uma
teoria, uma dimensão ética e política, pois dada as características do cotidiano que
exigem respostas rápidas, não há tempo que essas respostas sejam investigadas e
problematizadas.
A dimensão técnico-operativa, na fala de Santos; Souza Filho e Backx (2012,
p. 17), é a “forma pela qual a profissão é conhecida e reconhecida” e não se
restringe ao conjunto de instrumentais e técnicas, mas ela deve associar-se as
demais dimensões (teórico-metodológica e ético-política) no sentido de investigar
novas demandas e avaliar as prioridades de ação, imprimindo uma direção para o
alcance dessas finalidades.
Apesar desta dimensão ser a mais presente no cotidiano dos assistentes
sociais, as demais dimensões não devem ser esquecidas. Por mais simples que
uma ação possa parecer, o profissional, através da sua dimensão teóricometodológica, pode utilizar-se de uma situação cotidiana do exercício profissional e
imprimir-lhe uma direção teórica e construir novas estratégias de ação para uma
mesma situação rotineira, que supere a reprodução do senso comum e de respostas
imediatas.
Além dessas dimensões destacamos a importância que os projetos
profissionais se unam aos projetos societários, assim, o Projeto ético-político
hegemônico no Serviço Social deve se unir ao Projeto social da Reforma Sanitária.
Matos (2013), baseado em algumas pesquisas anteriores, afirma que os assistentes
sociais no âmbito dos serviços de saúde não têm de fato implantado efetivamente o
PEP. Isso se deve não a falta de entendimento dos profissionais do que seria o
Projeto ético-político, mas, sim, pela não internalização dos valores, pela conjuntura
brasileira desfavorável que desde a década de 1990 até os anos atuais apresenta-se
como um empecilho à efetivação dos dois projetos, tanto pelo conservadorismo da
profissão, expresso através do Serviço Social clínico, atendimentos terapêuticos,
etc, quanto pela não incorporação dos princípios do SUS e aceleração da
privatização dos serviços de saúde.
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Olhar para a organização do trabalho em saúde numa perspectiva de
totalidade consiste em reconhecer a importância de cada especialidade para atingir
o objetivo comum a todos, para isso, torna-se necessário sair do imediatismo e
apreender os processos sociais numa perspectiva macro.

É no cotidiano profissional, tenha consciência ou não, que o
assistente social se depara com demandas e interesses
contraditórios e com um leque de possibilidades, o que lhe permite
exercitar a sua autonomia, que sempre será relativa (GUERRA,
2012, p. 56).

Em virtude da necessidade de reafirmarmos que a prática profissional do
assistente social não deve ser reduzida a ações rotineiras, burocráticas e
fragmentadas é que Iamamoto (2013, p. 122) coloca a necessidade do profissional
“apreender as demandas gestadas historicamente, contribuindo assim para recriar o
perfil profissional do assistente social, indicando e antecipando perspectivas, no
nível da elaboração teórica, da pesquisa ou da intervenção profissional”.
Dessa forma, os Parâmetros apontam algumas ações para os eixos
socioassistenciais e trabalho em equipe que merecem destaque em virtude da
importância que apresentam na realidade e da necessidade em se alinhar ao Projeto
ético-político do Serviço Social:
1) Fornecer orientações individuais ou coletivas aos usuários acerca de seus
direitos;
2) Elaborar perfil socioeconômico dos usuários a fim de que possa
possibilitar estratégias de intervenção;
3) Realizar visitas domiciliares quando avaliada a necessidade, não de forma
a verificar dados, mas para conhecer a realidade na qual o sujeito está
inserido;
4) Mobilizar a rede socioassistencial;
5) Criar protocolos a fim de organizar e sistematizar o trabalho do
profissional;
6) Esclarecer as suas atribuições junto à equipe de saúde;
7) Elaborar normas e rotinas de atendimento junto à equipe de saúde;
8) Participar de ações socioeducativas junto à equipe de saúde.
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Com relação às ações socioeducativas do trabalho do assistente social, estas
não se limitam a obter simplesmente a adesão do usuário à realização de ações,
mas sim de garantir a participação destes em ações de saúde que sejam de seu
interesse. No HUAB, duas participantes ilustraram esse ponto exemplificando com
os projetos de extensão existentes no hospital, que objetivam orientar os usuários
sobre temas diversos que podem contribuir para o conhecimento dos sujeitos no
sentido de participarem e decidirem sobre as suas solicitações e necessidades.
O grupo concordou que a principal dificuldade nas ações de educação em
saúde diz respeito à inserção dos profissionais em coordenarem as atividades e
também se fazerem presentes enquanto participantes, pois, durante muito tempo a
responsabilidade das ações foram repassadas praticamente de forma exclusiva aos
residentes multiprofissionais, mas se estes estiverem em atividades externas ao
hospital, os projetos não funcionam por não ter profissional disponível para
participar. Isso em partes poderia ser justificado pela quantidade reduzida de
profissionais nos diversos setores e não apenas no Serviço Social35 até o ano de
2014, porém, mesmo com a contratação de diversos profissionais nas mais
diferentes áreas, os projetos de extensão ainda não estão ocorrendo ou estão
ocorrendo de forma tímida, conforme demonstra a assistente social 3:

As coisas foram se perdendo do ano passado pra cá. Primeiro, eu
acho pelo número de profissionais que a gente tinha. Segundo,
porque a gente teve uma injeção de profissionais dentro do Ana
Bezerra, mas não deu uma organização para isso. Então hoje a
gente tem uma gama muito grande de profissionais, mas todo mundo
está meio perdido. Todo mundo dando conta do que é seu sem
pensar muito na questão da equipe multi. Essa é a minha sensação
hoje.

As ações socioeducativas são excelentes estratégias políticas que devem ser
centrais na atuação profissional, já que podem contribuir para participação ativa dos
usuários dos serviços a fim de potencializá-los para que de forma coletiva possam
construir novas estratégias para a direção da política de saúde e contribuir para a
melhoria do hospital.
Também foi apontado por algumas profissionais que a falta de estrutura física
também colaborou pra que essas atividades fossem deixando de acontecer, pois as
35

Durante parte do ano de 2013 e 2014 o Setor de Serviço Social contava em seu quadro com
apenas uma funcionária efetiva e em finais de semanas e feriados, através de Adicional de Plantão
Hospitalar (APH), outras profissionais do quadro da UFRN faziam parte da escala.

