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RESUMO 

 

 

Esta monografia originou-se a partir de experiência de pesquisa e extensão, através de projeto 

desenvolvido pelo Grupo Interdisciplinar de Estudo e Pesquisa em Cotidiano e Saúde, bem 

como, do estágio curricular obrigatório em Serviço Social no Hospital Ferreira Machado – 

setor Doenças Infecto - Parasitárias (DIP). Objetiva identificar e analisar as possíveis 

interlocuções entre o conceito de educação em saúde com o trabalho do assistente social na 

área hospitalar, particularizando o setor de DIP do HFM em Campos dos Goytacazes, RJ. Sua 

relevância é identificada no fato do conceito de Educação em Saúde ser uma ferramenta 

fundamental no processo de cuidado, propagando o direito à saúde. Teoricamente, o estudo 

recorreu a autores de tradição marxista e, metodologicamente, optou pela pesquisa de tipo 

descritiva, qualitativa, de dimensão bibliográfica e de campo. A pesquisa bibliográfica foi 

realizada em livros, revistas acadêmico-científicas reconhecidas na área de Serviço Social, 

teses e dissertações. Já a pesquisa de campo foi realizada com dois grupos distintos: uma, com 

11 assistentes sociais de uma instituição de saúde de Campos dos Goytacazes, RJ e, outra, 

com 08 pacientes/usuários do setor de DIP no HFM em Campos dos Goytacazes, RJ. De 

forma geral, os resultados apontam que o assistente social, ao recorrer ao conceito de 

educação em saúde articulado a seu trabalho na área hospitalar, tende a contribuir para defesa 

de práticas que ultrapassem a dimensão médico-biológica, pautadas em uma compreensão do 

sujeito a partir do conceito de integralidade e de suas necessidades de saúde.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Serviço Social hospitalar, Saúde, Educação em Saúde, Trabalho 

Profissional, DIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This monograph originated from research and extension experience, through a project 

developed by the Interdisciplinary Group of Study and Research in Daily Life and Health, as 

well as the compulsory curricular traineeship in Social Work at Ferreira Machado Hospital - 

Infectious Diseases - Parasitary Sector (DIP). It aims to identify and analyze the possible 

interlocutions between the concept of health education and the work of the social worker in 

the hospital area, particularizing the HFM sector DIP in Campos dos Goytacazes, RJ. Its 

relevance is identified in the fact that the concept of Health Education is a fundamental tool in 

the care process, propagating the right to health. Theoretically, the study appealed to authors 

of Marxist tradition and, methodologically, opted for a descriptive, qualitative type of 

bibliographical and field research. The bibliographic research was carried out in books, 

academic-scientific journals recognized in the area of Social Work, theses and dissertations. 

On the other hand, the field research was carried out with two distinct groups: one with 11 

social workers from a health institution in Campos, RJ and the other with 8 patients / users of 

the DIP sector at the HFM in Campos, RJ. In general, the results indicate that the social 

worker, by using the concept of health education articulated to his work in the hospital area, 

tends to contribute to the defense of practices that go beyond the medical-biological 

dimension, based on an understanding of the subject the concept of integrality and its health 

needs. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo intitulado “A educação em saúde como estratégia de trabalho para o 

Serviço Social hospitalar” teve origem a partir do Grupo Interdisciplinar de Estudo e 

Pesquisa em Cotidiano e Saúde (GRIPES), e se materializou através da experiência de 

pesquisa e extensão entre os anos de 2016 e 2017, por meio do projeto “Entre o 

Adoecimento Social e o „modelo biomédico assistencial‟: o trabalho de assistentes 

sociais na área da saúde”. Esta experiência esteve vinculada ao planejamento, execução 

e avaliação de minicursos direcionados às assistentes sociais de hospitais no município 

de Campos, RJ. Além disso, este trabalho também é fruto das reflexões desenvolvidas 

durante a experiência de estágio curricular obrigatório em Serviço Social no Hospital 

Ferreira Machado – setor Doenças Infecto - Parasitária (DIP) no período de um ano e 

um mês. 

Diante das experiências vivenciadas ao longo da minha formação em Serviço 

Social no ensino, e também para além da sala de aula (pesquisa, extensão e estágio 

curricular in loco), esta monografia foi processualmente construída. Ao particularizar o 

tema do trabalho do assistente social na área hospitalar, o recorte buscou identificar e 

analisar suas possíveis interlocuções com o conceito de educação em saúde, 

particularizando o setor de DIP do HFM em Campos dos Goytacazes, RJ. 

A esse respeito, é válido destacar que ao longo do estágio, foi possível 

identificar que a rotina de trabalho do Serviço Social no setor de DIP é realizada através 

de visitas aos leitos, na qual ocorrem as abordagens, as coletas das informações de 

caráter social sobre os usuários/pacientes, momento no qual é feita a triagem social e 

preenchida a ficha social, contendo informações, tais como: nome; endereço; situação 

socioeconômica; composição familiar etc. 

Embora o setor de DIP atenda usuários/pacientes acometidos de diversos tipos 

de patologia infecto-parasitárias, foi observado durante o estágio que 90% dos 

usuários/pacientes do setor são diagnosticados com HIV/AIDS e muitos deles não 

aderiram ao tratamento. Com isso, os mesmos foram acometidos por doenças 
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oportunistas
1
 e, muitas vezes recebem alta do hospital e acabam reincidindo, pela falta 

de adesão ao tratamento. 

Além disso, também foi notado que muitos usuários/pacientes e seus 

acompanhantes não possuem informação a respeito da gravidade da doença. Nesse 

sentido, é importante resgatar o conceito de educação em saúde, na perspectiva do 

direito e acesso a informação qualificada para qualidade de vida. 

O conceito de educação em saúde é uma ferramenta fundamental e pode auxiliar 

o Assistente Social no processo de cuidado, propagando o direito à saúde, o 

atendimento qualificado e a participação dos usuários enquanto sujeitos de direitos. 

Nesse contexto, o Serviço Social enquanto profissão da área da saúde trabalha com o 

conceito ampliando de saúde, recorrendo a prática educativa para atender de forma 

integral ao usuário. Ao optar por um trabalho educativo pautado em uma perspectiva 

crítica, o Assistente Social valoriza a importância do exercício do diálogo, do universo 

cultural dos usuários e do incentivo ao posicionamento crítico e à reflexão sobre a 

realidade social. Assim, como educador em saúde, busca compreender as necessidades 

dos usuários através da realidade em que vivem. 

Diante disso e para construção dessas informações introdutórias, e do debate 

teórico-metodológico desenvolvido ao longo deste documento, optou-se pelo método 

fundamentado na obra de Marx e, metodologicamente, recorreu-se a pesquisa de tipo 

descritiva, de natureza qualitativa e de dimensões bibliográficas e de campo. 

A pesquisa bibliográfica, sob o critério temporal – artigos publicados na entrada 

dos anos 2000 – foi realizada nas principais revistas da categoria (Serviço Social) que 

também estão disponíveis online, são elas: Revista Serviço Social e Sociedade; Revista 

Serviço Social e Saúde; Revista katalysis e Revista Temporalis. A partir dos seguintes 

descritores: “Serviço Social e Saúde”; “Serviço Social e trabalho/pratica profissional na 

área da saúde”; e “Serviço Social, cotidiano, saúde e espaços/ serviços hospitalares”. 

Nessas revistas foram garimpados 44 artigos referentes aos descritores referidos 

anteriormente. A partir de “leitura inspencional” foram selecionados 24 artigos que 

contribuíram para as análises desenvolvidas neste estudo. Dos 24 artigos selecionados, 

                                                 
1
 Doenças oportunistas são doenças que se aproveitam da debilidade do sistema imune para causar danos.  
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15 foram publicados na Revista Serviço Social e Saúde, 08 na Revista Serviço Social e 

Sociedade, 01 na Revista Katalysis e nenhum na Revista Temporalis. 

Além disso, optou-se por recorrer a livros na área de Serviço Social e no campo 

da saúde coletiva, ao Banco de Teses e Dissertações da CAPES, ao Scielo e a Revista 

Ciência e Saúde Coletiva, utilizando os descritores “Educação em saúde”; “Serviço 

Social e Educação em Saúde”. 

Já a pesquisa de campo foi realizada com dois grupos distintos. Uma, no 6° 

período do Curso de Serviço Social no ano de 2016, no setor de DIP, através da 

disciplina de “Pesquisa em Serviço Social”, do Departamento de Serviço Social de 

Campos, da Universidade Federal Fluminense – UFF, como requisito de avaliação 

semestral.  Nessa, objetivou-se identificar o perfil socioeconômico dos usuários da DIP. 

A outra, foi realizada com 11 assistentes sociais de um Hospital no Município de 

Campos dos Goytacazes, durante o projeto de pesquisa e extensão já mencionado nesta 

introdução, com o objetivo de identificar e analisar o trabalho empreendido pelos 

assistentes sociais na área hospitalar. Para tanto, tratou de variáveis, tais como: rotina de 

trabalho; dificuldades profissionais; demandas profissionais, de usuários e 

institucionais; concepção de hospital; concepção de Serviço Social hospitalar; dentre 

outros. 

