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RESUMO 

 

O presente trabalho visa ressaltar a importância da prevenção das Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (ISTs) e analisar o trabalho do Serviço Social frente a esta prevenção. 

Apresenta às características, sintomas, tratamento, sequelas e a incidência no Brasil de quatro 

ISTs — HIV/AIDS, Hepatite B e C e a Sífilis — destacando-as enquanto relevante questão de 

saúde pública. Analisa o trabalho do Assistente Social relacionado à prevenção das IST, no 

Centro de Saúde de Guarus (CSG) em Campos dos Goytacazes/RJ, enfatizando o projeto de 

educação em saúde desenvolvido na sala de espera desta unidade de saúde. Pauta-se em 

revisão de literatura e em documentos, políticas e dados do Ministério da Saúde, relacionados 

ao tema deste trabalho. Seus resultados demonstram que a prevenção das ISTs ainda constitui 

um desafio no Brasil, embora sinalizem para a presença do controle, realizados pelos serviços 

de saúde, destas infecções. Expressam também que entre as várias frentes de trabalho do 

Serviço Social na área da saúde, o eixo socioeducativo faz-se relevante, sendo a sala de espera 

um “espaço” a ser considerado.  

 

Palavras chave: Infecções Sexualmente Transmissíveis; Serviço Social; Educação em Saúde. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



ABSTRACT 

 

The present work aims to highlight the importance of the prevention of Sexually Transmitted 

Infections (STIs) and to analyze the work of Social Work in this prevention. It presents the 

characteristics, symptoms, treatment, sequelae and incidence in Brazil of four STIs - HIV / 

AIDS, Hepatitis B and C and Syphilis - highlighting them as a relevant public health issue. It 

analyzes the work of the Social Worker related to the prevention of STIs, at the Guarus Health 

Center (CSG) in Campos dos Goytacazes / RJ, emphasizing the health education project 

developed in the waiting room of this health unit. It is a review of the literature and 

documents, policies and data of the Ministry of Health, related to the theme of this work. 

Their results demonstrate that the prevention of STIs is still a challenge in Brazil, although 

they indicate the presence of the control of these infections by the health services. They also 

express that among the various work fronts of the Social Work in the health area, the socio-

educational axis becomes relevant, and the waiting room is a "space" to be considered. 

 

Keywords: Sexually Transmitted Infections; Social service; Health education. 
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INTRODUÇÃO 

  

A presente monografia, intitulada “O serviço social frente à prevenção das infecções 

sexualmente transmissíveis: uma análise a partir do Centro de Saúde de Guarus, em Campos 

dos Goytacazes / RJ”, foi elaborada a partir da vivência do Estágio Curricular em Serviço Social, no 

Centro de Saúde de Guarus (CSG), em Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 04 de abril de 2017 

a 31 de julho de 2018. 

Neste estágio, entre outras ações, desenvolvemos um projeto de intervenção voltado 

para a prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), junto aos usuários do 

CSG, em sua sala de espera, sendo a realização deste projeto a principal motivação para a 

elaboração desta monografia. Esta, portanto, visa ressaltar a importância da prevenção das 

Infecções Sexualmente Transmissíveis e analisar o trabalho do Serviço Social frente a esta 

prevenção. 

O estudo apresentará informações, definições e significados sobre as ISTs, 

perpassando o entendimento que compreende o contágio, sintomas, tratamentos, sequelas e 

incidência; e, sendo destacadas quatro ISTs, em virtude de sua magnitude junto à população 

brasileira: HIV/AIDS, Hepatites B; Hepatite C e Sífilis. Também apresentará análise sobre o 

trabalho do Serviço Social na Saúde, com ênfase na dimensão socioeducativa. 

Os principais autores utilizados foram Bravo (2001), Iamamoto (2004), Netto (2005), 

Yazbeck (2009), CFESS (2010); sendo também utilizados documentos, políticas e dados do 

Ministério da Saúde, relacionados às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). 

Desse modo, esse trabalho é dividido em dois capítulos. O capítulo 1, intitulado 

“Infecções Sexualmente Transmissíveis: Significados, Incidência e Políticas Públicas”, será 

desdobrado em três itens. O primeiro item, intitulado “Infecções Sexualmente Transmissíveis 

e seus Significados”, apresentará às definições, sintomas, tratamento, sequelas quando não 

tratadas, relacionados, em especial a quatro tipos de ISTs. No segundo item, intitulado 

“Incidência das Infecções Sexualmente Transmissíveis”, será apresentará a incidência das 

ISTs, no Brasil, sendo: HIV/AIDS, Hepatite B e C e a Sífilis; e, também as incidências das 

Hepatites A e D, embora não sejam infecções sexualmente transmissíveis, com vistas à 

composição de análise comparativa entre as hepatites. No terceiro item, intitulado “Políticas 

Públicas relacionadas ao Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis”, apresentará o 
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compromisso público com o controle das ISTs, sendo destacadas: a Política Nacional de 

DST/AIDS e Hepatites Virais; Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher; e a 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. 

O segundo capítulo, sob o título “O Serviço Social no Centro de Saúde de Guarus 

(CSG), em Campos dos Goytacazes/RJ”, será desdobrado em dois itens. O primeiro, com o 

título “Propósitos e Princípios do Serviço Social”, discorrerá brevemente sobre a origem do 

Serviço Social no Brasil, as características do trabalho do Assistente Social e os principais 

marcos ético-político que nortearam a profissão. O segundo item “Serviço Social: uma ênfase 

na Educação em Saúde” destacará a sala de espera como um “espaço” importante na 

perspectiva da intervenção do Serviço Social a partir de ações socioeducativas destinadas à 

prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis. 

Por fim, este trabalho monográfico pretende contribuir com a reflexão sobre a 

importância da prevenção das ISTs e sobre a participação do Serviço Social nesta prevenção. 

Para isso, traz uma sistematização sobre as contribuições do trabalho do Assistente Social na 

Saúde, como parte de uma equipe multiprofissional, utilizando a estratégia da Educação em 

Saúde.  
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1 INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS: SIGNIFICADOS, 

INCIDÊNCIA E POLÍTICAS PÚBLICAS. 

 

1.1      Infecções sexualmente transmissíveis e seus significados 
 

As Infecções Sexualmente Transmissíveis, (IST) são infecções cuja forma principal de 

contágio é o contato sexual, seja de forma anal, oral ou vaginal. Mas, também, podem ser 

transmitido por contato com sangue contaminado, compartilhamento de seringas entre 

usuários de drogas, uso de alicates de unha não esterilizados e transmissão vertical. Esta, diz 

respeito à transmissão da infecção da gestante para o bebê durante o período gestacional. 

(BRASIL, 2015a). 

A expressão Infecção Sexualmente Transmissíveis (IST), substituiu a expressão 

Doença Sexualmente Transmissíveis (DST), a partir de 2016, devido a primeira expressarmos 

um sentido mais adequado, indicando a presença de infecção sem que haja necessariamente 

sintomas clínicos. O termo “doença”, ao contrário, estabelece uma relação com estes 

sintomas, como registra o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT). (BRASIL, 

2015b). 

A terminologia Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) passa a ser 

adotada neste Protocolo, em substituição à expressão Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DST), em consonância com a utilização internacional 

empregada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), pela Organização 

Pan- Americana da Saúde (Opas), pela sociedade científica e por alguns 

países. Nesse contexto, alerta-se a população sobre a possibilidade de ter e 

transmitir uma infecção, mesmo sem sinais e sintomas, o que aponta para 

estratégias de atenção integral, eficaz e resolutiva. (BRASIL, 2015, p. 14). 

 

                                                                                        

Portanto, a transmissão das Infecções Sexualmente Transmissíveis, muitas vezes, é 

facilitada por algumas não apresentarem sinais ou sintomas. Nesta perspectiva, Brasil (2015c) 

ressalta:  

 

No contexto da atenção integral à saúde, o atendimento deve ser organizado 

de forma a não perder a oportunidade do diagnóstico e tratamento, bem 

como contribuir para diminuir a vulnerabilidade às IST, utilizando 

conhecimentos técnico-científicos atualizados e recursos disponíveis e 

adequados a cada caso. (BRASIL, 2015c, p.15) 
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O diagnóstico precoce das ISTs pode ser realizado pelo Teste Rápido, (TR), disponível 

nos Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA); e por exame de sangue, durante a atenção 

ao pré-natal, sendo os resultados destes exames, o diagnóstico e tratamento obrigatoriamente 

notificado no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Este “é 

alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos, 

particularmente, no que tange às doenças transmissíveis de notificação obrigatória”. 