85

ações eram programadas, as pessoas eram convidadas para participarem, mas em
um determinado momento, o auditório que havia sido reservado estava sendo usado
para outra atividade da gestão.
Durante esse ponto, o grupo discutiu bastante a fim de entrar em consenso
sobre o que poderia fazer para que as ações de educação em saúde pudessem ser
desenvolvidas novamente. Primeiro concordaram que far-se-ia necessário criar um
cronograma de atividades mensais, sejam para os projetos de extensão, sala de
espera dos ambulatórios ou enfermarias coletivas, a fim de distribuir para todos os
profissionais

uma

atividade,

inicialmente

para

as

assistentes

sociais

e

posteriormente tentar inserir os demais profissionais. Além da dificuldade em inserilos para coordenar as ações também se tem o problema em inseri-los como
participantes “são coisas que a gente precisa repensar e refazer, elaborar algumas
estratégias. Tem que começar a planejar e a executar as atividades” (Assistente
Social 3).
Com relação à articulação com a rede de serviços do município, regiões
vizinhas e capital do estado, foi considerado como um grande desafio e que vai além
das competências do profissional. Para sintetizar algumas dificuldades com relação
à articulação com a rede, a assistente social 3 traz esse seguinte comentário:

Eu acho que temos uma dificuldade institucional real, sim, do Ana
Bezerra com as instituições. Eu acho que a rede não se conhece, a
gente não se conhece e a gente não se reconhece enquanto rede.
Esse é que é o fato. E o que a gente tem é muito mais o seguinte: a
gente conhece o profissional de determinada instituição,
principalmente o do Serviço Social. Então quem está lá no CRAS36,
quem está lá no CREAS37, quem está nas unidades básicas, a gente
acaba conhecendo ou vai criando vínculo.

Essa relação não é institucional, então não podemos afirmar que há uma
vinculação da rede de serviços em relação às instituições do município ou da região.
Não há um sistema funcionando efetivamente para a atenção básica, para a média,
e para a alta complexidade. O usuário, muitas vezes, acaba transitando de acordo
com as suas necessidades no nível de complexidade que ele precisa e quando se
trata de atendimento para especialidades ou internações/exames de alta
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complexidade até que ocorra esse encaminhamento o paciente muitas vezes irá se
reinternar pela mesma situação.

Infelizmente quando o usuário ele vem para ser encaminhado para a
rede ele não tem o atendimento, muitas vezes ele é atendido na
parte curativa, voltou pra casa e lá ficou porque agora o problema é
dele [...]. Muitas vezes com a família já é difícil de você conseguir
trabalhar e mostrar pra ela a importância de dar continuidade àquele
tratamento e aí a porta está fechada. O que ela faz? Ela vai se sentir
despotencializada de ir atrás mesmo (Assistente Social 6).

Matos (2013, p. 64) corrobora com os Parâmetros quando ele fala sobre a
importância que tem para o trabalho do assistente social ter uma boa articulação
com a rede. “[...] sabem os assistentes sociais que o êxito do seu trabalho depende
da articulação de uma rede de serviços e de profissionais, dentro e fora do seu local
de trabalho”.
Portanto, a atuação do assistente social nos serviços de saúde não deve
ocorrer de maneira isolada, mas sim de forma coletiva, apesar de, na realidade
estudada, vermos a fragmentação do exercício profissional em virtude das
condições objetivas nas quais os profissionais estão inseridos.
Sobre as ações socioeducativas os Parâmetros destacam algumas ações que
devem ser prioritárias para alcançar os objetivos desse eixo:
1) Orientar os usuários sobre os seus direitos;
2) Realizar campanhas preventivas;
3) Orientar os usuários sobre a rotina da unidade de saúde;
4) Elaborar

materiais

socioeducativos

com

o

intuito

de

socializar

conhecimento;
5) Realizar atividades em grupo sobre temas diversos que sejam de
interesse dos usuários.

4.2.2 Mobilização, participação e controle social
O eixo intitulado “Mobilização, participação e controle social” está inserido nos
Parâmetros e reforça a importância dos diferentes sujeitos envolvidos no processo
saúde-doença (usuários, familiares e trabalhadores da saúde) estarem presentes
nos diversos espaços de controle social na defesa do direito à saúde.
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Temos que refletir acerca do Serviço Social no contexto das transformações
sociais, o significado social da profissão que, se insere em um ambiente
contraditório na relação capital x trabalho, mas que, apesar disso, é capaz de
contribuir para a mobilização e a inserção dos usuários na dinâmica institucional; de
formular programas e projetos em matérias de sua competência; propor pesquisas
que ajudem a subsidiar a prática profissional (GUERRA, 2012).
Conforme relatado em capítulo anterior acerca do perfil do assistente social,
metade das profissionais participa ou já participou de reuniões de conselhos de
saúde e uma delas, apesar do pouco tempo na cidade e no Ana Bezerra, já
demonstrou interesse em participar ativamente das reuniões. Além da importância já
mencionada de estar presente nessas instâncias de controle social, mobilização
popular, uma pergunta muito interessante seguida de uma reflexão da assistente
social 3 fez as demais profissionais refletirem e discutirem sobre o que realmente a
equipe entende sobre mobilização.

Agora a pergunta é: a gente mobiliza a nossa população para
participar dessas coisas? Dentro do nosso cotidiano de trabalho lá no
Serviço Social, essa é uma coisa que a gente precisa pensar muito.
Porque, assim, a gente normalmente encaminha os usuários para as
instituições, a gente faz alguns discursos, tipo: “você precisa cobrar
mais, participar mais, porque é lá que eles decidem as coisas”. Mas
eu não sei se isso a gente pode chamar de mobilização, porque cada
vez que você atende um único usuário e que mostra pra ele quais
são os direitos que a população tem, quais as possibilidades de
acesso e quais as lutas que a gente tem que enfrentar, você está
mobilizando alguém, e que mesmo quando um trabalho é feito para
uma pessoa você tem que pensar no coletivo, então assim, se essa
criatura virar um sujeito de militância, virar um ator no processo, você
está conseguindo alguém pro movimento.

Conforme documento do perfil do assistente social elaborado pelo CFESS no
ano de 2005, a participação dos próprios assistentes sociais em atividades políticas
não era tão significativa, correspondendo a apenas 32% dos profissionais que
participaram da pesquisa. Essas atividades políticas consistiam em movimentos
sindicais, partidários, movimentos da categoria de assistentes sociais e movimentos
diversos. A partir disso, a fala da assistente social 3 continua sendo pertinente:

[...] Então assim, se pensar que a gente, por exemplo, não participa
de uma única assembleia do CRESS no ano, a gente não se
organiza enquanto categoria. Se a gente pensar que nenhuma de

88

nós, por exemplo, está em um conselho de direitos ou em um
movimento social. Se a gente não consegue se inserir numa única
participação e eu estou falando a gente, eu estou aí, esse ano eu
não participei de conselho de absolutamente nada. Então, assim, no
que é que a gente se insere pra gente dizer ao nosso usuário que é
importante ele estar no movimento, por exemplo?