Mediante a proposta teórico-metodológica e política anunciada nessa introdução, 

optou-se por dividir este trabalho final de curso em capítulos. O primeiro capítulo, sob o 

título “Educação em Saúde: fundamentos históricos e teórico-conceituais”, objetiva 

compreender a origem e as mudanças ocorridas ao longo do tempo no conceito de 

educação em saúde. 

Já o segundo capítulo, intitulado “Educação em saúde como estratégia de 

trabalho para o Serviço Social hospitalar”, foi dividido em duas seções. A primeira 

denominada “O trabalho do assistente social na área hospitalar em Campos, RJ” aborda 

o trabalho profissional do assistente na área da saúde, o perfil dos assistentes sociais, as 

concepções de saúde e a rotina de trabalho. Tudo isso a partir da pesquisa de campo. 

Na segunda seção, denominada “Educação em saúde e Serviço Social hospitalar: 

possíveis interlocuções a partir de experiência de estágio no setor de Doenças Infecto-
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Parasitárias (DIP) do Hospital Ferreira Machado (HFM) em Campos, RJ” foi dividida 

em duas subseções. 

A primeira “O Setor de Doenças Infecto-Parasitárias do Hospital Ferreira 

Machado em Campos dos Goytacazes: algumas problematizações” descreve as 

características do HFM e do setor de DIP, bem como a partir de pesquisa de campo, 

problematiza alguns elementos que identificam o perfil de seus usuários. 

A segunda, intitulada “O Serviço Social no setor de Doenças Infecto-Parasitárias 

do Hospital Ferreira Machado e as possíveis interlocuções com a educação em saúde”, 

aborda as possíveis intervenções do assistente social neste setor direcionada a usuários 

com HIV/AIDS, recorrendo ao conceito de educação em saúde. 

De forma geral, reconhece-se aqui as possibilidades e limites de um trabalho 

monográfico. No entanto, e ainda que com tal constatação, as expectativas é que as 

análises a seguir contribuam para maiores reflexões sobre o trabalho do assistente social 

na área hospitalar e potencializem outros estudos a esse respeito, visto ser um tema 

pouco problematizado pela bibliografia identificada e analisada. 
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1   EDUCAÇÃO EM SAÚDE: FUNDAMENTOS HISTÓRICOS E TEÓRICO-

CONCEITUAIS 

Este capítulo tem o objetivo de apreender a origem e alterações históricas e 

teórico-conceituais a respeito da categoria “educação em saúde”. Sua defesa é de que, 

na atualidade, a educação em saúde deve construir, em conjunto com os sujeitos, 

processos de reflexão crítica sobre sua realidade, bem como realizar ações que possam 

contribuir para alterações substanciais em suas situações específicas e coletivas de vida. 

Para tanto, será abordado a construção histórica do conceito de educação em saúde e 

suas diferentes dimensões teórico-conceituais na entrada do século XXI. 

 

1.1 A CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DO CONCEITO DE EDUCAÇÃO EM 

SAÚDE E SUAS DIFERENTES ABORDAGENS TEÓRICO-

CONCEITUAIS 

 

Inicialmente, é válido ressaltar que a educação não limita-se ao âmbito formal, 

uma vez que ela ocorre nos mais diversos espaços e situações, estando presente em todo 

momento da vida do indivíduo. Desta forma, todos participam e contribuem para o 

processo de aprendizagem seja para ensinar ou aprender.  

Segundo Figueiredo, Neto e Leite (2009, p.2) “a educação deve contribuir para 

auto formação do indivíduo, de modo a ensinar a assumir a condição humana, ensinar a 

viver e ensinar como se tornar cidadão”. 

Em todo momento combina-se a vida com a educação, seja ela a educação 

formal, não formal ou informal. Entende-se que, na educação, não existe uma forma 

única, um modelo único de educar, desta forma, o ato de educar não deve ser 

relacionado apenas ao ambiente escolar, pois há práticas educativas em todos os 

espaços. O ensino transmitido na escola não é a única prática, e não é somente professor 

seu exclusivo praticante. Compreende-se que praticas pedagógicas inovadoras podem 

ser capazes de influenciar na formação do saber. 

Podem-se encontrar diferentes formas de educar, sendo a educação formal 

realizada no ambiente escolar, obrigatória e gratuita a mais conhecida. Além dela, 

podemos citar a educação não formal e a educação informal. A respeito destes tipos de 
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educação (formal, não formal e informal) foi possível verificar, na bibliografia estudada 

(Gohn, 2006; Gaspar, 1990; Parreira e Filho, 2006), as seguintes definições e 

problematizações. 

Segundo Gohn (2006), a educação formal é desenvolvida nas escolas, os 

conteúdos são previamente programados, definidos de acordo com cada matéria e ano 

escolar que o aluno esteja cursando, para posteriormente ser passado para o mesmo. O 

educador é o professor, e o objetivo dessa educação é o ensino, a aprendizagem de 

conteúdos e a formação do indivíduo em um cidadão ativo com habilidades e 

competências etc. 

Para essa mesma autora (2006), a educação informal se desenvolve durante o 

processo de socialização do indivíduo que ocorre na casa, na rua, na igreja, na mídia em 

geral etc, carregada de valores e culturas próprias, sendo os agentes educadores a 

família, os amigos, os meios de comunicação etc. O objetivo da educação informal é 

socializar os indivíduos desde o nascimento de acordo com as crenças, costumes, 

comportamentos, e modos de pensar do grupo no qual se faz parte. 

Nesses processos, a família e a escola possuem um papel muito importante para 

a formação do indivíduo. São delas que vêm os primeiros ensinamentos que auxiliam as 

crianças a descobrirem sua individualidade e seu mundo interior e exterior, contribuindo 

para que elas caminhem na realidade que as cercam, cada qual educando e auxiliando o 

indivíduo a sua maneira. 

Conforme Gaspar (1990), a vida cotidiana sempre requisitou muito mais do 

indivíduo do que lhe é oferecido nas escolas, sendo necessário desde muito cedo 

aprender outras coisas como, as tarefas domésticas, normas de comportamentos etc. E, 

desta forma, para transmitir esses conhecimentos, tem-se recorrido à educação informal 

a qual os saberes são partilhados através de um dialogo sociocultural, não necessitando 

de um currículo ou de um lugar específico. Para tal, a única exigência é a presença de 

um sujeito que saiba, e outro que precise ou queira saber. Nesse modo de educar, o 

ensino é transmitido de forma espontânea e natural. 

Na educação não-formal, as práticas educativas se desenvolvem através dos 

espaços e ações coletivas onde ocorrem os processos de compartilhamentos de 
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experiências. Porém, nessa prática educativa existe uma intencionalidade na ação de 

participar e aprender. O educador é o outro com quem relacionamos, seu objetivo é 

socializar os indivíduos, capacitar os mesmos para conhecer o mundo a sua volta, as 

relações sociais. “A construção de relações sociais baseadas em princípios de igualdade 

e justiça social, quando presentes num dado grupo social, fortalece o exercício da 

cidadania” (GOHN, 2006, p. 31). 

A educação é um método de desenvolvimento da capacidade intelectual do ser 

humano, relacionado quase sempre a escola. Conforme Parreira e José Filho (2010) o 

desenvolvimento do capitalismo no Brasil representou a contradição e foi determinado 

pelas desigualdades sociais, pela exploração da força de trabalho e pela posse privada de 

bens e serviços. No início do século XX e com as aquisições jurídicas após 1934, o 

Brasil foi incapaz de fornecer educação para todas as camadas sociais. A educação que 

era para ser para todos, tornou-se fonte de dissimulações de diferenças sociais e 

econômicas uma vez que a elite legitimava seu poder utilizando o saber escolar para 

demonstrar sua superioridade e sua concentração de renda. “[...] com isso, as 

desigualdades sociais e regionais marcaram profundamente nossa realidade, impedindo 

que a educação escolar exercesse sua função de mobilização e a conquista de direitos 

sociais” (p.244). Desse modo, embora tenha tido avanços e retrocessos nestes anos, na 

legislação, a educação obrigatória e gratuita continua seletiva, principalmente, no ensino 

superior. 

Conforme Parreira e José Filho (2010, p.263) “as práticas pedagógicas em 

contexto não escolar estendem-se aos educadores que desenvolvem atividades 

diferenciadas e/ou complementares à educação formal, com o objetivo de participar da 

emancipação da pessoa”. 

Durante muito tempo, o método de educação ficou conhecido como educação 

bancaria, pois nesse modelo de educação era utilizado apenas a transmissão de 

conhecimento sem reflexão crítica. Segundo Maciel (2009), a mente dos educandos era 

vista como um banco no qual era depositado o conhecimento, para assim serem 

arquivados, ocorrendo apenas a memorização do conteúdo passado e não a obtenção de 

conhecimento. 
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Nessa concepção, Figueiredo, Neto e Leite (2009, p.2) afirmam que 

“consequentemente, o educando é passivo, tomador de notas, exímio memorizador, 

preferindo manejar conceitos abstratos a resolver de forma original e criadora 

problemas da realidade em que vive”.  Essa forma de educar sem reflexão crítica, não 

tinha interação com a realidade do indivíduo, contribuindo somente para manter a 

dominação sobre a massa.   