(BRASIL, 2002, p.59). 

Desse modo, a partir da década de 1980, o Departamento de Vigilância, Prevenção e 

Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, HIV/AIDS e Hepatites Virais, 

intensificaram os CTA oferecendo a testagem gratuita através do Teste Rápido –TR. Este é 

confidencial e anônimo e o resultado fica pronto em menos de trinta minutos, estando os CTA 

atuantes até a presente data. 

O diagnóstico das ISTs — HIV, Sífilis e Hepatites Virais Be C — no período da 

gestação, devem ser priorizados na “primeira consulta de pré-natal, devendo ser repetido no 

terceiro trimestre da gestação”. Nos casos, em que as “gestantes não tiveram acesso ao pré-

natal, o diagnóstico pode ocorrer no momento do parto”, na própria maternidade, por meio do 

TR.(BRASIL, 2010). O resultado sendo positivo, mãe e bebê devem ser medicados. Portanto, 

é importante a gestante fazer o TR durante o pré-natal, sendo indicada a seguinte sequência: 

a) nos três primeiros meses de gestação: HIV, sífilis e hepatites virais B e C; b) nos três 

últimos meses de gestação: HIV e sífilis; c) em caso de exposição de risco e/ou violência 

sexual: HIV, sífilis e hepatites virais B e C; e d) Em caso de aborto; sífilis. (BRASIL, 2018a, 

p. 01).  

Os sintomas das infecções sexualmente transmissíveis podem se manifestar de 

diversas formas, de acordo com cada caso, sendo comum o surgimento de: corrimentos, 

feridas e verrugas na região ano genital, entre outros. (BRASIL, 2007). Os sintomas 

cutâneos podem se manifestar nas palmas das mãos, olhos e língua, não excluindo outras 

partes do corpo. 

O indivíduo ao ser diagnosticado com alguma das ISTs é aconselhado a começar o 

quanto antes o tratamento, a partir do uso de medicamentos e práticas saudáveis. Assim, o 

tratamento envolve tomar os remédios prescritos nos horários corretos, manter uma boa 

alimentação, praticar exercícios físicos e comparecer ao serviço de saúde nos dias previstos. 
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Caso o paciente venha a não seguir as recomendações médicas, o vírus pode ficar resistente 

aos medicamentos antirretrovirais, diminuindo assim as possibilidades de cura ou controle. 

Portanto, fazer o tratamento inclui a promoção na qualidade de vida e a interrupção da cadeia 

de transmissão dessas infecções. O diagnostico e tratamento encontra-se disponíveis nos 

serviços do Sistema Único de Saúde, (SUS). 

Entre as ISTs, quatro são destacadas neste trabalho, em virtude de sua magnitude junto 

à população brasileira, sendo: HIV/AIDS; Hepatites B; Hepatite C e Sífilis. 

O HIV é um retrovírus responsável por lesar as células do sangue e do sistema nervoso 

e pela supressão do sistema imune (BRASIL, 2015a). Ter o HIV não é a mesma coisa que ter 

AIDS, pois, existem indivíduos soropositivos que vivem muitos anos sem apresentar 

sintomas, ou, seja sem desenvolver a doença. É considerado AIDS, a partir das manifestações 

clínicas diante do vírus HIV. É quando o organismo infectado sucumbe ao vírus, permitindo 

que infecções oportunistas se manifestem. Assim, 

A infecção pelo HIV envolve várias fases, com durações variáveis, que 

dependem da resposta imunológica do indivíduo e da carga viral. A primeira 

fase da infecção (infecção aguda) é o tempo para o surgimento de sinais e 

sintomas inespecíficos da doença, que ocorrem entre a primeira e terceira 

semana após a infecção, (BRASIL, 2015b, p. 49). 

 

Em relação à prevenção, o uso do preservativo é o método mais indicado, acessível e 

eficaz. Mas, segundo o Ministério da Saúde, através do Protocolo Clínico de Diretrizes 

Terapêutica (BRASIL, 2018a), está disponível desde janeiro de 2018,a pílula Profilaxia Pré-

Exposição (PrEP) ao HIV, nos serviços do Sistema Único de saúde (SUS). Mas, vale ressaltar 

que o uso de PrEP não previne as demais ISTs, como sífilis e hepatites virais, sendo 

necessário, portanto, orientar os indivíduos sobre a importância do uso de preservativos. Essa 

medicação só está disponível no sistema de saúde público para segmentos vulneráveis, ou seja, o 

indivíduo que faz parte dos seguintes segmentos populacionais prioritários: a) gays e outros 

homens que fazem sexo com homens (HSH); b) pessoas transexuais; c) trabalhadores (as) do 

sexo. (BRASIL, 2018b, pag. 19). 

Portanto, considerando que o indivíduo se conscientize a respeito da importância da 

prevenção e também do cuidado para com seus (suas) parceiros (as), isso irá contribuir com a 

redução do índice de infecção do HIV. 
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As Hepatites B e C são infecções silenciosas, nem sempre apresentam sintomas. Mas, 

quando estes aparecem, são: cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor 

abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. Estas infecções podem 

ocorrer pela ação do vírus durante as relações sexuais sem proteção; pelo uso de remédios; 

álcool e outras drogas; por doenças autoimunes, metabólicas e genéticas. 

A Hepatite B ocorre principalmente entre indivíduos não vacinados, com 

comportamentos de risco para a transmissão, incluindo múltiplos parceiros sexuais. Portanto, 

a hepatite B é facilmente transmitida através da relação sexual. O contato sexual é a forma 

mais comum pela qual a hepatite B é transmitida. Assim oferecer vacinação também a 

adultos, como parte de serviços de prevenção de rotina, tem demonstrado ser eficaz em 

aumentar a cobertura preventiva entre adultos com risco de infecção por hepatite B. 

Quanto à Hepatite C, a transmissão pela relação sexual é pouco comum. Mas, estudos 

de controle de casos relatam uma associação entre adquirir infecção por hepatite C e a 

exposição ao contato sexual cujo parceiro seja portador do vírus HIV. A forma mais comum 

de se contrair infecção da hepatite C é através da transmissão por transfusão de sangue ou 

hemoderivados contaminados, o que não descarta usar preservativo em todas as relações 

sexuais. (BRASIL, 2005). 

Em relação à sua prevenção, não existe vacina contra esta infecção, sendo a melhor 

maneira de prevenir a hepatite C é evitar comportamentos que possam propagar a doença, 

como o não uso de preservativos, compartilhamento de agulhas e seringas e outros 

equipamentos cortantes, como os usados em consultórios odontológicos, em salão de beleza, 

etc. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) (BRASIL, 2016), relata que existem milhões 

de pessoas no Brasil que são portadoras dos vírus das hepatites virais B e C e não sabem, 

havendo o risco das doenças evoluírem tornando-se crônicas e causarem danos mais graves ao 

fígado, como cirrose e câncer. Para o tratamento das Hepatites Virais B e C são utilizados 

medicamentos antivirais, que impedirá maiores danos, sendo sua forma de uso contínua. 

A Sífilis, a partir do momento que se manifesta, é uma doença sistêmica causada por 

bactéria, chamada espiroqueta Treponema pallidum (T. pallidum). É uma infecção congênita 

(transmissão da gestante para o bebê no útero) ou adquirida (por via sexual ou transfusão de 
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sangue). (BRASIL, 2016a). Sua manifestação ocorre pela presença de feridas, que podem ser 

encontradas em torno do pênis, da vagina ou do ânus, no reto, nos lábios ou na boca. Portanto, 

a sífilis pode causar sérios problemas de saúde se não for tratada. 

A sífilis é dividida nos estágios primário, secundário, latente e terciário, existindo 

diferentes sinais e sintomas associados a cada estágio. 

O indivíduo com sífilis primária geralmente tem uma ferida no local original da 

infecção. As feridas geralmente ocorrem nos órgãos sexuais ou ao redor destes, podendo 

também ocorrer ao redor da boca e do ânus e/ou no reto. Essas feridas em geral são: firmes, 

redondas e indolores. Os sintomas da sífilis secundária incluem erupções cutâneas, inchaço 

dos gânglios linfáticos e febre. Os sinais e sintomas da sífilis primária e secundária podem ser 

leves, não sendo notados. Durante o estágio latente, não há sinais ou sintomas. A sífilis 

terciária está associada a problemas de saúde graves, pois pode afetar o coração, o cérebro e 

boca. 