Essa reflexão nos mostra a importância que a profissão dá em seu cotidiano
em priorizar as ações de atendimento direito aos usuários e muitas vezes não
enxerga a participação em movimentos da categoria e da política de saúde enquanto
também uma atribuição profissional que deve ser valorizada e exercida para que,
dessa forma, possa fortalecer os demais eixos do trabalho em saúde.
Além de questões individuais relatadas pelo grupo pela não participação em
movimentos sociais, como questões objetivas de tempo, distância da capital do
estado, a equipe também não identificou estímulo por parte do hospital, o que pode
ocasionar uma desarticulação e fragmentação dos setores e serviços.
Além dessas ações citadas, outra forma de comunicação que foi criada para
estabelecer um diálogo entre a unidade de saúde e seus usuários é a ouvidoria, que
consiste num “canal de articulação entre o cidadão e a gestão pública de saúde, que
tem por objetivo melhorar a qualidade dos serviços prestados” (CONSELHO
FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL, 2010, p. 55).
Esse assunto gerou discussão, pois a forma como a ouvidoria se configura na
atualidade no HUAB, com predomínio da forma virtual de atendimento, tem
dificultado o acesso da população usuária dos serviços do hospital na qual muitas
vezes não têm acesso ao computador ou não tem habilidade para acessá-lo. Além
dessa forma de participação, há algumas caixinhas para críticas e sugestões que
estão espalhadas no hospital que objetiva receber sugestões, elogios, críticas e
denúncias acerca do serviço prestado.
O atendimento feito diretamente entre ouvidor e usuário também pode ser
realizado após solicitação deste último, e foi relatado que algumas vezes já tem sido
feito mediante intermédio do profissional de Serviço Social.
Essas críticas/sugestões que chegam à ouvidoria através de relatos
individuais não podem ser analisados individualmente, pois fazem parte, muitas
vezes, de problemas coletivos que envolvem assuntos macros e, dessa forma,
exigem respostas coletivas para que não haja mera reprodução de problemas, mas
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possam mobilizar efetivamente os usuários para que eles participem da política de
saúde.
Faz-se necessário fomentar a democracia através da disseminação das
informações, da suscitação de debates. O Código de Ética do assistente social
reforça em seu artigo 5º que é um dever do profissional “democratizar as
informações e o acesso aos programas disponíveis no espaço institucional, como
um dos mecanismos indispensáveis à participação dos usuários” (CONSELHO...,
2010 p.41). Além disso, Iamamoto (2009, p. 143) reforça que há:

o desafio de tornar os espaços de trabalho do assistente social,
espaços de fato públicos, alargando os canais de interferência da
população na coisa pública, permitindo maior controle, por parte da
sociedade, nas decisões que lhes dizem respeito.

O assistente social está presente nesse processo na medida em que orienta e
estimula a participação dos usuários a demonstrarem a sua opinião sobre o
atendimento recebido, para que mesmo de forma incipiente, possam exercer a sua
cidadania.
No entanto, o objetivo do processo de Mobilização, Participação e Controle
Social proposto pelos Parâmetros não é alcançado em sua plenitude, pois não há
ações significativas que favoreçam a participação dos usuários, familiares e
trabalhadores de saúde do HUAB nos diversos espaços de controle social. Assim,
os Parâmetros citam algumas atividades que devem ser desenvolvidas pelos
assistentes sociais a fim de que estimulem os usuários a participarem dos diversos
espaços de controle social:
1) Contribuir para que os usuários lutem por melhores condições de vida;
2) Participar efetivamente das diversas instâncias de controle social;
3) Participar da ouvidoria a fim de coletivizar as questões apresentadas pelos
usuários.

4.2.3 Investigação, planejamento e gestão

Os Parâmetros colocam a seguinte definição para as ações de Investigação,
Planejamento e Gestão:
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Essas ações têm como perspectiva o fortalecimento da gestão
democrática e participativa capaz de produzir, em equipe e
intersetorialmente, propostas que viabilizem e potencialize a gestão
em favor dos usuários e trabalhadores de saúde, na garantia dos
direitos sociais (CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL,
2010, p. 58).

Os assistentes sociais no âmbito da política de saúde atuam não somente no
atendimento direto aos usuários, mas, a fim de responder às demandas
evidenciadas com as mais diversas expressões da questão social acabam
desenvolvendo, também, ações de planejamento, gestão e educação em saúde.
Essas ações não se restringem apenas aqueles profissionais que atuam no
planejamento de políticas sociais, mas também, para os que estão na execução
terminal das políticas, que lidam diariamente com os usuários e precisam conhecer
mais profundamente a realidade dos sujeitos e o contexto social, cultural e histórico
onde os mesmos estão inseridos para a partir daí pensar em possibilidades de
atuação.
Indagadas sobre o tema investigação, planejamento e gestão, a assistente
social que está há mais tempo no serviço informou que existe um planejamento
anual do hospital e um planejamento específico do setor de Serviço Social. Porém,
no ano de 2015, a única ação solicitada pela EBSERH nesse sentido foi elaborar
uma tarefa com planos de atividades para cada profissional novato através de um
documento único, independente do tempo, elencando as atividades do Serviço
Social. Porém, até o momento dessa discussão não havia tido nenhum
planejamento enquanto unidade psicossocial, nem enquanto subunidade.
Após a mediadora do grupo focal ter pronunciado o termo gestão participativa
em um ponto de discussão, o grupo reagiu de forma contrária, pois foi colocado que,
apesar dos gestores da EBSERH estarem constantemente em reuniões entre eles, o
grupo sente que as decisões já chegam prontas aos diversos setores e não há uma
discussão efetiva com os profissionais de cada área.
A equipe colocou ainda que na discussão de profissional para profissional de
uma mesma categoria é mais fácil que todos consigam discutir as questões diversas
para chegarem a um acordo, pois o grupo consegue ter uma definição das ações de
forma conjunta.
Um assistente social propositivo requer que este seja pesquisador na sua
realidade de trabalho e possa obter possibilidades de intervenção através dos rumos
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investigativos. Seja uma profissão que se atualize permanentemente, tanto no
âmbito do Serviço Social, quanto da política em que atue.
A pesquisa social, neste sentido, não deve ocorrer como um fim, mas
enquanto um meio de alternativa profissional em que sejam analisados os dados
presentes em determinada realidade para que possam reforçar a defesa de projetos
para a população usuária junto às instituições competentes.

O que importa salientar é que o acompanhamento dos processos
sociais e a pesquisa da realidade social passam a ser encarados
como componentes indissociáveis do exercício profissional, e não
como atividades “complementares”, que podem ser eventualmente
realizadas, quando se dispõe de tempo e condições favoráveis
(IAMAMOTO, 2009, p. 101).