 

A educação, no atual contexto da ideologia neoliberal, tem sido vista, 

pelo viés da Economia, como formação do capital humano. Segue-se 

um modelo de formação, de sujeitos produtivos para o mercado, que 

se torna hegemônico, constituído pelas competências necessárias à 

empregabilidade. (MACIEL, 2011, p.328) 

 

Refletir a respeito de uma educação com um viés diferente do que é pensada 

pelo contexto atual, uma educação que veja as necessidades dos indivíduos a margem da 

sociedade, “requer um aprofundamento complexo sobre os fundamentos dessa educação 

a ser direcionada e construída para atender as necessidades do povo, a partir da sua 

realidade” (MACIEL, 2011, p.328). 

Ao vincular o debate da educação a área da saúde, por meio de pesquisa 

bibliográfica (Maciel, 2009; Candeias,1997; Filho, 2008; dentre outros), identifica-se 

que a educação bancária se assemelha com a educação em saúde tradicional, na qual os 

conhecimentos eram transmitidos através de palestras que visavam evitar doenças. O ato 

de “educar em saúde” se sobressaiu no início do século XX, no Brasil, como cuidados 

pessoais que evitavam doenças e, sendo assim, poderiam ser resolvidos pela educação 

das pessoas, sem levar em conta sua realidade. 

Essa forma de educar acabava culpabilizando os sujeitos pelos seus problemas 

de saúde, pois se eles não fizessem tudo que era prescrito pelos profissionais de saúde e 

ficassem doentes, eles eram responsabilizados pelo processo de adoecimento, que de 

fato, é determinado por questões culturais e socioeconômicas. 

Esse fenômeno “é denominado de „culpabilização da vítima‟ e acaba por isentar 

o profissional quanto a responsabilidade sobre as condições de saúde da população ao 

individualizar o processo de adoecimento” (MACIEL, 2009, p.774). 
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Na educação em saúde tradicional as ações eram voltadas para o modelo 

biomédico de intervenção, o foco era na doença e não na saúde. No entanto, acredita-se 

que esse modelo corresponde somente a um dos cincos modelos de intervenção social 

no campo da saúde. Além desse, Candeias (1997) destaca os demais:  

 

[...] a abordagem da mudança de comportamento, a abordagem 

educativa, a abordagem centralizada no cliente e a abordagem 

societária, cada qual buscando a consecução de determinados 

objetivos e, para tanto, recorrendo a pressupostos teóricos e 

conceituais e a especialistas provenientes de vários campos de 

conhecimento científico. O planejamento se realiza, portanto, de 

acordo com a lógica circunstancial das necessidades específicas que 

emergem em diferentes ambientes. (CANDEIAS, 997, p.211) 

 

A educação em saúde tradicional foi inicialmente denominada educação 

sanitária. Esse termo foi apontado pela primeira vez na Conferência Internacional sobre 

a Criança, nos Estados Unidos, no ano de 1919, posto nos princípios de higiene e foi 

empregado durante todo o século XX.  

No Brasil, ela surgiu no começo do século XX como uma forma do Estado 

controlar as doenças, já que o país vinha sofrendo com epidemias e doenças infecto 

contagiosas que ameaçavam a economia agroexportadora durante a República Velha. O 

governo da época optou por enfrentar os problemas de saúde pública através de 

campanhas sanitárias que visavam combater as epidemias, sem levar em conta os 

fatores socioeconômicos e a realidade do indivíduo. “Apesar de as condições de saúde 

serem mais precárias na área rural, durante a Republica Velha pouco foi realizado em 

beneficio dos habitantes dessas regiões” (FILHO, 2008, p. 24).  

No século XX, o Brasil passou por um intenso período de 

industrialização, concomitante à instabilidade política, golpes 

militares e governos autoritários, com breves períodos democráticos. 

Os últimos 25 anos representaram o mais longo período democrático 

no país. (PAIM et al, 2011, p. 11) 

 

Ao longo da República Velha, período que durou de 1889 até 1930, o País foi 

governado pelas oligarquias dos estados mais ricos, como São Paulo, Rio de Janeiro e 

Minas Gerais. O principal setor da economia era a cafeicultura, o que possibilitava aos 

fazendeiros paulistas amplo poder de decisão na administração federal. 
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Conforme Filho (2008), nos primeiros anos da República a desorganização dos 

serviços de saúde
2
 acabou possibilitando a incidência de novas ondas epidêmicas no 

país. No Rio de Janeiro e nas principais cidades brasileiras entre os anos de 1890 e 

1900, ocorreram muitos casos de varíola, febre amarela, peste bubônica, febre tifóide e 

cólera, que levaram milhares de pessoas a morte. 

Perante essa situação, o Governo Federal incentivou os médicos higienistas a 

ocuparem cargos significativos na administração pública. Foi atribuído a eles, o 

compromisso de estabelecer estratégias para o saneamento dos setores indicados pelos 

políticos. 

Filho (2008) aponta que os médicos tinham como principais objetivos de atuação 

a fiscalização sanitária dos indivíduos da cidade; a reforma urbanística das grandes 

cidades; a eliminação dos viveiros de ratos e insetos disseminadores de doenças; a 

retificação dos rios que causavam enchentes, além da drenagem dos pântanos. Também 

coube a eles divulgarem as regras básicas de higiene, tornar obrigatório o 

afastamento/isolamento dos indivíduos acometidos por doenças infectocontagiosas e 

dos pacientes considerados perigosos para a sociedade. Iniciou-se assim, nesse 

momento, a hospitalização compulsória das pessoas acometidas por doenças infecto 

contagiosas e das pessoas consideradas doentes mentais. 

Neste contexto, complementa o autor: 

 

Em 1918 o Brasil tinha uma população rural em torno de vinte 

milhões de pessoas; havia 17 milhões de enfraquecidos pelos parasitas 

intestinais, três milhões de vítimas da doença de Chagas, dez milhões 

de atacados pela malária e ainda cinco milhões de tuberculosos. 

(FILHO, 2008, p. 21) 

 

Com a industrialização e a expansão das atividades comerciais, realizadas 

através do lucro do café, houve o continuo aumento da população urbana, intensificado 

com a chegada de imigrantes o que acarretou no crescimento da pobreza, dos cortiços, 

das favelas e do quantitativo de adoecimento. 

                                                 
2
 A República Velha havia criado um emarando de leis que, contradizendo umas às outras, pouco 

garantiam aos trabalhadores quanto ao direito de assistência médica e indenização em dinheiro por 

enfermidade ou por acidente de trabalho. Com isso, a regra era que os operários acidentados ou com a 

saúde abalada procurassem socorro nos hospitais filantrópicos, que nada cobravam pelo tratamento de 

pacientes pobres. (FILHO, 2008, p.32-33) 
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A saúde como questão social colocada publicamente no Brasil vai se dá no início 

do século XX, e de acordo com Lima, Fonseca e Hochman (2006, p.32):  

 

As medidas de proteção social e em particular, a assistência médica só 

viriam a ter um reconhecimento legal como política pública com a 

aprovação da Lei Eloi Chaves, de 1923, resultado do crescente 

impacto do que passou a ser definido como a questão social do país. 

Até então, muitas categorias de trabalhadores organizavam 

associações de auxílio mútuo para lidar com problemas de invalidez, 

doença e morte.  

 

Os movimentos sociais do operariado reivindicavam melhores condições de vida 

e de trabalho, em resposta a tais demandas através da Lei Eloi Chaves em 1923 foram 

instituídas As Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs). 

As CAPs, entidades públicas com larga autonomia com relação ao Estado, eram 

fundos organizados por empresas, que tinham a contribuição tanto dos empregados 

quanto dos empregadores e da união. A gestão administrativa era realizada através de 

representação direta de empregados e empregadores e os recursos possuíam origem 

tripartite, sendo 30% do assalariado, 10% da renda bruta da empresa e 15% da União, 

através das tarifas dos serviços. As primeiras proteções voltadas para o trabalhador 

formal seriam a pensão, aposentadoria por idade, por tempo de serviço, invalidez e 

assistência médica. 

A República Velha foi superada em 1930, com o início da Era Vargas que durou 

de 1930 até 1945. Getúlio Vargas assumiu a presidência da República através da 

Revolução de 1930. De imediato, Vargas buscou uma forma de tirar o controle político 

que as oligarquias regionais tinham sobre o Estado. Para alcançar o seu objetivo, ele 

promoveu uma grande reforma política e administrativa, na qual afastou os principais 

líderes da Republica Velha da administração pública: “O presidente suspendeu a 

vigência da Constituição de 1981 e passou a governar por decretos até 1934, quando o 

Congresso Constituinte aprovou a nova Constituição
3
” (BERTOLLI FILHO, 2008, p. 

30). 