A principal forma de prevenção da sífilis é fazer uso de preservativos. O indivíduo 

sexualmente ativo deve agir de forma responsável, com autocuidado e cuidado com os demais 

indivíduos. O uso de preservativos em todas as relações sexuais, portanto, impede, na grande 

maioria dos casos, a transmissão da sífilis, impedindo o contato com a ferida. Existe também 

a transmissão verticalmente, da mãe para o bebê, por transfusão de sangue ou por contato 

direto com sangue contaminado. (BRASIL, 2016b). 

A sífilis pode ser curada com o uso de antibióticos. No entanto, o tratamento pode não 

desfazer os danos que a infecção já tenha feito. Também, o tratamento não impede o 

indivíduo de obter a doença novamente.  

 

1.2 Incidência das Infecções Sexualmente Transmissíveis 

 

  

 No que diz respeito à incidência do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), Brasil 

(2018a) afirma:  

 
De 2007 até junho de 2018, foram notificados no Sinam 247.795 casos de 

infecção pelo HIV no Brasil, sendo: 117.415 (47,4%) na região Sudeste, 

50.890  (20,5%) na região Sul, 42,215 (17,0%) na região Nordeste, 19.781 

(8,0%) na região Norte e 17.494 (7,1%) na região Centro-oeste (BRASIL, 

2018, p. 9). 
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Assim, as duas regiões brasileiras com maior número de casos de HIV são em ordem 

decrescente, o Sudeste e o Sul; compondo em conjunto, 67,9% dos casos de HIV, no período 

de 2007 a junho de 2018, segundo o Boletim Epidemiológico publicado em 2018. 

No gráfico abaixo podem ser visualizadas a taxa de detecção da Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS) em geral, em gestantes e menores de cinco anos de 

idade; e, a taxa de óbitos e de detecção do HIV (BRASIL, 2018b, p. 09). 

 
            Gráfico 1.2.1 - Taxa de detecção de AIDS, em gestantes, menores de cinco anos, óbito, HIV. 

 

 

 
Fonte: Boletim Epidemiológico de DST/AIDS (2018) 

 

 

Portanto, no período de 2007 – 2017, a taxa média de detecção da AIDS no Brasil foi 

de, aproximadamente, 20,7/ 100 mil habitantes: sendo o ano de 2011 aquele que apresentou a 

maior taxa (22/ 100 mil habitantes). Entre 2007 e 2017, houve uma redução de, 

aproximadamente, 9,4% na mencionada taxa de detecção. Entre 2011 e 2017, esta redução foi 

de, aproximadamente, 16,8%. No entanto, a taxa de detecção do vírus HIV teve um aumento 

relevante neste período. A mortalidade girou em torno de 5, 5/ 100 mil habitantes, tendo se 

apresentado sem alterações significativas no transcorrer do período. Assim, a questão que se 

destaca é o contágio por HIV. (BRASIL, 2018c). 
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O gráfico 1.2.2 demonstra que a região Sudeste apresenta as maiores taxas de 

prevalência de Hepatite B e C, com 35,2 mil e 60,9 mil casos, respectivamente, seguida da 

região Sul que apresenta incidência da Hepatite B de 31,6 mil e hepatite C de 26,5 mil casos 

(BRASIL, 2018a).  

            Assim, a prevalência da hepatite A, B, C e D é apresentada no gráfico 1.2.2. 

 
      Gráfico 1.2.2 – Proporção de casos de hepatites virais notificados, segundo regiões brasileiras. 
 

 
Fonte: Boletim epidemiológico de Hepatites Virais (BRASIL, 2018). 

 

Portanto, em relação à Hepatite B e C, a região Sudeste apresentou as maiores taxas de 

prevalências, sendo 35,2% e 60,9%, do total de casos, respectivamente; seguida da região Sul, 

que apresentou incidência de Hepatite B em 31,6% e de Hepatite C em 26,5% do total de 

casos. 

A Hepatite A preponderou nas regiões Nordeste e Norte com proporção de 30,6% e 

25,6%, respectivamente, estando relacionada à precárias condições de saneamento básico, de 

higiene pessoal e dos alimentos. 

Quanto a Hepatite D, esta ocorreu majoritariamente na região Norte, responsável por 

75% do total de caso. O alto índice do vírus Delta (D), provavelmente, pode estar relacionado 

aos movimentos migratórios do passado e, talvez, à formação de um bolsão de transmissão 
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que ficou concentrado em algumas cidades na região Norte, estudos também apontam, que a 

doença está mais presente em comunidades quilombolas, estudo este realizado pela Sociedade 

Brasileira de Medicina Tropical (SBMT, 2018a). O vírus da Hepatite D atua como um 

parasita e precisa se ligar ao vírus da Hepatite B para que ocorra a infecção. Portanto, a 

transmissão e a prevenção são similares as do tipo B, ainda não existindo vacina contra a 

Hepatite D, mas, o indivíduo vacinado contra a hepatite B, fica protegido contra a hepatite D 

(BRASIL, 2018b). 

O gráfico 1.2.3 ilustra as taxas de Incidência das Hepatites Virais em termos nacionais, 

segundo agente etiológico e ano de notificação.  

Gráfico 1.2.3 - Taxa de incidência/detecção de hepatites virais 

 

 

 
Fonte: Boletim Epidemiológico das Hepatites Virais (BRASIL, 2018). 

 

 

Como pode ser visto a incidência das Hepatites B e C aumentaram após 2007, 

diminuindo a incidência da Hepatite A e mantendo a da Hepatite D. A partir de 2015, há a 

incidência da hepatite C, ultrapassando a hepatite B. Assim, na atualidade a hepatite C se 

destaca. Estas tendências são apresentadas com detalhes por Brasil (2018c): 

 

No ano de 2007, no Brasil, a taxa de incidência de hepatite A era superior à 

das demais etiologias (B, C e D); entretanto, após esse período, a proporção 

do agravo apresentou uma importante queda, atingindo 1,0/100 mil 

habitantes em 2016. Nesse mesmo período, as taxas das hepatites B e C 
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mostraram tendência de aumento, sendo que a hepatite C apresentou taxas 

superiores à da B a partir de 2015, quando da mudança de definição dos 

casos para fins de vigilância epidemiológica. Em 2017, as taxas foram de 6,5 

e de 11,9 casos por 100.000 habitantes para os dois agravos, 

respectivamente. As menores taxas foram observadas para a hepatite D, que 

se mantiveram constantes em todo o período (BRASIL, 2018d, p.07). 

 

   

 Em relação à Sífilis, o gráfico 1.2.4 ilustra sua taxa de incidência: 

 

Gráfico 1.2.4 – Taxa de detecção de sífilis adquirida, de sífilis em gestantes e congênita. 

 

 

 
Fonte: Boletim Epidemiológico de Sífilis (BRASIL, 2017). 

 

 

 

Portanto, no período 2010 – 2016 (BRASIL, 2017), um aumento relevante da 

incidência de Sífilis no Brasil foi identificado, expresso tanto pela Sífilis adquirida, como em 

gestantes, sendo este crescimento promovido pela implantação da notificação compulsória, 

em 2010. Mas, vale ressaltar, que mesmo após a implantação desse serviço, registra-se 

aumento em todos os tipos de sífilis mencionados, sinalizando para a existência real de novos 

casos de sífilis. Brasil (2017a) traz esta análise: 

A elevação da taxa de incidência de sífilis congênita e as taxas de detecção 

de sífilis em gestante por mil nascidos vivos aumentaram cerca de três vezes 

nesse período, passando de 2,4 para 6,8 e de 3,5 para 12,4 casos por mil 

nascidos vivos, respectivamente. A sífilis adquirida, que teve sua notificação 

compulsória implantada em 2010, teve sua taxa de detecção aumentada de 

2,0 casos por 100 mil habitantes em 2010 para 42,5 casos por 100 mil 

habitantes em 2016. Note-se que o fato de a tendência de aumento das taxas 

observadas para sífilis adquirida se apresentar de maneira mais acentuada 
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representa, neste momento, em grande parte o aumento no número de 

notificações, ao invés de um aumento real do número de casos. Em 

comparação com o ano de 2015, observou-se um aumento de 14,7% na taxa 

de detecção em gestantes, acompanhado do aumento de 4,7% na incidência 

de sífilis congênita e do aumento de 26,8% na incidência de sífilis adquirida. 

(BRASIL, 2017b, p. 08). 

Desse modo, na atualidade mantem-se como desafios à saúde pública, a infecção por 

HIV e a AIDS e se destacam a hepatite C e a sífilis adquirida. Esta última de modo ainda mais 

relevante que a hepatite C, que de 2016 para 2017 apresentou taxas menores. 