Nesse contexto concordamos quando Guerra (2011, p. 201) afirma que a
investigação também se configura como um importante instrumento para o exercício
profissional, no sentido de unir teoria e prática e assim dispor da instrumentalidade
do assistente social.
Nesse sentido, Vasconcelos (2002) afirma a necessidade do assistente social
romper com práticas fragmentadas “para um exercício profissional consciente,
crítico, criativo e politizante, que só pode ser empreendido na relação de unidade
teoria e prática”.
De acordo com a pesquisa, pudemos evidenciar que o Serviço Social do
HUAB não participa efetivamente da Investigação, Planejamento e Gestão das
ações que são propostas pelo HUAB, pois, conforme discutido entre o grupo, o
processo de discussão vem ocorrendo muito internamente entre os membros que
compõem a gestão e apenas repassada aos demais profissionais da equipe.
Além disso, não foi relatado que há realização de estudos e pesquisas que
propiciem o conhecimento do perfil, condições de vida e necessidade dos usuários
para que as ações possam ser planejadas e realizadas de modo a favorecer a
gestão em favor dos usuários objetivando garantir os direitos sociais.
Assim, destacaremos algumas ações desse eixo que devem ser realizadas
pelos assistentes sociais das unidades de saúde:
1) Elaborar planos de ação para o Serviço Social;
2) Participar da gestão das unidades de saúde;
3) Elaborar o perfil dos usuários a fim de subsidiar as ações profissionais;
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4) Participar de estudos sobre a política de saúde;
5) Sensibilizar a gestão das unidades de saúde sobre a importância que o
assistente social tem nas ações de investigação, planejamento e gestão.

4.2.4 Assessoria, qualificação e formação profissional

As ações de assessoria, qualificação e formação profissional foi outro ponto
de discussão com as assistentes sociais, sendo consenso entre o grupo a
importância do desenvolvimento dessas atividades para o fortalecimento das ações
profissionais. Assim reforçamos a importância dos profissionais se reciclarem,
participarem de treinamentos para a melhoria do desenvolvimento de suas
atividades na unidade de saúde, destacamos inclusive que todas as assistentes
sociais possuem uma ou mais pós-graduações.
Frente aos desafios enfrentados pelos assistentes sociais na cena
contemporânea, principalmente no âmbito

da

saúde,

têm-se

exigido

dos

profissionais a necessidade de formação permanente ancorada no Projeto éticopolítico que, Iamamoto (2009, p. 45) mostra que “A afirmação de um perfil
profissional propositivo requer um profissional de novo tipo, comprometido com sua
atualização permanente, capaz de sintonizar-se com o ritmo de mudanças que
presidem o cenário social contemporâneo [...]”.
Inserido no contexto de um HU, o ensino, a pesquisa e a extensão são
dimensões concretas de atuação profissional através da articulação entre o
conhecimento e a realidade. O processo de investigar e pesquisar não deve se
limitar à academia e aos centros de formação, mas deve ser ampliada ao ambiente
dos HU´s, a partir da percepção da importância de ser mais uma forma de
intervenção profissional com possibilidades de desvelamento da realidade.
Apesar de algumas assistentes sociais terem participado de eventos nos
últimos anos, apenas uma apresentou trabalho no CBAS, no ENPESS e Congresso
Nacional de Serviço Social na Saúde (CONASSS). Evidenciamos, portanto, a
necessidade de escrever sobre as ações que são produzidas no cotidiano
profissional. Porém, muitas vezes as condições objetivas de participar de um
congresso, que envolve liberação de suas atividades de trabalho, condições
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financeiras para custear hospedagem, inscrições e alimentação, dificultam a
socialização do conhecimento.
A assistente social 1 é ciente de que as ações que são desenvolvidas pela
equipe no cotidiano profissional deveriam ser publicizadas “Eu tenho o grande
desejo que a gente enquanto profissional lá do Ana consiga escrever sobre as
coisas que a gente faz e apresentar isso”.
A atual condição objetiva de trabalho, com volume extenso de atividades, falta
de estrutura física na sala do Serviço Social que propicie um ambiente de estudo
tem dificultado que as profissionais consigam escrever sobre as suas ações no
sentido de coletivizar o conhecimento.
O documento cita também a importância do assistente social oferecer campo
de estágio para alunos de Serviço Social e a criação e participação das residências
multiprofissionais em saúde.
Outro ponto importante no que diz respeito ao processo de formação
continuada diz respeito à residência multiprofissional em Serviço Social, que foi
planejada pela equipe do Serviço Social durante o ano de 2010 e a partir de 2011
entrou em funcionamento junto com as outras profissões já existentes no HUAB:
Nutrição, Psicologia, Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia e Odontologia.
Objetiva-se que, com o programa de Residência em Saúde, baseado numa
perspectiva de trabalho multiprofissional, se diminua a fragmentação do trabalho
individualizado e curativo para um modelo ampliado de promoção à saúde, que
fortaleça a integração das diversas profissões, mas preservando as especificidades
de cada área de saber.
Mourão et al (2009, p. 362), ao relatar a experiência das Residências em
Saúde da Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal de Juiz de Fora,
afirma que:

A Residência em Serviço Social tem como horizonte a busca da
formação interdisciplinar, comunicando ideias, integrando conceitos e
construindo em conjunto, objetos de novas investigações. Esta
residência pretende superar a presença justaposta das disciplinas
profissionais que agem sem a integração de conceitos ou de projetos
de trabalho, em que cada uma delas reproduz sua especificidade
sem haver comunicação objetiva entre elas.
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Essa conquista confirma o que os Parâmetros nos colocam e vem
proporcionando um impacto positivo na assistência hospitalar do HUAB, pois, é uma
profissão imprescindível na construção dos projetos sociais para os pacientes
materno-infantis e pode operacionalizar as Políticas Públicas no hospital e em toda
rede de Saúde e, além disso, pode fomentar um modelo de atenção baseado na
interdisciplinaridade.
Portanto, a fim de reforçar as principais ações que o assistente social deve
desenvolver nessa área os Parâmetros nos colocam as seguintes ações:
1) Prestar assessoria aos conselhos de saúde e dessa forma fortalecer o
controle democrático;
2) Oferecer campos de estágio em Serviço Social;
3) Participar dos programas de residência (criação, coordenação e
preceptoria);
4) Participar de congressos de Serviço Social e áreas afins.
5) Elaborar plano de educação permanente para os assistentes sociais;
6) Assessorar os diversos movimentos sociais para fortalecer a lura em
defesa da saúde.