                                                 
3
 A Constituição de 1934 incorporou algumas garantias ao operariado, tais como a assistência médica, a 

licença remunerada à gestante trabalhadora e a jornada de trabalho de oito horas. Nos anos seguintes, 

outros benefícios, como o salário mínimo, foram incluídos na legislação trabalhista, culminando com o 

https://www.sinonimos.com.br/em-conformidade-com/
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De acordo com Filho (2008), Vargas encontrou dificuldades para governar 

democraticamente a nação, o que o levou a providenciar uma perseguição policial a seus 

opositores e aos principais líderes sindicais do país, principalmente a partir de 1937, no 

momento em que foi instituída a ditadura do Estado Novo. Ao longo de todo o seu 

governo, ele procurou centralizar a máquina governamental, bem como bloquear as 

reivindicações sociais. Para tanto, Vargas utilizou de medidas populistas, e através 

delas, o Estado se apresentava como tutor da sociedade, providenciando o que 

considerava ser indispensável à população. 

Nesse período, de acordo com Maciel (2009), foram criados os Centros de 

Saúde, nos quais continuou sendo propagado as noções de cuidados de higiene 

individual para evitar as doenças. No entanto, não houve melhora na saúde da 

população, ocorrendo mais tarde, valorização da assistência médica individual. E as 

ações de educação em saúde estiveram limitadas aos programas de serviços voltados 

para a população de baixa renda. 

Na Era Vargas, a área da saúde e de educação passaram a compartilhar um 

Ministério próprio, e com isso, a saúde pública foi institucionalizada pelo Ministério da 

Educação e Saúde Pública. O novo Ministério foi iniciado em novembro de 1930, tendo 

como o primeiro titular o advogado Francisco Luís da Silva Campos. 

O Ministério gerou uma grande mudança nos serviços sanitários do País. De 

acordo com Filho (2008), objetivava-se assegurar a burocratização federal e o controle 

desses serviços, com o plano de cumprir o centralismo político-administrativo imposto 

por Vargas.  

De acordo com Filho (2008, p. 31), “a nova organização do setor saúde 

anunciava o compromisso do Estado de zelar pelo bem-estar sanitário da população. Tal 

promessa foi recebida de modos diferentes pelas lideranças políticas estaduais”. Nos 

estados mais ricos nos quais já havia serviços de saúde organizados, a ação federal foi 

julgada como desnecessária, a qual dificultaria o atendimento a população. Nas áreas 

nas quais não possuíam, ou haviam poucos serviços de saúde, a ação federal foi aceita. 

                                                                                                                                               
estabelecimento em 1943 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Pela CLT, tornaram-se 

definitivamente obrigatórios o pagamento do salário mínimo, a indenização aos acidentados, o tratamento 

médico aos doentes, o pagamento de horas extras, as férias remuneradas, etc. a todos os operários 

portadores de carteira de trabalho. (FILHO, 2008, p. 34) 
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Em São Paulo, por exemplo, havia sistema de saúde pública descentralizado e 

ajustado de acordo com as questões sanitárias próprias de cada região do estado. Assim, 

as reformas realizadas por Vargas fizeram com que as experiências descentralizadoras 

de São Paulo chegassem ao fim. 

Os interventores sanitários optaram pela organização centralizada dos 

serviços. Estes foram orientados para o tratamento de enfermidades 

especificas – como o tracoma, a lepra e ancilostomose - sem contudo 

atender às necessidades impostas pelas demais moléstias que atingiam 

a região, como a tuberculose e as doenças da infância. Foram deixados 

em segundo plano também o acompanhamento e a orientação das 

mulheres grávidas. (FILHO, 2008, p. 33) 

 

Segundo Filho (2008), as questões sanitárias passaram a ser decididas pelos 

políticos e burocratas que, muitas vezes, pouco sabiam sobre os problemas de saúde e 

os conceitos epidemiológicos. Intimidados pelo regime autoritário, os médicos se 

calaram e passaram a dedicar-se na defesa e na expansão dos privilégios que 

beneficiavam a própria categoria. 

Como foi abordado anteriormente na República Velha, iniciou um movimento 

de educação na área da saúde, com o intuito de fazer com que a população reconhecesse 

a necessidade de mudar seus hábitos tradicionais considerados anti-higiênicos que 

propiciavam a disseminação de doenças. 

Para tanto, utilizaram como um dos recursos, a divulgação de cartazes e 

panfletos produzidos pelo Ministério da Educação e Saúde e pelos serviços estaduais. 

Porém, boa parte da população, não puderam se beneficiar dos conteúdos 

disponibilizados no material, por serem analfabetos. 

Diante disso, a partir de 1938 as divulgações das mensagens higienistas 

passaram a ser transmitidas pelas emissoras de rádio de todo o Estado. Neste momento, 

houve um impulso dos cursos de formação de enfermeiras sanitárias, as quais tinham o 

compromisso de percorrer os bairros mais carentes, instruindo a população quanto as 

regras de básicas de higiene e conduzindo os doentes graves para os hospitais públicos 

ou filantrópicos. 
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Na Era Vargas a lógica de controle de doenças que afetavam a saúde da 

população continuou, as ações visavam soluções aos problemas coletivos de saúde 

como em outros momentos. 

No dia 31 de março 1964, instaurou-se no Brasil um período de censura e 

repressão. A saúde da população agravou ainda mais com doenças como malária, 

tuberculose e a doença de Chagas, além dos altos índices de mortalidade, morbidade e 

acidentes de trabalho
4
.  

[...] o golpe de Estado liderado pelos chefes das Forças Armadas 

colocou fim à agonizante democracia populista. Sob o pretexto de 

combater o avanço do comunismo e da corrupção e garantir a 

segurança nacional, os militares impuseram ao país um regime 

ditatorial e puniram todos os indivíduos e instituições que se 

mostraram contrários ao movimento autoproclamado Revolução de 

64. (FILHO, 2008, p. 49) 

 

A ditadura militar significou, para a sociedade brasileira, a afirmação de uma 

tendência de desenvolvimento econômico, social e político que modelou um país novo, 

com aprofundamento dos grandes problemas estruturais. A questão social era tratada 

pelo Estado no período de 1964-1974 a partir do binômio repressão - assistência, tendo 

como finalidade aumentar o poder de regulação sobre a sociedade, suavizar as tensões e 

conseguir legitimidade para o regime, bem como servir de mecanismo de acumulação 

do capital. A política assistencial, foi ampliada, burocratizada e modernizada pela 

maquina estatal. 

Conforme Escorel, Nascimento e Edler (2005, p.60):  

O Sistema Nacional de Saúde implementado no Brasil no período 

militar caracterizou-se pelo predomínio financeiro das instituições 

previdenciárias e pela hegemonia de uma burocracia técnica que 

atuava no sentido da mercantilização crescente da saúde. A lógica 

centralista dominante nesse período, com a consequente supressão do 

debate sobre alternativas políticas no seio da sociedade, permitiram 

que o governo militar implantasse reformas institucionais que 

afetaram profundamente a saúde pública e a medicina previdenciária. 

                                                 
4
 Isso em função das condições de trabalho e de vida extremamente precárias. Para Dejours (1998, apud 

RODRIGUES; ALVARO; RONDINA, 2006, p.3), as exigências do trabalho e da vida são uma ameaça 

ao próprio trabalhador, que acusa riscos de sofrimento, que se compara a uma doença contagiosa, 

devendo ser encarada e tratada como tal. [...] a primeira vítima do sistema não é o aparelho psíquico; mas, 

sim, o corpo dócil e disciplinado, entregue às dificuldades inerentes à atividade laborativa; e, dessa forma, 

projeta-se um corpo sem defesa, explorado e fragilizado pela privação de seu protetor natural, que é o 

aparelho mental.  
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Diante disso, “o primeiro efeito do golpe militar sobre o Ministério da Saúde foi 

a redução das verbas destinadas à saúde pública. Aumentadas na primeira metade da 

década de 1960, tais verbas decresceram até o final da ditadura” (FILHO, 2008, p. 51). 

Assim, a saúde pública, ficou em segundo plano, transformando-se em uma máquina 

ineficaz e conservadora e sua atuação estava limitada a campanhas de baixa eficácia. 

Segundo Maciel (2009), em 1970 os profissionais de saúde contrariados com 

essa situação resolveram dar início a uma experiência de educação em saúde voltada 

para dinâmica e a realidade das classes populares. Essas experiências sucedidas com 

apoio de outros segmentos sociais foram chamadas de Movimento Popular em Saúde ou 

Educação Popular em Saúde. 

Ainda conforme Maciel (2009, p.775):  

A Educação Popular em Saúde configura-se como um processo de 

formação e capacitação que se dá dentro de uma perspectiva política 

de classe e que toma parte ou se vincula à ação organizada do povo 

para alcançar o objetivo de construir uma sociedade nova de acordo 

com seus interesses. Ela é caracterizada como a teoria a partir da 

prática e não a teoria sobre a prática como ocorre na educação em 

saúde tradicional. 

 

De acordo com Paim (2011), o Brasil no ano de 1970 demostrou um dos 

melhores crescimentos econômicos do mundo, contudo os avanços na qualidade de vida 

favoreceram de modo desproporcional os setores mais beneficiados da população. 