 

1.3 Políticas públicas relacionadas ao controle das infecções sexualmente 

transmissíveis 
 

O controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) se insere entre as ações 

desenvolvidas pela rede de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo objeto de 

intervenção de algumas políticas que compõe este Sistema. Ou seja, controlar as ISTs é um 

dos objetivos da Política Nacional de HIV/AIDS: Princípios e Diretrizes, da Política de 

Assistência Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) e da Política de Assistência Integral à 

Saúde do Homem (PNAISH). (BRASIL, 1999; 2004; 2008). 

No caso do eixo “Saúde da Mulher”, inicialmente foi criado o Programa de Atenção 

Integral a Saúde da Mulher (PAISM), em 1983, com ênfase no planejamento familiar e 

expressando avanços neste eixo. Assim, 

O PAISM incorporou como Princípios e Diretrizes as propostas de 

descentralização, hierarquização e regionalização dos serviços, bem como a 

integralidade e a equidade da atenção num período em que, paralelamente, 

no âmbito do Movimento Sanitário, se concebia o arcabouço conceitual que 

embasaria a formulação do Sistema Único de Saúde (SUS). (BRASIL, 2004, 

p.16, 17) 

 

Em 2004, foi criada a PNAISM substituindo PAISM, significando a ampliação de 

objetivos e redefinindo as práticas referentes à Saúde da Mulher, entre as quais as 

relacionadas ao acesso mais amplo de direitos e ações de prevenção de doenças. 

Os objetivos gerais da PNAISM são: (BRASIL, 2004a, p. 69). 

– Promover a melhoria das condições de vida e saúde das mulheres brasileiras, 

mediante a garantia de direitos legalmente constituídos e ampliação do acesso aos meios e 
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serviços de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde em todo território 

brasileiro.  

– Contribuir para a redução da morbidade e mortalidade feminina no Brasil, 

especialmente por causas evitáveis, em todos os ciclos de vida e nos diversos grupos 

populacionais, sem discriminação de qualquer espécie.  

– Ampliar, qualificar e humanizar a atenção integral à saúde da mulher no Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

Esta política, portanto, condiz com os princípios do SUS, em especial, diante a esses 

objetivos com os princípios da Integridade, Universalidade e Equidade, tendo em vista a 

ampliação de acesso a serviços de saúde para necessidades de saúde diversas; a ênfase nas 

causas evitáveis; nos vários ciclos da vida; na ausência de descriminação; e na qualidade e 

humanização da atenção à saúde. Assim, é resguardado: (BRASIL, 2004b, p. 60-61): 

– Acesso da população às ações e aos serviços de saúde nos três níveis de assistência; 

 – Definição da estrutura e organização da rede assistencial, incluindo a formalização 

dos sistemas de referência e contra referência que possibilitem a continuidade das ações, a 

melhoria do grau de resolutividade dos problemas e o acompanhamento da clientela pelos 

profissionais de saúde da rede integrada; 

 – Disponibilidade de informações e orientação da clientela, familiares e da 

comunidade sobre a promoção da saúde, assim como os meios de prevenção e tratamento dos 

agravos a ela associados;  

– Estabelecimento de mecanismos de acompanhamento, controle e avaliação 

continuada das ações e serviços de saúde, com participação da usuária; 

 – Análise de indicadores que permitam aos gestores monitorar o andamento das 

ações, o impacto sobre os problemas tratados e a redefinição de estratégias ou ações que 

forem necessárias. 

A atenção às ISTs é sinalizada em alguns dos objetivos específicos: (BRASIL, 2004c, 

p.69 a 72). 



25 
 

- Ampliar e qualificar a atenção clínico-ginecológica, inclusive para as portadoras da 

infecção pelo HIV e outras IST/DST:  

-Promover, conjuntamente com o PN-DST/AIDS, a prevenção e o controle das 

doenças sexualmente transmissíveis e da infecção pelo HIV/AIDS na população feminina:  

-Promover a atenção às mulheres e adolescentes em situação de violência doméstica e 

sexual: 

          - Promover a atenção à saúde das mulheres em situação de prisão, incluindo a 

promoção das ações de prevenção e controle de doenças sexualmente transmissíveis e da 

infecção pelo HIV/AIDS nessa população: 

Para além destes, vale ressaltar a ênfase no reconhecimento de fatores culturais 

referentes às relações de gênero que esta política realiza, propondo o reconhecimento pelos 

profissionais de saúde, das desigualdades sociais que se apresentam impondo limites ao 

processo de atenção à saúde, sejam de ordem econômica, cultural ou social. 

A Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem (PNAISH), possui como 

objetivo geral: 

- Promover a melhoria das condições de saúde da população masculina do Brasil, 

contribuindo, de modo efetivo, para a redução da morbidade e mortalidade dessa população, 

através do enfrentamento racional dos fatores de risco e mediante a facilitação ao acesso, às 

ações e aos serviços de assistência integral à saúde. (BRASIL, 2008a). 

Este, portanto, também se expressa um compromisso com a integralidade das ações de 

educação em saúde, com a garantia de acesso aos serviços de saúde e como controle de 

fatores de risco ao adoecimento. Entre estes, destacamos as Infecções Sexualmente 

Transmissíveis. 

A PNAISH foi proposta para ser desenvolvida em articulação com a PNAISM, 

envolvendo uma “perspectiva de atenção integral das duas dimensões humanas: a individual e 

a relacional, evitando-se abordar apenas as particularidades, isolando homens ou mulheres”, 

(BRASIL, 2008b). 

Entre os objetivos da PNAISH, alguns se relacionam de modo especial às ISTs, sendo:  
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- Organizar, implantar, qualificar e humanizar, em todo território brasileiro, à atenção 

integral a saúde do homem, dentro dos princípios que regem o Sistema Único de Saúde: 

- Estimular a implantação e implementação da assistência em saúde sexual e 

reprodutiva, no âmbito da atenção integral à saúde. 

- Promover na população masculina, conjuntamente com o Programa Nacional de 

DST/AIDS, a prevenção e o controle das doenças sexualmente transmissíveis e da infecção 

pelo HIV; 

- Estimular, na população masculina, através da informação, educação e comunicação, 

o autocuidado com sua própria saúde; 

- Ampliar, através da educação, o acesso dos homens às informações sobre as medidas 

preventivas contra os agravos e enfermidades que atingem a população masculina: 

A Política Nacional de DST/AIDS e Hepatites Virais, segundo, Paula et al. (2009), é 

essencial para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e para o atingimento da cidadania 

apregoada pela Constituição Federal do Brasil de 1988, destacando a estratégia educativa com 

vistas à prevenção e controle destas infecções. 

Neste contexto, a Política de DST/AIDS é destinada especificamente ao controle das 

infecções e possui todos os seus objetivos relacionados ao mesmo. 

No que diz respeito às Diretrizes e/ou Estratégias referentes à prevenção, presente 

nesta política (BRASIL, 1999a, p. 20, 21, 22, 35), destacam-se: 

 Estabelecimento de políticas de prevenção em nível nacional, contemplando a 

população em geral e grupos de maior vulnerabilidade para as DST/HIV/AIDS; 

 Oferta gratuita, distribuição e gerenciamento logístico do preservativo 

masculino;  

 Oferta gratuita, disponibilidade e gerenciamento logístico do preservativo 

feminino para segmentos específicos da população; 

 Apoio político para a articulação com segmentos da educação, da justiça e da 

ação social no sentido do desenvolvimento de estratégias de prevenção ao HIV dirigidas a 

usuários de drogas; 

 Oferecer o diagnóstico e o tratamento das DST nos vários níveis de atenção do 

Sistema Único de Saúde (SUS) (Unidades Básicas de Saúde e serviços de referência); 
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 Promover o acesso da população aos exames laboratoriais necessários para o 

diagnóstico e tratamento, com qualidade, das DST (gonorreia, sífilis, hepatites e infecção por 

clamídia); 

 Promover aconselhamento pré e pós-teste, nos serviços de saúde selecionados, 

nos diversos níveis de assistência do SUS em serviços selecionados e cadastrados pelas 

Coordenações Estaduais e Municipais de DST/AIDS (UBS-PSF; serviços de atenção à saúde 

da mulher; criança; adolescentes e adultos em geral);  

Os projetos relacionados à Política Nacional de DST/AIDS são desenvolvidos em 

conformidades com quatro naturezas de ações, sendo: (BRASIL, 1999b, p.25), 

 

1. Informação, educação e comunicação;  

2. Intervenção comportamental;  

3. Apoio às pessoas vivendo com AIDS e sua rede de socialização;  

4. Desenvolvimento institucional e intercâmbio.  

 

          Assim, a Política Nacional de DST/AIDS e Hepatites Virais, condiz com um 

compromisso público amplo — integral e universal — diante às ISTs. Nesta monografia é 

destacada a estratégia educativa com vistas à prevenção/promoção, pois foi com este tipo de 

ação que o estágio em Serviço Social contribuiu, de modo particular. 