4.3 ANÁLISE DOS DESAFIOS, LIMITES E POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO DO
ASSISTENTE SOCIAL DO HUAB

O desenvolvimento de atividades de qualquer profissão inserida na política de
saúde é permeado por desafios e tensões, mas ao mesmo tempo por possibilidades
de enfrentamento desses desafios. No trabalho coletivo em saúde as ações
profissionais apresentam-se fragmentadas, sem interdisciplinaridade, e objetivam
tratar a doença a partir do modelo biologizante do indivíduo. Nesse sentido, Matos
(2013, p. 63) afirma ser necessário “Compreender os determinantes da política de
saúde e seus rebatimentos no trabalho desenvolvido na instituição e na vida dos
usuários”.
A atenção integral à saúde é um princípio constitucional, mas que atualmente
vem sendo desrespeitado em virtude dos diferentes níveis de complexidade não
estarem articulados. Matos (2013, p. 52) aponta que “O trabalho nos serviços de
saúde reproduz um atendimento multiprofissional, com pouca ou nenhuma
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interdisciplinaridade onde mesmo os profissionais ‘co-habitando’ o mesmo espaço
pouco se falam”.
Durante a pesquisa foi possível evidenciar, através das falas de todas as
assistentes sociais, que muitos são os desafios que a categoria do Serviço Social
enfrenta no âmbito do Hospital Universitário Ana Bezerra.
O primeiro deles e por inúmeras vezes citados durante a discussão consistiu
na falta de conhecimento dos demais profissionais da equipe e da gestão sobre o
papel do assistente social dentro da instituição. De acordo com a assistente social 1:

O tempo todo a gente tem que ficar reafirmando a nossa ação em
todas as reuniões que a gente tem participado (nas reuniões de
planejamento, das linhas de cuidado) onde ficam o tempo todo
colocando demandas para a gente dar respostas. Demandas essas
que passam aquém da nossa atuação, da nossa linha de atuação. A
gente está aqui como prestador, como generalista que enxerga a
demanda do usuário e responde, porque nós somos a resposta do
hospital e do usuário. Agora o que tem chegado pra gente é que a
gente responda em nome de uma instituição e não é esse o papel do
Serviço Social. O nosso papel é principalmente o de estar mediando,
é ficar prestando um serviço de qualidade, eficiência, mas o que
chega pra gente é o que não é de nossa competência.

Essas atribuições que tanto foram faladas que não seria função da profissão,
o grupo tem entendimento de forma consensual que seriam função gerencial da
gestão ou de outros profissionais da esquipe e não papel do assistente social do
hospital universitário. Continuando com a assistente social 1:

É uma repetição constante assim de que as pessoas querem que o
Serviço Social dê respostas que não competem ao Serviço Social,
coisas que não são atribuições nossas. Então a gente tem os
parâmetros que são bem claros, o que a gente deve fazer, as
atividades socioeducativas, tudo que se refere ao usuário. Então,
esse tem sido o nosso desafio. Quando a assistente social 6 fala de
refletir, a gente está refletindo internamente enquanto um grupo
coletivo e o desafio é apresentar isso à direção e que as pessoas
aceitem.

Sabe o que eu fico pensando também? Acho que algumas pessoas
não gostam de trabalhar em equipe, não só na equipe do Serviço
Social, mas na equipe multi. É um grande desafio, então isso dentro
de um hospital que tem uma história nessa região, tem uma
historicidade aí, tem uma cultura no Ana Bezerra. Então, na verdade
tem que se respeitar a cultura, mas é preciso mostrar também pro
outro, sem desconsiderar, claro! Então acho que há um grande
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desafio aí nessa questão da multiprofissionalidade. [...] Algumas
pessoas distorcem em se construir toda uma atuação
multiprofissional, mas cada profissional precisa entender qual é o seu
papel na verdade (Assistente Social 1).

Segundo os Parâmetros, o trabalho em equipe merece reflexão, pois é
necessário deixar claro para a equipe o papel do assistente social dentro de uma
unidade de saúde, para que as demandas que realmente são do Serviço Social
possam ser encaminhadas a este, pois, como foi relatado anteriormente, algumas
ações que são direcionadas ao Serviço Social são atividades técnico-administrativas
que devem ser resolvidas por outro profissional.
Torna-se cada vez mais necessário que o profissional no desenvolvimento do
trabalho em equipe procure sempre o respaldo dos seus aparatos legais (Código de
Ética, Lei de Regulamentação da profissão, Diretrizes Curriculares). Além disso, há a
necessidade de existir dentro da Instituição reuniões sistemáticas com os membros
da equipe de saúde para o estabelecimento de planos de trabalhos para que se
possa, entre outras questões, esclarecer as atribuições e competências de cada
profissional.
Outro assunto que fluiu durante as discussões foi com relação as condições
de trabalho e conforme já relatada no item 3.3 acerca do Serviço Social do HUAB,
foi consenso entre o grupo que a estrutura física tem comprometido o
desenvolvimento do trabalho dos assistentes sociais, pois a sala não há condições
de sigilo para um atendimento individual em virtude de não ter um local reservado
para tal atendimento.
A gente tem uma dificuldade para trabalhar a questão do sigilo
porque a nossa sala ela não tem, ela não dá pra fazer um
atendimento individual. Tem sempre que fazer com alguém. É uma
sala que é muito solicitada também, na hora que um está dentro,
outro bate na porta aí você tem que interromper um atendimento pra
ver a outra demanda que está chegando e explicar que está
atendendo e tem que aguardar. É uma questão assim que é um
pouquinho difícil, espero que com as construções que estão sendo
feitas que a gente possa ganhar um espaço, mas não é fácil
(Assistente Social 6).

Essa garantia do sigilo não é apenas direito do profissional, mas é direito do
usuário ser atendido com privacidade e sigilo e esses limites institucionais vão além
da capacidade de resolução dos profissionais.
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Além desse problema, outra dificuldade relatada foi o entendimento por parte
da Gestão que em virtude de ser uma Unidade Psicossocial, os psicólogos e os
assistentes sociais poderiam dividir o mesmo espaço, porém, entendemos que cada
profissão precisa do seu espaço e no âmbito de um trabalho multiprofissional, as
informações que o assistente social se apoderou em virtude do seu trabalho, só
poderão ser prestadas no que for estritamente necessário.

A gente já vem passando por problema, por essa individualidade.
Existe um entendimento no hospital de que uma sala individual seria
uma sala para um atendimento psicossocial, então, assim, a gente
começa a reivindicar um espaço privativo para o assistente social, e,
em contrapartida, a direção, entende que esse espaço é
psicossocial, a gente tem esse agravante ainda no meio do caminho
(Assistente Social 1).