Conforme Bertolli Filho (2008, p. 62):  

 
Cientes desses fatos e também do péssimo estado de saúde da 

população, os profissionais do setor organizaram-se na defesa da 

profissão e dos direitos dos pacientes. Disso resultou, ainda no final 

dos anos 70, o surgimento da Associação Brasileira de Pós-Graduação 

em Saúde Coletiva (Abrasco) e do Centro Brasileiro de Estudos da 

Saúde (Cebes). A partir dessas associações, desenvolveu-se o 

chamado Movimento Sanitarista que, ao incentivar as discussões, 

buscou encontrar respostas para os dilemas da política de saúde 

nacional.  

 

De acordo com Bravo: 

 

A politização da saúde foi uma das primeiras metas a ser 

implementada com o objetivo de aprofundar o nível da consciência 
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sanitária, alcançar visibilidade necessária para a inclusão de suas 

demandas na agenda governamental e garantir o apoio político à 

implementação das mudanças necessárias. (BRAVO, 1996, p.83) 

 

O debate da política de saúde ao longo da década de 1980, inclui a participação 

de novos sujeitos sociais que se fundamentaram nas condições de vida da população 

brasileira para leitura das propostas governamentais apresentadas para o setor, 

favorecendo discussões relevantes que permearam a sociedade civil. 

Inspirado no modelo Italiano, o Movimento Sanitarista brasileiro, discutia um 

projeto no qual a saúde fosse baseada nos princípios de universalidade, equidade, 

integralidade, descentralização e participação social. 

Segundo Bravo (2006), as principais propostas discutidas foram a universalidade 

do acesso; a concepção de saúde como direito social e dever do Estado e a 

reestruturação do setor através da estratégia do Sistema Unificado de Saúde. 

Objetivando um reordenamento setorial com um novo olhar em relação a saúde 

individual e coletiva, a descentralização do processo decisivo para as esferas estaduais e 

municipais, o financiamento adequado e a democratização do poder local utilizando 

para isto, novos mecanismos de gestão. 

Nestes processos a VIII Conferência Nacional de Saúde, tem papel relevante no 

debate da questão saúde no Brasil. Ela foi realizada em março de 1986, em Brasília, e 

teve como pauta a saúde como direito inerente à personalidade e à cidadania; a 

reformulação do sistema nacional de saúde; e o financiamento setorial. 

 

A 8° CNS foi um marco significativo por alterar a composição dos 

delegados, incorporando a participação da sociedade civil organizada, 

configurando uma „nova institucionalidade‟ das conferências ao se 

caracterizar como um fórum – o qual, mesmo sendo convocado pelo 

Executivo federal e destinado a dar respostas a essa instância 

governamental, passou a ter „vida própria‟, tentando constituir-se em 

um „ente‟ à parte, autônomo e independente. (LIMA; FONSECA; 

HOCHMAN, 2006, p.83) 

Conforme Nogueira e Mioto (2006), como fruto das Lutas de classes, a área da 

saúde alcançou sucesso no que diz respeito ao fortalecimento dos direitos sociais, fato 

refletido na Constituição de 1988, que em seu artigo 198 descreve o “atendimento 

integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
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assistenciais”. Além disso, indica outro aspecto central, para o trânsito do direito real à 

saúde, que traduz a radicalidade da proposta face ao modelo de atenção à saúde 

implantado até então no Brasil, baseado, de modo inequívoco, na medicina curativa e na 

atenção à doença. 

Segundo Bravo (1996), os principais pontos aprovados na nova Constituição 

foram: direito universal à saúde e o dever do Estado; constituição do Sistema Único de 

Saúde; participação do setor privado no sistema de saúde (como complementar ao 

sistema público de saúde); a proibição da comercialização de sangue e seus derivados. 

Com a Constituição Federal Brasileira de 1988, o movimento sanitário, depois 

de enfrentar difíceis tarefas para viabilizar a reforma sanitária
5
 no Brasil, se consolidou, 

resultando na criação do SUS – Sistema Único de Saúde, que teve o início da sua 

implementação em 1990.  

Para sua efetivação foi necessário a elaboração e aprovação da Lei Orgânica da 

Saúde
6
, que compreende as Leis n° 8.080/90 e 8.142/90, as quais regulam o 

funcionamento do SUS e enfatizam o atendimento integral
7
, possibilitando difundir a 

educação popular em saúde e propiciando o surgimento de outro modelo de educação 

em saúde nomeada por alguns especialistas de radical ou dialógica.  

Esse modelo de educação em saúde foi nomeado dialógico ou radical, pois ele 

rompeu com a educação em saúde tradicional e mostrou como característica o diálogo 

entre as duas partes envolvidas (profissional de saúde e indivíduo), e a valorização do 

saber popular, “o estímulo e respeito à autonomia do indivíduo no cuidado de sua 

                                                 
5
 A reforma sanitária brasileira foi impulsionada pela sociedade civil, e não pelo governo, por partidos 

políticos ou por organizações internacionais (PAIM et al, 2011, p. 11). Segundo Bravo (2006), o 

Movimento Sanitário enfrentou difíceis tarefas para viabilizar a reforma sanitária no Brasil. Em nível 

jurídico-formal, técnico-institucional e sócio-político, suas tarefas vinculavam-se as Constituições 

Estaduais e elaboração das leis Orgânicas Municipais; no nível técnico-institucional, as lutas eram pela 

expansão da rede de serviços e elevação de sua qualidade, através de novas práticas institucionais no 

cotidiano da estruturação do Sistema Único de Saúde, a fim de garantir os direitos firmados na 

Constituição Federal; por fim no nível sócio-político, as tarefas vinculavam-se a formação da consciência 

sanitária e de maior organização popular. 
6
 Bibliografia indicada: Brasil. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Legislação do SUS / 

Conselho Nacional de Secretários de Saúde. - Brasília : CONASS, 2003. 
7
 A integralidade é um conceito o qual possibilita o reconhecimento dos indivíduos em sua totalidade. De 

acordo com Machado (2007, p.336): “[...] Podemos dizer que a integralidade não é apenas uma diretriz do 

Sistema Único de Saúde (SUS) definida constitucionalmente. Ela é uma „bandeira de luta‟, parte de uma 

„imagem objetiva‟ num enunciado de certas características do sistema de saúde, de suas instituições e de 

suas práticas que são consideradas, por alguns, desejáveis”. 
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própria saúde e o incentivo à sua participação ativa no controle social do sistema de 

saúde do qual é usuário” (MACIEL, 2009, p.775-776) 

 A educação em saúde com essas características demostra estar em consonância 

com a proposta do SUS visto que seus princípios, juntamente com suas diretrizes, 

constituem as bases para o fundamento e organização do mesmo, sendo eles, segundo a Lei n° 

8080/90:  

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis 

de assistência; II - integralidade de assistência, 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 complexidade do sistema; III - preservação da autonomia das 

pessoas na defesa de sua integridade física e moral; IV - igualdade da 

assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer 

espécie; V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua 

saúde; VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos 

serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário; VII - utilização da 

epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de 

recursos e a orientação programática; VIII - participação da 

comunidade; IX - descentralização político-administrativa, com 

direção única em cada esfera de governo: a) ênfase na 

descentralização dos serviços para os municípios; b) regionalização e 

hierarquização da rede de serviços de saúde; X - integração em nível 

executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico; XI 

- conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e 

humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

na prestação de serviços de assistência à saúde da população; XII - 

capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de 

assistência; e XIII - organização dos serviços públicos de modo a 

evitar duplicidade de meios para fins idênticos. XIV – organização de 

atendimento público específico e especializado para mulheres e 

vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, 

atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas 

reparadoras, em conformidade com a Lei nº 12.845, de 1º de agosto de 

2013 (Redação dada pela Lei nº 13.427, de 2017). (BRASIL, Lei n° 

8.80/90) 

 

Dessa forma, compreende-se que o modelo de educação em saúde mais 

adequado, que condiz com a realidade atual e que pode contribuir de forma crítica para 

o enfrentamento das iniquidades em saúde
8
 corresponde ao modelo dialógico ou radical, 

                                                 
8
 Segundo Carvalho e Buss (2008) iniquidades em saúde é entendida como a existência de desigualdades 

em termos sociais na área da saúde, sendo que elas são evitáveis, injustas e desnecessárias. Ela se 

configura como umas das características mais significativas da situação da saúde no Brasil. Os principais 

determinantes dessas iniquidades estão associados aos moldes, com os quais se organiza a vida social, as 

condições econômicas e sociais da população desempenham um efeito relevante sobre a saúde e a doença 

do mesmo.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12845.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12845.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13427.htm#art2
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pois ele pretende a transformação da realidade e a emancipação dos sujeitos através da 

elaboração do conhecimento que será realizado por meio do dialogo entre os educandos 

e educadores.  