          Desse modo, socializar informações sobre a prevenção das Infecções Sexualmente 

Transmissíveis, tema desse Trabalho Final de Curso, condiz com os propósitos das políticas 

mencionadas, que visam à garantia de direitos à saúde, como menciona Montano (2004), que 

a garantia de direitos é resultado de lutas da classe trabalhadora, sendo um dever 

constitucional. 
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2 - O SERVIÇO SOCIAL NO CENTRO DE SAÚDE DE GUARUS, EM CAMPOS DOS 

GOYTACAZES/ RJ.     

 

2.1       Propósitos e Princípios do Serviço Social 

 

O surgimento e institucionalização do Serviço Social no Brasil ocorreram a partir das 

primeiras décadas do século XX, sendo este um período de turbulência, onde a classe 

dominante, ou seja, a burguesia, não conseguia conter as mobilizações e manifestações por 

parte da classe trabalhadora. Diante a isso, a então classe burguesa associou-se ao Estado e à 

Igreja, a fim de manter a ordem e os seus interesses na exploração da força de trabalho, como 

mencionado por Iamamoto (2004): 

 

 

A Igreja em sua preocupação com a “questão social” se prontifica em 

compartilhar da ação do Estado no que concerne às famílias através de sua 

ação doutrinaria e organizadora, com o objetivo de livrar o operariado das 

influências da vanguarda socialista do movimento operário e harmonizar as 

classes em conflitos a partir do comunitarismo cristão. (IAMAMOTO, 2004, 

p. 18-19) 

 

Portanto, com o desenvolvimento da “Ação Social”, no intuito de disseminar e 

fortalecer a doutrina da Igreja, empenhando-se na reconstrução da sociedade, em princípio, 

pautadas no assistencialismo, benemerência e filantropia, estas ações foram realizadas pelas 

damas da sociedade, pertencentes à igreja. Nesse período a Ação Social podia ser vista como 

um recurso que o Estado mobilizava e do qual se utilizava, tendo como porta-voz a Igreja 

Católica. 

Neste contexto, "o debate sobre a questão social atravessa toda a sociedade e obriga o 

Estado, as frações dominantes e a Igreja a se posicionarem diante dela". (MARTINELLI, 

2001, p. 122). Também, segundo Iamamoto (2004, p.19), o Serviço Social surge “da iniciativa 

de grupos e frações de classe dominante, que se expressavam através da Igreja, como um dos 

desdobramentos do movimento do apostolado leigo”. 

A Igreja tinha o papel de recristianizar à sociedade, sobretudo através da família, além 

de reverter forças no sentido de enfraquecer a influência do socialismo e do sindicalismo 

sobre o proletariado, minimizando conflitos, como ressaltado por Yazbeck (2009): 
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É por demais conhecida a relação entre a profissão e o ideário católico na 

gênese do Serviço Social brasileiro, no contexto de expansão e secularização 

do mundo capitalista. Relação que vai imprimir a profissão o caráter de 

apostolado fundando em uma abordagem da “questão social” como 

problema moral e religioso e numa intervenção que prioriza a formação da 

família e do indivíduo para solução dos problemas e atendimentos de suas 

necessidades materiais, morais e sociais. (YAZBECK, 2009, p. 145) 

 

Iamamoto (2004, p. 18), corrobora afirmando que: “o Serviço Social surge como parte 

de um movimento social mais amplo, de bases confessionais, articulado à necessidade de 

formação doutrinária e social do laicato”, sendo a Ação Social desenvolvida com caráter 

assistencial e pautada nos princípios da “dignidade da pessoa humana e do bem comum”. 

Assim, as primeiras Assistentes Sociais exerciam um trabalho profissional de 

atendimento à população, tratando-os como “clientes” dos serviços, buscando ajudar diante às 

necessidades sociais. Porém, suas ações eram carregadas de moralismo e religiosidade, 

desconsiderando o contexto histórico dos beneficiários dessas ações, como reforçado por 

Iamamoto e Carvalho: 

Se sua ação concreta é limitada, se seu conteúdo é assistencial e paternalista, 

será a partir de seu lento desenvolvimento que se criarão as bases materiais e 

organizacionais, e principalmente humanas, que a partir da década seguinte 

permitirão a expansão da Ação Social e o surgimento das primeiras escolas 

de Serviço Social. (IAMAMOTO; CARVALHO, 2008, p. 167) 

 

Diante da grande demanda de indivíduos com necessidades sociais, decorrentes das 

desigualdades sociais, questões de saúde, saneamento básico, educação, dentre outros, surgem 

novos grupos e associações que passam a ministrar cursos e semanas de estudos. Neste 

contexto surge o Centro de Estudo e Ação Social, (CEAS), sobre o qual Castro (2011), 

afirma: 

O CEAS foi considerado como o embrião da profissionalização do Serviço 

Social no Brasil [...] o trabalho de organização e preparação dos leigos se 

apoia numa base social feminina de origem burguesa, respaldada por 

Assistentes Sociais belgas que ofereceram a sua experiência para possibilitar 

a fundação da primeira escola católica de Serviço Social. (CASTRO, 2011, 

p. 102) 

 

No que diz respeito à origem das primeiras escolas de Serviço Social no Brasil, Bulla 

(2003) diz: 
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A primeira escola de Serviço Social, no Brasil, foi fundada em 1936, em São 

Paulo, onde se concentrava a maior parte da indústria nacional. Esse curso 

foi incorporado, mais tarde, à PUCSP. No ano seguinte, foi criado o curso de 

Serviço Social no Rio de Janeiro, junto ao Instituto Social, sendo, 

posteriormente, vinculado à PUCRJ. Em 1945, entrou em atividade a Escola 

de Serviço Social de Porto Alegre, hoje denominada Faculdade de Serviço 

Social da PUCRS. Outras escolas de Serviço Social foram sendo fundadas 

no decorrer das décadas seguintes. (BULLA, 2003 p. 08) 

 

No decorrer da década de 1940, houve a ampliação das escolas de Serviço Social, com 

ensinamentos de base europeia, de origem Franco-Belga, inspirados na doutrina social 

católica. O Serviço Social inaugura sua trajetória tratando os problemas sociais de forma 

individual através do atendimento de casos, onde as pessoas eram vistas como desajustadas 

frente às estruturas sociais. Yazbeck (2009, p. 05) expõe sobre isso, afirmando que: “o 

conservadorismo católico que caracterizou o ano inicial do Serviço Social brasileiro começa, 

especialmente a partir dos anos quarenta, [...] e suas propostas de trabalho permeado pelo 

caráter conservador da teoria social positivista”. 

A formação e, por conseguinte, o trabalho profissional decorrente, esteve associado às 

teorias que não questionavam o sistema social vigente, assim, na sociologia positivista a 

teoria social abordava as relações sociais dos indivíduos no plano de suas vivências imediatas, 

onde os fenômenos sociais se apresentam na sua imeaticidade. (YAZBECK, 2009). 

Posteriormente, em meados do século XX, o Serviço Social adotou o funcionalismo, 

que visava instrumentalizar a investigação e ação na realidade; e entendia a sociedade 

enquanto um conjunto de organizações com funções orgânicas à sociedade, nas quais os 

indivíduos possuíam papéis sociais a serem desempenhados em prol do desenvolvimento 

social. Assim, segundo Yazbeck: 

Particularmente em sua orientação funcionalista, esta perspectiva é absorvida 

pelo Serviço Social, configurando para a profissão propostas de trabalho 

ajustadoras e um perfil manipulatório, voltado para o aperfeiçoamento dos 

instrumentos e técnicas para a intervenção, com as metodologias de ação, 

com a ―busca de padrões de eficiência, sofisticação de modelos de analise, 

diagnósticos e planejamento, enfim, uma tecnificação da ação profissional 

que é acompanhada de uma crescente burocratização das atividades 

institucionais. (YAZBECK, 1984, p.71).  