Eu acho que ainda existem duas coisas a se avaliar. Primeiramente a
evolução do Serviço Social no Ana Bezerra porque há alguns anos o
Serviço Social funcionava numa sala de Recursos Humanos junto
com a Psicologia [...]. Foi uma luta até se conseguir uma sala para o
Serviço Social. Depois, o Serviço Social tinha uma sala, mas tinham
dois profissionais por plantão e tinha situação em que você estava
sozinha. Hoje a gente tem outra história. Hoje somos pelo menos
seis profissionais, mais quatro residentes, que dá simplesmente dez
assistentes sociais dentro de uma instituição numa sala que deveria
ter um único birô e um único atendimento funcionando de cada vez e
aí, pra piorar como a gente viu na nova lógica da EBSERH a gente
está inserido em uma unidade, dentro de uma unidade que agora é
psicossocial. Tudo que a gente lutou, lutou, lutou para construir para
o Serviço Social a gente vê hoje assim. Não tenho nada contra a
Psicologia ter seu espaço, mas a sensação que eu tenho é “ah, se o
Serviço Social conseguir a Psicologia entra junto”, ou seja, ao invés
da gente estar brigando para que a gente tenha espaço para o
Serviço Social, espaço pra Psicologia e um ambiente pra discussão,
etc, que poderia ser psicossocial, a gente está brigando para garantir
o espaço do Serviço Social e carregando nas costas a Psicologia
porque aqui é uma unidade só (Assistente Social 3).

As organizações institucionais nas quais os assistentes sociais estão
inseridos só podem ser entendidas no processo de hegemonia, no processo de
dominação caracterizada pela aceitação das classes, podendo ser legitimada ou
contestada. Percebe-se, então, que as instituições são lugares de conflitos em que
as diferentes forças se enfrentam uma vez que a hierarquia é uma das
características presentes na mesma.
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As condições de trabalho de grande parte dos assistentes sociais
independente de sua política de atuação, ou órgão empregador são marcadas por
sobrecarga de trabalho, metas exageradas, polivalência no âmbito dos serviços,
precarização nos vínculos, o que pode ocasionar desgaste físico e mental desse
profissional que por não se reconhecer no produto desse trabalho acaba se tornando
um trabalhador alienado.
Todas essas dificuldade que foram apontadas demonstram a intensa atuação
da Política neoliberal. Segundo os Parâmetros, “A contrarreforma do Estado atingiu
a Saúde por meio das proposições de restrição do financiamento público”. Essa
restrição do financiamento vai acarretar em todas essas situações que foram
colocadas pelas entrevistadas: insuficiência de recursos financeiros, estrutura física
precária e dificuldades externas inerentes ao Sistema de Saúde.
Marx nos coloca a necessidade de analisarmos a sociedade de maneira
macro, inserida em um processo de totalidade, pois é só assim que o assistente
social pode atender a demanda de um indivíduo, mas inserindo-o dentro de um
processo social onde as suas necessidades expressas pela questão social não
sejam individualizadas e transformadas em respostas irrefletidas por parte dos
assistentes sociais.
O assistente social responde essas necessidades sociais que se traduzem
em demandas profissionais, estas, por sua vez apresentam-se como um fim em si
mesma, se não problematizadas podem reduzir-se a uma simples manifestação
dada a partir de uma necessidade social/um fenômeno social.
Na cena contemporânea na qual as expressões da questão social
apresentam nova formatação, o trabalho do assistente social também vai sofrer
intensas transformações no mundo do trabalho, seja com precárias condições ou
eliminação de postos de trabalho ou consequentes ampliação do mercado informal.
O Serviço Social, apesar de ser uma profissão regulamentada como liberal,
norteada por um Código de Ética e uma Lei de Regulamentação da profissão, na
maioria de suas atividades ainda não dispõem de todos os meios necessários para o
desenvolvimento de suas atividades independentemente de uma instituição
empregadora. A realidade na qual o assistente social está inserido é permeada por
inúmeras contradições expressas nas condições de subalternidade e dependência
que por sua vez podem dificultar o desenvolvimento do trabalho, exigindo-se do
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profissional capacidade de reflexão para intervir na realidade apesar das
contradições.
Enquanto possibilidades, somente unindo teoria e prática é que o profissional
pode, a partir do cotidiano de trabalho, superar impressões superficiais e enxergar a
realidade tal qual ela é em si mesma.
As profissionais, ao adotarem uma postura ética e política diante das
demandas que chegam a seu cotidiano profissional, poderão afastar-se de visões
messiânicas ou fatalistas no desenvolver de sua prática e reconhecer seus limites e
possibilidades de atuação, tomando como referência o PEP como sendo um projeto
coletivo criado a partir de uma realidade complexa onde há correlações de forças
dentro de um ambiente de trabalho permeado por tensões entre capital e trabalho
que fazem das políticas públicas cada vez mais seletivas e excludentes.
Ao pensarmos no arcabouço teórico que o Serviço Social e a política de
saúde conquistaram nas últimas décadas entendemos como um avanço, mas ainda
há muitos desafios para serem enfrentados.
Então, concordamos, também, enquanto possibilidades que a equipe do
HUAB pode realizar um trabalho com os Parâmetros, de discussão de eixos, um
trabalho interdisciplinar. Para que todas essas ações sejam desenvolvidas é
necessário que o assistente social realize o seu trabalho estando norteado pelo seu
Código de Ética, Lei de Regulamentação da profissão e as Diretrizes curriculares.
Todos esses instrumentos devem ser apreendidos pelos profissionais e demandam
que o mesmo realize o seu trabalho de maneira crítica e reflexiva para que
possibilite ao usuário um atendimento de qualidade pautado na liberdade,
democracia, equidade e justiça social.
Ao desenvolver a análise da profissão do Serviço Social no mundo atual,
concordamos com Iamamoto (2009, p. 20) quando cita a necessidade de "romper
com a visão focalista [...] olhar para o movimento de classes sociais e do Estado em
suas relações com a sociedade". O profissional do Serviço Social, tem
historicamente implementado políticas sociais, especialmente políticas públicas,
mas, no momento atual, a sua intervenção vai além da função de executores,
trazendo as demandas para área da formulação das políticas sociais e tem como
elemento fundante do seu conhecimento o desenvolver da capacidade de analisar
criticamente a realidade, sendo este o seu meio de trabalho, ultrapassando a visão
das técnicas como instrumental para sua intervenção, o que lhe possibilitará a
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apreensão das modificações nela contida, criando espaços e possibilidades ao
profissional.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo realizado sobre o trabalho do assistente social do Hospital
Universitário Ana Bezerra, ao analisar em que medida os Parâmetros para Atuação
de Assistentes Sociais na Política de Saúde têm sido incorporados no cotidiano de
trabalho da instituição, evidencia que muitas ações executadas pelas assistentes
sociais são condizentes com o que preconiza os Parâmetros, porém, ainda há
muitas lacunas que precisam ser problematizadas para que o exercício profissional
das assistentes sociais consiga atingir da melhor forma possível as orientações
postas pelos Parâmetros.
Compreendemos que não é o documento por si só que vai moldar as ações
dos assistentes sociais na saúde, mas a sua inserção enquanto parte de um projeto
profissional macro, pensado na defesa da classe trabalhadora, é que poderá
subsidiar as ações profissionais, inclusive devendo se constituir em instrumento para
potencializar análise crítica e enfrentamento das condições objetivas nas quais os/as
assistentes sociais estão inseridos.
A saúde pública enquanto política social vem sofrendo com os limites
impostos pela contrarreforma do Estado, causadora de retrocesso no âmbito social
que dificulta a manutenção dos princípios do SUS e vai esbarrar no limite
profissional, que é um desafio a organização do trabalho na área da saúde.
A prioridade das ações profissionais tem sido referente à rotina institucional,
com ações de atendimento direto aos usuários que possam contemplar a
necessidade do serviço e as ações de educação em saúde, controle social têm
ficado para segundo plano.
A fragmentação do trabalho existente nos serviços de saúde ocasiona a
incompreensão, por parte dos profissionais dos serviços de saúde, sobre quais são
as atribuições e competências do assistente social, portanto, faz-se necessário
realizar debates e reuniões com a equipe a fim de esclarecer quais são as
atribuições dos assistentes sociais conforme orientam os Parâmetros.
Algumas ações evidenciadas são decorrentes de uma rotina já estabelecida
há algum tempo que merece ser refletida e discutida, tanto pelas assistentes sociais
do serviço quanto pelos demais membros da equipe de saúde, pois é bastante
evidente que algumas ações instituídas no cotidiano de trabalho, embora reflexos da
fragmentação dos processos de trabalho, da sobrecarga dos profissionais, da
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precariedade dos serviços sociais públicos e da qualidade de vida da população, da
forma como os serviços estão organizados ainda são vistos pelos assistentes sociais
de forma reduzida à questão da falta de conhecimento de outros profissionais acerca
da profissão do serviço social, assim explicando o fato de que muitas vezes, isso
implica na própria absorção de demandas que não são inerentes à profissão.
Nesse sentido, o assistente social deve sempre basear-se nas competências
ético-política, no sentido em que o profissional deve adotar uma postura ética e
política frente às questões apresentadas pela realidade social; competência teóricometodológica, pois, o profissional precisa estar qualificado para captar o dinamismo
existente na sociedade e a competência técnico-operativa que envolve a capacidade
do profissional em dar respostas às demandas postas pelos usuários.
Existe ainda a necessidade do profissional se apropriar das legislações
específicas do Serviço Social (Código de Ética, Lei de Regulamentação da
Profissão, Diretrizes Curriculares e mais recentemente dos Parâmetros para atuação
de assistentes sociais na Saúde), que são componentes fundamentais do Projeto
ético-político da Profissão para que esteja respaldado nos processos de tomada de
decisões.
Obviamente o Projeto ético-político do Serviço Social atualmente não é
plenamente implementado nos serviços de saúde, não por falta de conhecimento
dos profissionais, mas conforme bem coloca Costa, em razão do modelo assistencial
e gerencial hegemônico ainda curativo individual, cujos processos de trabalho
objetivamente desarticula a equipe de saúde por meio da parcelarização,
superespecialização e fragmentação combinadas a uma polivalência, em parte
rejeitada mediante uma espécie de passa e repassa de um profissional para outro e
disputada através da competição entre algumas profissões, ao tentarem tornar
exclusivas de determinada corporação ações que são de natureza interdisciplinar.
Tudo isso concorre para não haver, de fato, uma internalização dos valores
do Projeto ético-político e da Reforma Sanitária Brasileira, ao nosso ver, valores
essenciais ao exercício e a afirmação profissional dos assistentes sociais.
No cotidiano vão surgir demandas de caráter emergencial, que podem
deslocar o assistente social das suas ações, mas sugerimos a elaboração de
protocolos e fluxos de encaminhamento para que essas demandas possam ser
encaminhadas com maior facilidade para os setores competentes.