Partindo do pressuposto de que a concepção do processo saúde-

doença do profissional de saúde determina as ações em saúde 

individuais e coletivas, é importante salientar que o profissional que 

não pensa saúde de forma ampliada, realizará práticas educativas que 

também não terão potencial para provocar mudanças nos sujeitos e na 

qualidade de vida dos mesmos. (ESTRATÉGIA SAÚDE - UFSC, 

2010, p 17) 

 

O modo como o profissional entende a educação em saúde pode definir como ele 

a pratica. Pinafo et al (2011, p. 218), a partir de pesquisa realizada em Santa Mariana, 

um município de pequeno porte situado no norte do Paraná, com o objetivo de analisar 

as concepções de educação em saúde de profissionais da equipe de Saúde da Família e 

pensar criticamente sobre a relação estabelecida entre as práticas de educação em saúde 

e os discursos desses trabalhadores apontam que “a formação dos profissionais de saúde 

é uma problemática constatada, pois eles demonstraram não estar preparados para o 

trabalho educativo conforme a lógica do SUS” . Isso indica a necessidade de mudanças 

nas graduações dos cursos da área da saúde, para incluir de modo mais vinculado a 

reflexão e o debate sobre as práticas educativas. 

Contudo, conforme Figueiredo, Neto e Leite (2009, p. 3-4), entende-se que o:   

 

Educando deve ser reconhecido como sujeito portador de um saber 

sobre o processo saúde-doença-cuidado, sendo capaz de estabelecer 

uma interlocução dialógica com o serviço de saúde e de desenvolver 

uma análise crítica sobre a realidade e o aperfeiçoamento das 

estratégias de enfrentamento e luta. 

 

A realidade singular dos sujeitos, muitas vezes, é diferente das realidades dos 

profissionais de saúde e, no ato de educar em saúde, ao não considerar isso como um 

fator relevante para se pensar sobre as práticas educativas que serão utilizadas e ao não 

realizar uma análise crítica sobre a realidade do local de vivência em que os sujeitos 

estão inseridos, os profissionais podem acabar realizando uma ação esvaziada em si. 
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Obviamente, não desconsidera-se a precarização dos serviços públicos de saúde 

e suas interferências sobre a qualidade das ações e necessidades de ultrapassar seu 

caráter imediato e pontual. No entanto, conforme sinalizou-se no início do capítulo, 

saúde e educação consistem em dimensões fundamentais à vida humana, porém, 

especialmente, se definem pela sua inerência na vida concreta. A educação presume a 

interação entre os indivíduos envolvidos no processo de educar e destes com o meio que 

os cercam, objetivando a mudança, tanto dos indivíduos quanto do meio que eles vivem. 

No entanto, é um método complexo para o qual não existe uma única definição, mas 

diferentes maneiras de pensar e praticar educação que dependem da visão de mundo, da 

educação e concepção de saúde que temos.  

Além disso acrescenta Candeias (1997, p. 210):  

 

Entende-se por educação em saúde quaisquer combinações de 

experiências de aprendizagem delineadas com vistas a facilitar ações 

voluntárias conducentes à saúde. A palavra combinação enfatiza a 

importância de combinar múltiplos determinantes do comportamento 

humano com múltiplas experiências de aprendizagem e de 

intervenções educativas. A palavra delineada distingue o processo de 

educação em saúde de quaisquer outros processos que contenham 

experiências acidentais de aprendizagem, apresentando-o como uma 

atividade sistematicamente planejada. Facilitar significa predispor, 

possibilitar e reforçar. Voluntariedade significa sem coerção e com 

plena compreensão e aceitação dos objetivos educativos implícitos e 

explícitos nas ações desenvolvidas e recomendadas. Ação diz respeito 

a medidas comportamentais adotadas por uma pessoa, grupo ou 

comunidade para alcançar um efeito intencional sobre a própria saúde. 

 

 A respeito do conceito de educação em saúde pode-se dizer que, ao longo do 

tempo ele foi sendo ressignificado a partir de transformações econômicas, políticas, 

culturais e sociais, de modificações ocorridas tanto no campo da saúde quanto nos 

processos pedagógicos vinculados à educação escolar. 

E embora a educação em saúde dialógica tenha rompido com a educação 

tradicional, ainda há práticas educativas com uma pedagogia tradicional, na qual o 

educador é visto como o único detentor do saber, autoridade máxima, sem a troca do 

saber. Isso ainda ocorre, apesar das ações educativas em saúde serem entendidas hoje 

como “espaços de produção e aplicação de saberes destinados ao desenvolvimento 

humano e devem favorecer o processo de ensino-aprendizagem por meio da adoção de 

https://www.sinonimos.com.br/definem/
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referenciais pedagógicos que promovam a reflexão crítica e participativa dos sujeitos” 

(VILA; VILA, 2007, p.5). 

A educação em saúde é vista como uma ferramenta que proporciona o sujeito a 

compreender o que acontece na sociedade, ampliando qualitativamente sua visão de 

mundo do qual faz parte. Ela está presente no processo de trabalho no campo da saúde
9
, 

pois toda ação em saúde é um ato educativo. Contudo, é importante considerar que 

diferentes formas de ver a realidade e a saúde podem constituir em diferentes maneiras 

de educar em saúde. Dessa forma, encontramos diferentes modelos de educação em 

saúde embasados em conceitos de saúde e educação que acompanham as mudanças 

histórica e socialmente construídas.  

O Brasil possui uma organização social mal estruturada, com condições 

precárias de vida, havendo uma lacuna no atendimento das necessidades humanas 

básicas. Nesses processos, e ao particularizar a área da saúde, é necessário realizar a 

crítica à dominação do modelo biomédico do adoecimento ainda hoje enraizado e 

presente nas ações educativas. Crítica que se pauta em um processo histórico e cultural 

de desvalorização de atividades preventivas fundamentadas no conceito de educação em 

saúde e que ocorre em função de uma política de saúde, pautada em um projeto de 

sociedade com graves cortes às políticas sociais, que busca o tratamento e a cura de 

doenças através de ações pontuais e imediatas.  

A ideia é que o sistema de saúde centralize suas ações nas reais necessidades de 

saúde do usuário e para isso, articule práticas intersetoriais – pautadas em planejamento 

e avaliação - com as demais políticas sociais que repercutem em melhores condições de 

saúde do mesmo.   

Da mesma maneira, o método de educação em saúde dialógico contribui ao 

possibilitar a construção da emancipação do sujeito, através da valorização do saber 

popular, levando em consideração a realidade na qual ele está inserido. Deste modo, 

essa prática educativa irá instrumentalizá-lo para a transformação de sua realidade e de 

si mesmo, propiciando a efetivação do direito a informação, assistência e acesso.  

                                                 
9
 O processo de trabalho em saúde é atravessado por distintas lógicas instituintes, como qualquer processo 

de trabalho, aliás. Mas nele, em particular, o jogo produção, consumo e necessidades tem uma dinâmica 

muito peculiar, que faz com que esteja sempre em estruturação, dentro de um quadro permanentemente 

incerto sobre o que é o padrão do seu produto final, realizado, e modo de satisfação que o mesmo gera. 

(MERHY, 1997, p. 23) 
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Diante destas reflexões, é válido destacar que a educação em saúde é uma 

importante ferramenta de trabalho para o Serviço Social, para melhor responder as 

demandas do cotidiano profissional nesta área de atuação. Com base nisso, no próximo 

capítulo abordaremos o trabalho do Assistente Social na área da saúde e as possíveis 

articulações do conceito de educação em saúde ao Serviço Social no contexto 

hospitalar.  
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2   A EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO ESTRATÉGIA DE TRABALHO  

PARA O SERVIÇO SOCIAL HOSPITALAR  

 

Este capítulo objetiva discutir inicialmente o trabalho profissional do assistente 

social na área da saúde, especificamente em hospital. Para tanto, propõe uma 

abordagem vinculada ao perfil das assistentes sociais trabalhadoras de hospitais no 

Município de Campos, RJ, bem como, de sua rotina de trabalho, concepções de saúde, 

Serviço Social na área da saúde e de hospital, dificuldades e demandas dos usuários, 

institucionais e profissionais. Posteriormente, pretende construir algumas interlocuções 

entre o conceito de educação em saúde e o trabalho do assistente social no contexto 

hospitalar. Está pautado na compreensão do hospital como uma “estação” no circuito 

que cada indivíduo percorre para atingir a integralidade de que necessita. “Estação” 

capaz de pensar e criar estratégias de intervenção nas necessidades sociais dos sujeitos, 

devendo ser visto como um componente da integralidade do cuidado de maneira 

ampliada (MERHY, CECÍLIO, 2003). Sendo assim, há a defesa da superação da 

centralidade biomédica e da construção de uma cultura hospitalar em que o trabalho de 

educação em saúde se coloca como estratégia de defesa da vida e da qualidade do viver.  

 

2.1   O Trabalho do Assistente Social na área Hospitalar em Campos dos 

Goytacazes – RJ 

 

Esta seção da monografia está fundamentada em experiência de pesquisa e 

extensão entre os anos de 2016 e 2017, por meio do projeto “Entre o Adoecimento 

Social e o „modelo biomédico assistencial‟: o trabalho de assistentes sociais na área da 

saúde”. Essa experiência esteve vinculada ao planejamento, execução e avaliação de 

minicursos direcionados a assistentes sociais de hospitais no município de Campos dos 

Goytacazes, RJ. Através desses cursos objetivou-se qualificar os assistentes sociais para 

o trabalho profissional na área da saúde, a partir de identificação, discussão e análise 

permanente dos dilemas, desafios e possibilidades vinculados ao mesmo neste campo de 

atuação, tendo por base as mudanças do capitalismo contemporâneo e suas implicações 

para a questão social e, consequentemente as necessidades de saúde (MORAES, 2017). 
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Nesse sentido, a intenção foi fortalecer a capacidade crítico-analítica dos 

assistentes sociais, articulada a ações propositivas pautadas na sistematização e 

planejamento do trabalho profissional. 