 

A partir da década de 1950, o profissional de Serviço Social, passa a se pautar em 

busca de avanços técnicos para o trabalho, diante das necessidades de mudanças dos métodos 
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utilizados na formação profissional nas Instituições de ensino. Mas nos 1960 estas mudanças 

passaram a ser analisadas pelos profissionais com vistas a novos avanços. Segundo Araújo 

(2010), “a tensão começava a ser um divisor de águas, e inúmeras críticas surgiram no interior 

da formação profissional contra o tecnicismo dos métodos norte-americanos e seus princípios 

doutrinários”. (ARAÚJO, 2010, p. 59). Desse modo, os Assistentes Sociais se aproximam dos 

processos de lutas por mudanças em suas ações profissionais. 

O Movimento de Reconceituação do Serviço Social, iniciado na década de 1960, 

representou uma tomada de consciência crítica e política dos assistentes sociais em toda a 

América Latina, não obstante, no Brasil, (PIANA, 2009). A formulação de novas teorias 

passou a ser construída, como Faleiros (2005), ressalta: 

[...] reconceituação do Serviço Social como um movimento, que tem se 

caracterizado, para muitos de nós, como um processo de desconstrução de 

um paradigma dominante na formulação teórica e prática do serviço social e 

de construção de um paradigma questionador e crítico da ordem dominante, 

expresso de distintas formas, como: “Serviço Social crítico”, “Serviço Social 

dialético” ou “Serviço Social marxista”. (FALEIROS, 2005, p. 22) 

 

Após a Reconceituação da profissão, passa a ser construída a hegemonia marxista, que 

remete à compreensão da sociedade constituída por classes sociais antagônicas, sendo as 

mudanças na atuação profissional processadas após o fim do período militar. No entanto, 

durante este período, o movimento buscou mostrar novos olhares e novos entendimentos, para 

a profissão através de vertentes teóricas variadas em Encontros, Congressos e Seminários, 

sendo: Seminários de Araxá (1967), Teresópolis (1970) e Sumaré (1978) e Alto da Boa Vista 

(1984). 

Assim, o Serviço Social passa a ser profundamente debatido e temas como 

requalificação profissional e a inserção do Assistente Social no campo das políticas sociais 

para além de executor final das políticas e sim como profissional capaz de planejar e gestar 

políticas sociais que passam a compor os debates.  Acontece também neste período, em 1978, 

a criação dos primeiros cursos de pós-graduação no país, que passaram a formar os 

profissionais de Serviço Social a partir das novas perspectivas teórico-metodológicas e 

políticas sinalizadas com a Reconceituação processada. Segundo Netto (2005), a principal 

conquista desse processo,  
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Parece localizar-se num plano preciso: o da recusa profissional do Serviço 

Social de situar-se como um agente técnico puramente executivo (quase 

sempre um executor final de políticas sociais). Reivindicando atividades de 

planejamento para além dos níveis de intervenção microssocial, valorizando 

nas funções profissionais o estatuto intelectual do assistente social, a 

Reconceituação assentou as bases para a requalificação profissional, 

rechaçando a subalternidade expressa na até então vigente aceitação da 

divisão consagrada de trabalho entre cientistas sociais (os teóricos) e 

assistentes socais (os profissionais “da prática”). (NETTO, 2005, p. 12) 

 

A partir dos anos de 1980 sob a influência dos debates constituidores da 

reconceituação, o Serviço Social passa a analisar em profundidade a questão social, enquanto 

expressão da contradição capital – trabalho. Neste sentido, Iamamoto (2001), menciona que, 

 

A expressão “questão social” “diz respeito ao conjunto das expressões das 

desigualdades sociais engendradas na sociedade capitalista madura, 

impensáveis sem a intermediação do Estado. Tem sua gênese no caráter 

coletivo da produção, contraposto à apropriação privada da própria atividade 

humana – o trabalho –, das condições necessárias à sua realização, assim 

como de seus frutos”. (IAMAMOTO, 2001, p.10) 

 

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, já nos anos 1990, os 

profissionais de Serviço Social tornam-se planejadores e gestores de políticas sociais. 

(YAZBECK, 2009, s.p.) 

O Projeto Ético-Político atual dos Assistentes Sociais se materializa nos documentos 

estruturantes do Serviço Social, constituídos pela Lei de Regulamentação da Profissão — Lei 

n. 8.662, de 7 de junho de 1993 —, pelo Código de Ética Profissional de 1993 e pelas 

Diretrizes Curriculares (ABESS/CEDEPSS, 1997).Corroborando, Yazbeck (2009) afirma: 

 

A direção social que orienta este projeto de profissão tem como referência a 

relação orgânica com o projeto das classes subalternas reafirmado pelo 

Código de Ética de 1993, pelas Diretrizes Curriculares de 1996 e pela 

Legislação que regulamenta o exercício profissional (lei nº 8662 de 1993). 

(YAZBECK, 2009, P. 18). 

 

O Serviço Social é uma profissão inserida no seio das tensões e contradições entre 

capital e trabalho, atuando em uma correlação de forças que busca fortalecer a classe 

trabalhadora, sendo a elaboração e aprovação do Código de Ética profissional de 1993 um 

marco para a consolidação de um fazer profissional crítico, que passa a vislumbrar uma 
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prática não reprodutora das relações sociais capitalistas e sim uma prática pautada na defesa 

intransigente dos direitos humanos, tendo a liberdade como valor ético central e a democracia 

como valor político. Assim, 

 

A construção do objeto do serviço social hoje se faz dentro do contexto 

institucional, no exercício do poder profissional, no confronto de estratégias 

de sobrevivência/vivencia com as exigências da reprodução e as formas de 

percepção, representação e manifestação de interesses. (SILVA, 2008, p.3) 

 

Em relação ao trabalho dos assistentes sociais, Nova et. al. (2017) salienta:  

O papel do Assistente Social é de esclarecer junto aos usuários seus direitos 

sociais e os meios de acessá-los e o de estabelecer, conjuntamente a estes, o 

processo de solução dos problemas, que ocorrem na sua ação diária com o 

usuário. Em sua ação interventiva, o profissional de Serviço Social tem 

como prioridade assegurar o direito de acesso aos benefícios e na 

contribuição para a formação de uma consciência de proteção social junto ao 

Poder Público. (MACHADO e SILVA, 2008, p. 14). 

 

Em termos de número de profissionais de serviço social no exercício da profissão, Iamamoto 

(2014) afirma: 

O contingente de assistentes sociais brasileiros é o segundo no cenário 

mundial, com 135 mil profissionais ativos, conforme dados do Conselho 

Federal de Serviço Social (CFESS), apenas superado pelos EUA, num total 

de 750 mil assistentes sociais no mundo, conforme a International Federation 

of Social Workers (IFSW). (IAMAMOTO, 2014, p.612). 

 

O Código de Ética defende uma matriz teórica hegemônica pautada no viés teórico-

metodológico de cunho marxista, materializada pelo método crítico-dialético. Traz como 

princípio a compreensão das singularidades e particularidades associadas à totalidade que o 

indivíduo representa, passando a defender um projeto profissional vinculado à construção de 

uma nova ordem societária, contrária a existente, defendendo uma sociedade com justiça, 

equidade e participação social. 

Em relação à dimensão do projeto ético-político profissional, Netto afirma, 

Ele se posiciona em favor da equidade e da justiça social, na perspectiva da 

universalização do acesso a bens e a serviços relacionados às políticas e 

programas sociais; a ampliação e a consolidação da cidadania são 

explicitamente postas como garantia dos direitos civis, políticos e sociais. 

(NETTO, 2008, p. 155). 
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Os princípios fundamentais do Código de Ética de 1993 retratam esta dimensão ético-

política, sendo: (CFESS, 1993, p. 23-24). 

I. Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas 

políticas a ela inerentes - autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais; 

II.  Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do 

autoritarismo;  

III. Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda 

sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis sociais e políticos das classes trabalhadoras;  

IV. Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da 

participação política e da riqueza socialmente produzida;  

V. Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure 

universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem 

como sua gestão democrática;  

VI.  Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o 

respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e à discussão das 

diferenças; 

VII. Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes profissionais 

democráticas existentes e suas expressões teóricas, e compromisso com o constante 

aprimoramento intelectual;  

VIII. Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma 

nova ordem societária, sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero;  

IX. Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que 

partilhem dos princípios deste Código e com a luta geral dos/as trabalhadores/as;  

X. Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o 

aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional;  

XI. Exercício do Serviço Social sem ser discriminado/a, nem discriminar, por 

questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual, 

identidade de gênero, idade e condição física. 