103

As ações de atendimento direto aos usuários não devem existir de forma
isolada, mas associada a todas as outras ações consideradas essenciais ao
atendimento dos usuários: planejamento, mobilização, controle social, investigação
gestão, formação e qualificação profissional.
É necessário que o assistente social do HUAB investigue, planeje e participe
da gestão da unidade, pois através do conhecimento da realidade, o profissional
pode formular e implementar ações que contribuam para a garantia dos direitos
sociais dos usuários e, além disso, sugerir à gestão a destinação de recursos para o
desenvolvimento de projetos e programas para os usuários.
No que diz respeito às ações de mobilização, participação e controle social,
se evidencia a importância do profissional estar cotidianamente orientando para que
os usuários,

enquanto

sujeitos

políticos,

possam

participar das

decisões

institucionais e defender a Saúde como realmente um direito de todos e dever do
Estado.
Com relação à formação e qualificação profissional, torna-se fundamental o
aprimoramento profissional para que o assistente social possa responder com
segurança às demandas que lhe são postas no cotidiano de trabalho. Para isso, há
a necessidade de participar de cursos, congressos, seminários que objetivem a troca
de conhecimentos entre os assistentes sociais e diversos profissionais.
Percebemos pelas falas que prevalecem as ações de atendimento direto aos
usuários no eixo socioassistencial, com predomínio de atendimento e ações
individuais em detrimento de ações coletivas como as de mobilização, participação e
controle social; investigação planejamento e gestão; assessoria, qualificação e
formação profissional. Apesar de existirem algumas atividades socioeducativas de
caráter coletivo, em virtude das condições objetivas que já foram mencionadas há
predominância das atividades individuais, conforme já foi colocado em momento
anterior. Isso se deve tanto as especificidades do lócus hospitalar procedimento
centrado, voltado para a recuperação da saúde, quanto ás debilidades teóricas e
metodológicas da profissão.
Portanto, percebemos através desta reflexão teórica, que os/as assistentes
sociais se deparam com desafios no decorrer do seu desenvolvimento enquanto
profissão e não diferentemente na contemporaneidade, mas que é necessário
elaborar estratégias de intervenção profissional, através de um exercício profissional
crítico e propositivo seja em razão de um mercado de trabalho cada vez mais
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exigente, seja pela importância estratégica de consolidação do PEP e de efetivo
engajamento na construção de uma nova forma de sociabilidade, sob a perspectiva
da defesa intransigente dos direitos humanos.
Sobretudo por se tratar de um exercício profissional em um hospital de ensino
que inclusive implementa programa de residência em Serviço Social, torna-se mais
viável realizar reflexões com vistas à ruptura com as atividades de caráter
burocrático e fomentar a pesquisa e o ensino como instrumento extrema importância
para desvelar a realidade social.
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ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL
MESTRADO EM SERVIÇO SOCIAL
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE

Esclarecimentos

Este é um convite para você participar da pesquisa: O Serviço Social no
Hospital Universitário Ana Bezerra: reflexões sobre a influência dos Parâmetros para
atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde, que tem como pesquisador
responsável a Sra. Ana Karine Ferreira da Silva Fechine.
Esta pesquisa pretende analisar em que medida o documento Parâmetros
para Atuação de Assistentes Sociais na Política na Saúde tem sido incorporado no
cotidiano dos profissionais no Hospital Universitário Ana Bezerra da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte.
Apresenta como objetivos específicos: analisar o tratamento das demandas
postas ao Serviço Social no Hospital Universitário Ana Bezerra tendo como
referência a reflexão dos Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na
Política na Saúde e analisar os limites, desafios e possibilidades de atuação do(a)
assistente social no HUAB.
O motivo que nos leva a fazer este estudo é contribuir com a acumulação
teórica sobre o trabalho do assistente social na política de Saúde, considerando a
categoria trabalho em suas dimensões ontológico-históricas, as mudanças
contemporâneas da relação capital-trabalho; e a análise do Serviço Social frente aos
“Parâmetros”. Além, da possibilidade de contribuir, sobremaneira, com o
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aprimoramento profissional dos assistentes sociais, por meio da aproximação com o
debate.
Caso você decida participar dessa pesquisa, será submetido(a) a uma
reunião orientada pelo metodologia de Grupo Focal que será registrada com o
auxílio de um gravador de voz para viabilizar a integridade das falas durante a
transcrição, respeitando os direitos dos participantes.
Durante a realização das etapas dessa pesquisa, você estará livre para
interromper a sua participação a qualquer momento e/ou solicitar a posse da
gravação e transcrição da entrevista, logo identificamos mínimos riscos e/ou danos à
dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual do ser
humano, a partir do desenvolvimento dessas, considerando que os participantes não
serão diretamente identificados e a sua dignidade e autonomia serão respeitadas.
Assim, caso aconteça um desconforto ou risco do constrangimento em
alguma das etapas, o participante poderá solicitar, imediatamente, a interrupção de
sua participação e/ou o não uso de alguns trechos da sua fala. Para minimizar as
possibilidades de constrangimento, as reuniões serão realizadas em locais que
permitam garantir o sigilo das informações.
Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando
para Ana Karine Ferreira da Silva Fechine (Telefone: (84)9922-1905/ End. Rua
Pureza, 14 Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59.063-170).
Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em
qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.
Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados
apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de
nenhum dado que possa lhe identificar.
Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa
pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos.
Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será
assumido pelo pesquisador responsável e reembolsado para você.
Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você poderá ligar para o
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP HUOL), telefone 3342-5003/
End. Av. Nilo Peçanha, 620, Bairro: Petrópolis, Natal-RN, CEP 59.012-300. E-mail:
cep_huol@yahoo.com.br
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Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra
com o pesquisador responsável, Sra. Ana Karine Ferreira da Silva Fechine.

Consentimento Livre e Esclarecido

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados
serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e
benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos,
concordo em participar da pesquisa O Serviço Social no Hospital Universitário
Ana Bezerra: reflexões sobre a influência dos Parâmetros para atuação de
Assistentes Sociais na Política de Saúde, e autorizo a divulgação das
informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde
que nenhum dado possa me identificar.

Natal, ___/___/___.

_________________________________
Assinatura do participante da pesquisa

Impressão
datiloscópica do
participante

Declaração do pesquisador responsável

Como pesquisador responsável pelo estudo O Serviço Social no Hospital
Universitário Ana Bezerra: reflexões sobre a influência dos Parâmetros para
atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde declaro que assumo a
inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente
e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim
como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo.
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Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora
assumido estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12
do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo
o ser humano.

Natal ___/___/___

________________________________
Assinatura do pesquisador responsável
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APÊNDICE B - ROTEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO GRUPO FOCAL

ROTEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO GRUPO FOCAL COM OS(AS)
ASSISTENTES SOCIAIS DOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS DO RIO GRANDE
DO NORTE

1. Perfil profissional
1.1 Idade _____ Sexo _____
1.2 Formação profissional:
Ano de formação:_________ Instituição____________
1.3 Pós-graduação


Especialização Área: ___________________ Instituição: _____________

Ano de Conclusão: __________________


Mestrado Área: _______________________Instituição: _____________

Ano de Conclusão: __________________


Doutorado Área: _______________________Instituição: _____________

Ano de Conclusão: __________________
1.4 Tempo de trabalho como assistente social: ________________________
1.5 Tempo de trabalho na área da saúde:_____________________________
1.6 Quanto tempo neste Hospital: ___________________________________
1.7 Carga horária semanal:________ Carga horária diária: ________
1.8 Nos últimos 5 anos você foi supervisor de Serviço Social (Graduação/Residência
Multiprofissional?)
1.9 Participa de algum fórum em defesa do SUS? ___________________________
1.10 Participa das reuniões do Conselho de Saúde? _________________________
1.11 Participa de Comissão ou Diretoria do CRESS? _________________________
1.12 Participa de sindicato?_____________________________________________
1.13 Cite os últimos eventos da categoria que você tenha participado. Houve
apresentação de trabalho?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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2. Parâmetros para a Atuação dos Assistentes Sociais na Política de Saúde

Questões norteadoras para discussão

Parâmetros para a Atuação dos Assistentes Sociais na Política de Saúde
Bloco 1 – Atendimento direito ao usuário


Participação em discussões coletiva sobre os Parâmetros para atuação de
assistentes sociais na saúde;



Em que medida os Parâmetros tem subsidiado a atuação profissional;



Dificuldades encontradas com relação ao desenvolvimento das ações de
atendimento direito ao usuário;



Demandas de atendimento direto ao usuário que existem no cotidiano de
trabalho;



Condições de trabalho;



Instrumentais de trabalho;



Trabalho em equipe.

Bloco 2 – Ações de mobilização, participação e controle social



Ações de mobilização, participação e controle social;



Dificuldades para o desenvolvimento das ações de mobilização, participação e
controle social;



Condições de trabalho;

Bloco 3 – Ações de investigação, planejamento e gestão
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Plano de ação do setor de Serviço Social;



Dificuldades encontradas com relação ao desenvolvimento das ações de
investigação, planejamento e gestão;



Condições de trabalho;

Bloco 4 – Assessoria, Qualificação e Formação Profissional



Ações de assessoria, qualificação e formação profissional;



Dificuldades encontradas com relação as ações de assessoria, qualificação e
formação profissional;



Condições de trabalho;