Diante disso, em 2016 os cursos foram ministrados pelo coordenador do projeto 

no auditório do Hospital Ferreira Machado e, em 2017, no auditório do Hospital Geral 

de Guarus se estendendo para assistentes sociais de hospitais do Município de Campos e 

circunvizinhos. 

Neste processo, também foram realizadas pesquisas bibliográfica e de campo. A 

pesquisa bibliográfica foi realizada nas principais revistas da categoria (Serviço Social) 

que também estão disponíveis online, são elas: Revista Serviço Social e Sociedade; 

Revista Serviço Social e saúde; Revista katalysis e Revista Temporalis a partir dos 

seguintes descritores: “Serviço Social e Saúde”; “Serviço Social e trabalho/prática 

profissional na área da saúde”; “Serviço Social, cotidiano, saúde e espaços/serviços 

hospitalares”. 

Nessas revistas foram garimpados 44 artigos referentes aos descritores referidos 

anteriormente. A partir de “leitura inspecional” foram selecionados 24 artigos que 

contribuíram para as análises desenvolvidas neste estudo. Dos 24 artigos selecionados, 

15 foram publicados na Revista Serviço Social e Saúde, 08 na Revista Serviço Social e 

Sociedade, 01 na Revista Katalysis e nenhum na Revista Temporalis. 

Já a pesquisa de campo contou com retorno de 21 questionários disponibilizados 

às assistentes sociais participantes dos cursos de qualificação profissional. Tais 

questionários objetivaram identificar elementos que caracterizem o trabalho profissional 

em contexto hospitalar, tais como: rotina, demandas, dificuldades profissionais, dentre 

outros. Para efeito deste trabalho de conclusão de curso, serão analisados 11 

questionários respondidos pelas assistentes sociais de uma Instituição de saúde 

específica do Município de Campos dos Goytacazes, RJ. 

Além de integrar tal projeto de pesquisa e extensão, esta subescritora também 

realizou estágio curricular obrigatório no Hospital Ferreira Machado – setor Doenças 

Infecto-Parasitarias (DIP), no período de maio de 2016 até junho 2017, o que contribuiu 
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de sobremaneira para os estudos a respeito do trabalho profissional, especialmente, em 

hospitais. 

Diante disso, esta proposta consiste em descrever e analisar o trabalho do 

assistente social na realidade hospitalar na cidade de Campos dos Goytacazes no tempo 

atual. Reconhece para tanto a relevância das bibliografias pesquisadas, bem como do 

documento produzido pelo CFESS em 2009, que se trata de Paramentos profissionais 

para atuação na área da saúde, além da Lei que Regulamenta à Profissão (8.662/93), 

especialmente, os artigos 4º e 5° que abordam as competências e atribuições privativas 

profissionais, bem como, o Código de Ética do assistente social (1993). No entanto, foi 

possível verificar a pouca produção referente a temática em estudo, o que evidencia a 

relevância desta monografia. 

Inicialmente é válido ressaltar que o Serviço Social é uma profissão inserida na 

divisão sociotécnica do trabalho, sendo o seu objeto de intervenção as expressões da 

questão social
10

. O surgimento da profissão no Brasil é caracterizado pela conjuntura de 

1930 e 1945, através de influências europeias. Neste período, a área da saúde não foi a 

que mais acumulou profissionais, embora algumas Escolas tenham surgido motivadas 

pela procura do setor. Ainda assim, desde o início, a formação profissional foi orientada 

por algumas disciplinas relacionadas a saúde, conforme Bravo e Matos (2007). 

Com o passar dos anos, especialmente a partir da segunda metade da década de 

1940, e em função de uma redefinição da concepção de saúde da Organização Mundial 

da Saúde (OMS, 1948) em que passa a compreender a saúde para além de aspectos 

físicos e biológicos, destacando elementos sociais e psicológicos associados a uma 

concepção de bem estar, há uma ampliação do mercado de trabalho do assistente social 

                                                 
10

 O reconhecimento da questão social como objeto de intervenção profissional (conforme estabelecido 

nas Diretrizes Curriculares da ABEPSS,1996), demanda uma atuação profissional em uma perspectiva 

totalizante, baseada na identificação dos determinantes sociais, econômicos e culturas das desigualdades. 

A intervenção orientada por esta perspectiva crítica pressupõe: leitura crítica da realidade e capacidade de 

identificação  das condições materiais de vida, identificação das respostas existentes no âmbito do Estado 

e da sociedade civil, reconhecimento e fortalecimento dos espaços e formas de luta e organização dos 

trabalhadores em defesa de seus direitos; formulação e construção coletiva, em conjunto com os 

trabalhadores, de estratégias políticas e técnicas para modificação da realidade e formulação de formas de 

pressão sobre o Estado, com vistas a garantir os recursos financeiros, materiais, técnicos e humanos 

necessários à garantir a ampliação dos direitos (CFESS, 2009, p.17). 
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na área da saúde que, desde então, tornou-se a principal área de contratação profissional 

no Brasil. 

O Serviço Social ainda que atuante na área da saúde, predominantemente a partir 

da década de 1940, recebe o estatuto de uma profissão de saúde apenas na década de 

1990. A este respeito é possível destacar que é regulamentado pela Lei 8.662/93, por de 

meio da resolução n° 218 de 06/03/1997 do Conselho Nacional de Saúde, como uma 

das 13 profissões da saúde, assim como pela Resolução CFESS n° 38/99 de 29/03/1999 

que o caracteriza como profissional de saúde. 

Nessa área de atuação compete ao Serviço Social elaborar estratégias que 

procurem reforçar ou criar experiências nos serviços de saúde que efetivem o direito a 

saúde. Assim, o trabalho do assistente social deverá pautar-se em uma proposta que 

pretenda combater as expressões da questão social que se apresentam “nos diversos 

níveis de complexidade da saúde, desde a atenção básica até os serviços que se 

organizam a partir de ações de média e alta densidade tecnológica” (CFESS, 2009, 

p.20). 

O CFESS (2009) ainda acrescenta que pensar e realizar uma atuação competente 

e crítica do Serviço Social na área da saúde consiste em:  

Estar articulado e sintonizado ao movimento dos trabalhadores e de 

usuários que lutam pela real efetivação do SUS; conhecer as 

condições de vida e trabalho dos usuários bem como os determinantes 

sociais que interferem no processo saúde-doença; facilitar o acesso de 

todo e qualquer usuário aos serviços de saúde da instituição e da rede 

de serviços e direitos sociais, bem como de forma compromissada e 

criativa não submeter à operacionalização de seu trabalho aos 

rearranjos propostos pelos governos que descaracterizam a proposta 

original do SUS de direito, ou seja, contido no projeto de Reforma 

Sanitária; buscar a necessária atuação em equipe tendo em vista a 

interdisciplinaridade da atenção em saúde; estimular a 

intersetorialidade, tendo em vista realizar ações que fortaleçam a 

articulação entre as políticas de seguridade social, superando a 

fragmentação dos serviços e do atendimento às necessidades sociais; 

tentar construir e/ou efetivar, conjuntamente com outros trabalhadores 

da saúde, espaços nas unidades que garantam a participação popular e 

dos trabalhadores de saúde nas decisões a serem tomadas; elaborar e 

participar de projetos de educação permanente, buscar assessoria 

técnica e sistematizar o trabalho desenvolvido, bem como realizar 

investigações sobre temáticas relacionadas à saúde; efetivar assessoria 

aos movimentos sociais e/ou aos conselhos a fim de potencializar a 

participação dos sujeitos sociais contribuindo no processo de 

democratização das políticas sociais, ampliando os canais de 
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participação da população na formulação, fiscalização e gestão das 

políticas de saúde, visando o aprofundamento dos direitos 

conquistados. (CFESS, 2009, p.15) 

 

As atribuições e competências dos assistentes sociais exercidas no âmbito da 

saúde ou em qualquer outro espaço sócio ocupacional, são direcionadas e norteadas 

pelos deveres e direitos contidos no Código de Ética da Profissão (1993) e na Lei de 

Regulamentação da Profissão (8.662/93), que necessitam ser observados e respeitados 

pelos profissionais e por seus empregadores. 

Conforme Costa (2006), nos serviços de saúde a inserção dos assistentes sociais 

no conjunto de processos de trabalho designados a elaborar serviços para a população é 

mediatizado pelo reconhecimento social da profissão, através de um conjunto de 

necessidades que se definem e redefinem com bases nas condições históricas sob a qual 

a política de saúde se desenvolve no país. 