Entre os princípios acima elencados, Bravo e Mattos destacam alguns: 

Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do 

autoritarismo. Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que 
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assegure universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos 

programas sociais e políticas sociais, bem como sua gestão democrática. 

Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que 

partilhem dos princípios desse Código e com a luta geral dos trabalhadores. 

Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o 

aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional 

(BRAVO; MATOS, 2008, p. 213). 

 

 Outro fato importante para os profissionais de serviço social foi à aprovação da Lei de 

Regulamentação da Profissão, lei n° 8.662/93, que estabelece as competências e atribuições 

dos Assistentes Sociais: (CFESS, 1993, p. 44-45). 

      I - Elaborar, programar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da 

administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades e organizações populares; 

      II - Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam 

do âmbito de atuação do Serviço Social com participação da sociedade civil;  

      III - encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à 

população; 

      IV - (Vetado); 45 Lei n º 8.662; 

      V - Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de 

identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos;  

    VI - Planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais; 

    VII - planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da 

realidade social e para subsidiar ações profissionais; 

    VIII - prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e 

indireta, empresas privadas e outras entidades, com relação às matérias relacionadas no inciso 

II deste artigo;  

    IX - Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às 

políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade;  
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    X - Planejamento, organização, administração de Serviços Sociais e de Unidade de 

Serviço Social;  

    XI - realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e 

serviços sociais junto a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e 

outras entidades. 

Desse modo, os Assistentes Sociais possuem diversas frentes de trabalho, podendo 

estar inseridos nas várias políticas públicas em execução no Brasil. O projeto ético-político 

que norteia o trabalho dos Assistentes Sociais constitui respaldo para que estes trabalhos 

sejam realizados, segundo (CFESS, 1993, p. 45 a 47) são destacados os seguintes princípios e 

atribuições do Projeto Ético Político da profissão: 

- Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, 

programas e projetos na área de Serviço Social; 

 - Planejar, organizar e administrar programas e projetos em Unidade de Serviço 

Social;  

- Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a 

matéria de Serviço Social;  

- Treinamento, avaliação, supervisão direta de estagiários de Serviço Social; 

- Dirigir e coordenar associações, núcleos, centros de estudo e de pesquisa em Serviço 

Social; 

- Coordenar seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados sobre assuntos 

de Serviço Social;  

- Dirigir serviços técnicos de Serviço Social em entidades públicas ou privadas;  

- Ocupar cargos e funções de direção e fiscalização da gestão financeira em órgãos e 

entidades representativas da categoria profissional. 



37 
 

Assim, no item 2.2 do presente capítulo será analisado e mencionado o trabalho do 

Assistente Social na área da saúde, com ênfase no Centro de Saúde de Guarus (CSG), em 

Campos dos Goytacazes. 

 

2.2  O Trabalho do assistente social na saúde e a educação em saúde. 
 

O profissional de Serviço Social atua nas mediações entre Estado, classe trabalhadora 

e políticas sociais, como anteriormente mencionados, não sendo diferente quando trabalha na 

área da saúde. Ele está inserido em um mercado bastante amplo e variado, que inclui atuação 

direta nos órgãos municipais, estaduais e federais, nos quais planeja e executa projetos 

retratando as ações desenvolvidas pelas instituições e direcionadas aos usuários dos serviços 

de saúde. Nas palavras do CFESS (2010), 

 

O atendimento direto aos usuários nos dá diversos espaços de atuação 

profissional na saúde, desde a atenção básica até os serviços que se 

organizam a partir de ações de média e alta complexidade [...] hospitais 

gerais, de emergência e especializados, incluindo os universitários, 

independente da instância a qual é vinculada, seja federal, estadual ou 

municipal. (CFESS, 2010, p. 41) 

 

O Assistente Social, de acordo com a Resolução CFESS N.º 383/99 de 29/03/1999, é 

considerado um profissional de saúde. Esta resolução também especifica em seu artigo 2º que: 

“O assistente social atua no âmbito das políticas sociais e, nesta medida, não é um 

profissional exclusivamente da área da saúde, podendo estar inserido em outras áreas, 

dependendo do local onde atua e da natureza de suas funções”. (CFESS, 1999). 

No contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), o trabalho do Assistente Social é 

norteado pelo conceito ampliado de saúde, sendo: 

Saúde não é simplesmente não estar doente, é mais: é um bem estar social, é 

o direito ao trabalho, a um salário condigno; é o direito a ter água, à 

vestimenta, à educação, e até, a informação [...]. É ter direito a um meio 

ambiente que não seja agressivo, mas que, pelo contrário, permita a 

existência de uma vida digna e decente; a um sistema político que respeite a 

livre opinião, a livre possibilidade de organização e de autodeterminação de 

um povo.  (AROUCA, 1987, p. 36). 
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O assistente social inserido nas equipes multiprofissionais da saúde contribui com o 

tratamento, mas também com a prevenção, promoção e reabilitação diante às enfermidades 

apresentadas no contexto de trabalho (CFESS, 2010), atuando a partir do reconhecimento e da 

intervenção sobre os determinantes/condicionantes sociais que interferem negativamente ao 

processo saúde – doença. O Assistente Social, portanto, identifica e analisa os fatores que 

prejudicam na manutenção ou restabelecimento. Esses fatores podem ser de ordem 

econômica, política, social ou cultural. 

Zucco e Senna (2012) relacionam o fazer profissional aos princípios do Sistema Único 

de Saúde (SUS), destacando o alinhar do Serviço Social ao princípio da universalidade, na 

medida em que este profissional vivência e intervém diariamente nas dificuldades de acesso 

aos serviços de saúde, desenvolvendo suas ações nas mediações entre usuários, políticas/ 

programas de saúde e unidades de saúde. 

As autoras supracitadas ressaltam que as respostas profissionais qualificadas diante às 

demandas existentes na área da saúde, são frutos da associação entre os projetos Ético-

Político e o da Reforma Sanitária, convergindo na universalização do direito à saúde. Assim, a 

profissão de Serviço Social encontra-se, 

 

Comprometida com os valores democráticos, de cidadania, de justiça e de 

igualdade social. Tais valores estão em sintonia com a proposta de reforma 

do setor saúde que deu origem ao SUS, ocorrendo, até mesmo, uma simetria 

de princípios, com destaque para o principio da “Universalidade”. (ZUCCO, 

SENNA, 2012, p. 114). 

 

Os projetos acima mencionados também convergem diante ao princípio da 

integralidade, outro princípio norteador do SUS. A integralidade, segundo a 8.080/1990, em 

seu artigo 7º, inciso II, é entendida como: “Conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços preventivos e curativos individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 

níveis de complexibilidade do sistema”. (BRASIL, 1990, p. 02). 

Assim, o trabalho do Serviço Social na saúde, ao colaborar para a ampliação da 

emancipação humana e da cidadania promove a integralidade da atenção à saúde, atuando 

frente à prevenção, à promoção, à reabilitação e a cura ou controle das enfermidades. 

Reconhece limites sociais, econômicos, políticos e sociais, como já mencionados, realizando e 

articulando ações com vistas à vivência de melhores quadros sociais e sanitários, a partir da 
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adoção do conceito ampliado de saúde, também já mencionado. Nessa perspectiva, Nogueira 

(2010) ressalta: 

Abordar as necessidades sociais em saúde, a partir da perspectiva das ações 

profissionais, é relevante na medida em que apontam as pistas para o 

reconhecimento das reais demandas dos usuários, muitas vezes subsumidas 

por programas verticais, descontextualizados e definidos tendo como 

critérios necessidades outras que não as de saúde (NOGUEIRA, 2010, p.45). 

 

Os Assistentes Sociais inseridos na área da saúde possuem suas frentes de trabalho 

sistematizadas nos “Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Saúde” (CFESS, 

2010), pois cada política social têm suas especificidades e demandas inerentes. Este 

documento registra seis tipos de ações pertinentes ao Serviço Social na Saúde. (CFESS, 2010, 

p. 42 - 64), sendo: 

a) Ações Socioassistenciais: São ações que têm se apresentado diante às principais 

demandas aos Assistentes Sociais, expressando-se em meio aos limites de implantação do 

Sistema Único de Saúde, com ações que visam facilitar o acesso aos serviços de saúde, entre 

outros; 

b) Ações de Articulações com a equipe de Saúde: São ações realizadas em conjunto 

com equipe multiprofissionais de cada unidade de saúde, respeitando e reconhecendo suas 

especificidades e ao mesmo tempo dispondo conhecimentos qualificados sobre a relação 

saúde/doença;  

c) Ações Socioeducativas: Consistem em abordagens e contatos individuais, grupais 

ou coletivos ao usuário, família ou comunidade, não considerando uma simples adesão ao 

tratamento ou proposta preventiva, mas incentivando-os a um conhecimento crítico de sua 

realidade; 

d) Mobilização, Participação e Controle Social: Referem-se à promoção da 

“Participação Social” da sociedade nos Conselhos, Conferências, Fóruns de Saúde e demais 

“espaços” coletivos de decisão; 

e) Investigação, Planejamento e Gestão: Conjunto de ações que tem como perspectiva 

o fortalecimento da gestão democrática e participativa capaz de produzir, em equipe e 
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intersetorialmente, propostas que viabilizem e potencializem a gestão a favor dos usuários e 

trabalhadores da saúde, na garantia dos direitos sociais; 

f) Assessoria, Qualificação e formação Profissional: “Visam o aprimoramento 

profissional, tendo como objetivo a melhoria da qualidade dos serviços prestados aos 

usuários. Envolve educação permanente dos trabalhadores da saúde, da gestão, dos 

conselheiros da saúde e representantes comunitários, bem como a formação de estudantes [...] 

como também assessoria”. 

Neste trabalho o Centro de Saúde de Guarus (CSG) ganha destaque, pois foi a 

Instituição onde o estágio curricular obrigatório em Serviço Social foi realizado. Neste, foi 

desenvolvido o projeto de intervenção com ênfase na educação em saúde. O CSG, Dr. 

Henrique de Souza Oliveira é uma unidade de saúde, inaugurada em 24/ de setembro de 1999, 

localizada na Avenida Bartolomeu Lizandro, s/nº, no Jardim Carioca, Guarus, em Campos 

dos Goytacazes/RJ. Possui atendimento diário de 07 às 17hs, destinado à população dos 

bairros circunvizinhos e adjacências. O CSG é administrado pela Secretaria Municipal de 

Saúde e possui atendimentos das seguintes especialidades médicas: clínica médica, 

dermatologia, endocrinologia, ginecologia/obstetra, pediatria. Além destes profissionais, 

conta com: Assistente Social, dentista, psicóloga, fisioterapeuta e enfermeiros. 

Em termos de serviços ofertados, além dos referentes aos profissionais acima 

mencionados, vale ressaltar a coleta de exames laboratorias e vacinação. 

O Serviço Social trabalha no Projeto Materno Infantil (PMI), no Programa 

Planejamento Familiar (PPF) e no atendimento de demandas espontâneo em maioria 

relacionada ao acesso às políticas públicas, mediante as vivências de nacessidades de ordem 

econômica e social. 

No Estágio em Serviço Social as ações socioeducativas se destacaram, pois foi 

realizado um projeto de intervenção na sala de espera do CSG, destinado à prevenção das 

Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). Foram realizados contatos e abordagens na 

referida sala de espera, com abertura de “espaço” para exposição de duvidas e realizações de 

orientações, sendo também distribuidos preservativos. 

Este trabalho foi condizente com o entendimento de Rodrigues (2009) que diz que a 

sala de espera tem o intuito de socializar informações importantes sobre prevenção e com 
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isso, efetiva a aproximação entre a comunidade e os serviços de saúde. E, com Formiga Filho 

(1999) que acrescenta: 

A incorporação de conteúdos educativos, especialmente sobre filosofia sexo-

reprodutivo, sexualidade, saúde reprodutiva, doenças sexualmente 

transmissíveis, climatério, prevenção e informação sobre hábitos, higiene e 

alimentação são obrigatórios na assistência integral. (FORMIGA FILHO, 

1999, p.155) 

 

A educação em saúde, segundo o Ministério da Saúde, é o “Processo educativo de 

construção de conhecimentos em saúde que visa à apropriação temática pela população”. 

(BRASIL, 2014a). Também é um conjunto de práticas que contribui para aumentar a 

autonomia das pessoas no seu cuidado, envolvendo três segmentos: a) Profissionais de saúde 

que valorizem a prevenção e a promoção tanto quanto as práticas curativas; b) Gestores que 

apoiem esses profissionais; c) População que necessita construir seus conhecimentos e 

aumentar sua autonomia nos cuidados, individual. (BRASIL, 2007, p. 02). A educação em 

saúde é: 

Uma prática social, cujo processo contribui para a formação da consciência 

crítica das pessoas a respeito de seus problemas de saúde, a partir da sua 

realidade, e estimula a busca de soluções e organização para a ação 

individual e coletiva. (FUNASA, 2007, p. 20) 

 

E, complementando, afirma: 

 
A educação como um sistema baseado na participação das pessoas visando à 

mudança (transformação) de determinada situação, rompendo com o 

paradigma da concepção estática de educação como transferência de 

conhecimentos, habilidades e destrezas; (FUNASA, 2007, p.21). 

 

Portanto, o trabalho do Serviço Social no Centro de Saúde de Guarus expressa sintonia 

com as ações socioassistenciais, socioeducativas e de articulação com a equipe profissional, 

prevista no CFESS (2010), mostrando-se inerente ao Projeto Ético-Político profissional. 

O projeto de educação em saúde, desenvolvido na sala de espera do Centro de Saúde 

de Guarus visou contribuir com a discussão de tema relevante à saúde pública, socializando 

informações sobre a prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis, tendo em vista a 

redução das mesmas. 
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CONSIDERAÇÔES FINAIS 

Esta monografia visou ressaltar a importância da prevenção das Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e analisar o trabalho do Assistente Social frente a esta 

prevenção. 

Para isso, abordou os significados, características e tendências destas infecções no 

Brasil, sendo destacados, em virtude de sua magnitude junto à população brasileira, quatros 

ISTs: HIV/AIDS, Hepatites B, Hepatite C e Sífilis. A prevenção e o controle destas infecções 

foram apresentados como parte dos objetivos e diretrizes de algumas políticas públicas de 

saúde, tais como: Política Nacional de HIV/AIDS e Hepatites Virais; Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde da Mulher; e a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do 

Homem. Assim, foi configurado um amplo compromisso público com o combate às ISTs no 

Brasil, sinalizando, portanto, demandas aos profissionais de saúde, entre os quais se encontra 

o Assistente Social. 

A prevenção das ISTs encontra-se ainda frágil no Brasil, constituindo desafio aos 

profissionais de saúde, pois no período de 2007 a 2017 foi registrada significativa expansão 

de infecções relativas ao HIV, Sífilis (adquirida) e hepatite C. No entanto, vale destacar, que o 

controle da AIDS veio sendo processado, pois esta enfermidade sofreu apenas ligeiro 

crescimento no período estudado, sinalizando para possível controle realizado pelos serviços 

de saúde dos casos de infecção por HIV, contendo o avanço para quadros de AIDS. Esta 

mesma tendência pôde ser observada no que diz respeito à sífilis congênita, pois o número de 

gestantes infectadas aumentou em proporção maior que o número de crianças que nasceram 

com a doença, sinalizando bom controle via pré-natal.  

A prevenção das ISTs foi apresentada como objeto de intervenção do Serviço Social 

do Centro de Saúde de Guarus (CSG), em Campos dos Goytacazes/RJ. Assim, foi 

apresentado o trabalho do Serviço Social nesta unidade de saúde, sendo destacada a 

prevenção destas infecções. Foram expostas as várias frentes de trabalho e propósitos do 

Serviço Social na saúde, mas enfatizados a importância na socialização das informações junto 

aos usuários, visto que, somente através da promoção/prevenção da saúde, que é possível ter-

se a expectativa de resultados favoráveis ao controle das referidas infecções. 
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O Serviço Social possui um projeto ético-político que converge para os valores e 

princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e, por conseguinte, com todas as suas ações, 

projetos, políticas e programas. Ou seja, o Assistente Social ao atuar na área da saúde, 

contribui para o alcance dos objetivos condizentes com a Unidade de Saúde na qual se insere, 

em sintonia com princípios como: universalidade e integralidade; e concomitantemente, seu 

trabalho condiz com os princípios do projeto ético-político norteadores de sua profissão. 

No caso do CSG, o Serviço Social realiza diversos tipos de trabalho direcionados a 

efetivação de direitos sociais, entre os quais se inseriu o projeto de intervenção enfatizado 

nesta monografia. Este projeto, ao desenvolver ação de educação em saúde com vistas à 

prevenção das ISTs junto aos usuários na sala de espera, buscou contribuir com a ampliação 

da cidadania e emancipação humana, fazendo-se pertinente aos princípios e propósitos 

profissionais. 
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