O fato é que o trabalho do assistente social na área da saúde deve estar 

politicamente articulado ao Projeto de Reforma Sanitária, construído no campo da saúde 

coletiva no Brasil a partir da década de 1970. Contudo, este projeto que compartilha 

valores aproximados ao projeto ético e político profissional do Serviço Social
11

 tem sido 

tensionado permanentemente pelo projeto privatista que mantém a centralidade do 

mercado e da saúde como um grande negócio, descaracterizando a dimensão de direito 

social pactuada na Constituição de 1988 e na Lei Orgânica da Saúde (8.080/1990). 

                                                 
11

 De acordo com Moraes (2016) O projeto ético e político profissional do Serviço Social pode se realizar 

nas seguintes dimensões no universo da profissão: nos seus instrumentos legais, que asseguram direitos e 

deveres desses profissionais e defendem a autonomia profissional na condução do seu trabalho; nas 

expressões da categoria e manifestações coletivas, através dos Conselhos Federal e Regionais de Serviço 

Social (CFESS, Cress), da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (Abepss), que 

se posicionam política e publicamente em face da realidade em que vivemos, das expressões da “questão 

social”, do Estado, sociedade, políticas públicas e demais profissões e que, conforme Yazbek (2014), 

articulam e organizam a presença dos assistentes sociais em lutas coletivas na direção da construção de 

outra ordem societária; na articulação com outras profissões, movimentos sociais e entidades 

internacionais de Serviço Social; no trabalho profissional, na defesa da qualidade dos serviços prestados, 

fortalecimento dos direitos dos usuários e a defesa de uma nova sociabilidade, através da construção de 

uma prática baseada na perspectiva crítico-dialética, por meio do cultivo da pesquisa e da dimensão 

investigativa, que afiançam a busca do saber-fazer, ancorados no tipo de sociedade que se deseja; no 

ensino universitário, em nível de graduação e pós-graduação, responsável pela qualificação, formação 

teórica e construção de um perfil profissional dotado de estatuto intelectual. Nesse caso, há a afirmação e 

defesa das Diretrizes Curriculares de 1996 para o curso de Serviço Social e a luta crítica à contrarreforma 

universitária, que tem mercantilizado a educação, desqualificando a formação profissional. Além disso, 

há a defesa da autonomia e presença política do movimento estudantil no Serviço Social (IAMAMOTO, 

2011). 
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As análises de Bravo e Matos apontam que nos anos 1990 os dois projetos 

políticos em disputa apresentaram diferentes exigências para o Serviço Social. O projeto 

privatista demandou, e vem demandando, ao assistente social:  

 

Seleção socioeconômica dos usuários, atuação psicossocial através de 

aconselhamento, ação fiscalizadora aos usuários dos planos de saúde, 

assistencialismo através da ideologia do favor e predomínio de 

práticas individuais, entre outras demandas. (BRAVO; MATOS, 

2007, p. 36) 

 

Já o Projeto da Reforma Sanitária demanda ao assistente social o trabalho com 

as seguintes questões:  

 

Busca de democratização do acesso às unidades e aos serviços de 

saúde, com atendimento humanizado, estratégias de interação da 

instituição de saúde com a realidade, interdisciplinaridade, ênfase nas 

abordagens grupais, acesso democrático às informações e estímulos à 

participação cidadã (BRAVO; MATOS, 2007, p. 36) 

 

Bravo e Matos ainda acrescentam que:  

 

O trabalho do assistente social na saúde dever ter como eixo central a 

busca criativa e incessante da incorporação dos conhecimentos e das 

novas requisições à profissão, articulados os princípios dos projetos da 

reforma sanitária e ético-político do Serviço social. É sempre na 

referência a estes dois projetos que se poderá ter a compreensão se o 

profissional está de fato dando respostas qualificadas às necessidades 

apresentadas pelos usuários. (BRAVO; MATOS, 2006 p.213) 

 

Ao particularizar nossas análises sobre o trabalho do Assistente Social no 

contexto hospitalar, foi possível identificar que as assistentes sociais pesquisadas, são 

todas do sexo feminino, em sua maioria com idade entre 50 a 59 anos (54,5%), seguida 

por 40 a 49 anos (27,5%), 30 a 39 anos (9,1%) e acima de 60 anos (9,1%) e trabalham 

na área da saúde há mais de 10 anos (90,9 %). 

Das pesquisadas, todas ingressaram em cursos de Pós-graduação lato sensu, 

embora nem todas concluíram. A maioria (54,5%) relatou participar entre 2 a 4 vezes ao 

ano de cursos de aprimoramento profissional, 9,1% participa uma vez ao ano e 36,4% 

relataram não participar de cursos de aprimoramento profissional. 



40 

 

Em relação as concepções de saúde das assistentes sociais pesquisadas, foi 

possível constatar que há uma pequena predominância da compreensão de saúde 

relacionada ao conceito de bem-estar (OMS, 1948) que enfatiza a dimensão 

biopsicosocial. 

Segundo Moraes (2016) ainda presente nos dias atuais, essa concepção tem sido 

combatida pelo Serviço Social brasileiro, que predominantemente, tem reconhecido a 

concepção multifatorial de saúde (proposta pelo SUS e expressa na Lei 8.080/90) como 

fundamento de suas produções e intervenções. 

E apesar da concepção multifatorial de saúde demostrar avanços em relação ao 

conceito de bem-estar social, Macedo
12

 (2015 apud Moraes, 2016) acrescenta, que ela 

não é a que mais se aproxima do projeto ético-político do Serviço Social, sendo a 

concepção de determinação social da doença a que mais possui laços com o atual 

projeto de profissão. 

A esse respeito, é possível ressaltar que o conceito de determinação social da 

doença reconhece que o processo saúde-doença é determinado socialmente. Isso implica 

em reconhecer que o modo de produção é o responsável por prover condições sociais de 

existência aos sujeitos. A maneira como cada modo de produção se organiza e como as 

relações sociais são estabelecidas, incidi nas condições de trabalho, moradia, 

alimentação, e, consequentemente, nas condições de saúde da população. 

Quando perguntado as entrevistadas o que é ser assistente social na área da 

saúde, foi identificado que a maioria (63,6%) das assistentes sociais constroem 

argumentações amplas que não se restringem a esta área de atuação, enfatizando, 

principalmente, um trabalho que objetiva garantir diretos, conforme o relato: “(...) o 

Serviço Social atua de forma total, tendo como foco o usuário com suas demandas e a 

busca de assegurar a garantia de direitos” (DEPOIMENTO DE ASSISTENTE 

SOCIAL, 2016).  

O discurso do „direito a ter direitos‟ tem sido hegemônico entre 

assistentes sociais brasileiros a partir dos anos 1990 e, sobretudo, no 

                                                 
12

MACEDO, C. A. de. Concepções sobre o processo saúde-doença dos assistentes sociais das 

unidades básicas de saúde da supervisão Lapa/Pinheiros (SMS-SP/2014): implicações para a prática 

profissional. Dissertação (Mestrado em Serviço Social) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

São Paulo, 2015. 
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início dos anos 2000, como tentativa de enfrentar os problemas postos 

pela ofensiva neoliberal em fins do século XX e com sua nova 

roupagem no século XXI. No entanto, seu caráter (neo) conservador 

ou progressista tem vínculos diretos com a dimensão política da 

profissão. Se desprovido do sentido político construído pelo projeto 

profissional, significa que esse discurso contribui para a 

despolitização dos assistentes sociais, que, na tentativa de resultados 

imediatos, tentam abrandar a tensão posta na situação, contribuindo 

para que haja certa conformação do usuário ao acessar seu direito ou 

ter essa possibilidade. (GOMES
13

, 2013 apud MORAES, 2016, P.43) 

 

No entanto, algumas das profissionais pesquisadas mencionaram 

particularidades que diferenciam o trabalho do assistente social da área da saúde, 

especialmente da instituição hospitalar, de outro campo de atuação. Desses 

profissionais, 18,2% construíram argumentos que se aproximam da identidade 

construída pelo Serviço Social no decorrer do Movimento de Reconceituação, 

especialmente, a partir da chamada “Intenção de ruptura”. Sendo eles (MORAES, 2016, 

p. 44):  

a) Atuar com as condições objetivas de vida dos usuários e que 

interferem em seu processo de adoecimento, voltando-se para a 

garantia de seus direitos sociais;  

b) Ser referência para família e usuários, a partir de um olhar pautado 

na integralidade, identificando suas necessidades sociais e orientando 

a respeito de direitos e benefícios. 

 

E 18,2% se referiram a aspectos relacionados a área da saúde, sendo que no 

segundo depoimento, houve centralidade no conceito de saúde da OMS de 1948. A este 

respeito é possível destacar: 

a) Estar mais próximo do limite humano e ser capaz de contribuir para 

a promoção da saúde dos usuários; (MORAES, 2016) 

 

b) O “foco é biopsicossocial”;(DEPOIMENTO DE ASSISTENTE 

SOCIAL, 2016) 

 

Já no que se refere às concepções de instituição hospitalar das assistentes sociais, 

63,6% das entrevistadas vincularam o hospital exclusivamente à dimensão biomédica e, 

36,4% apresentaram concepções mais amplas relacionadas a uma compreensão de saúde 

                                                 
13

GOMES, C. Em busca do consenso: tendências contemporâneas no Serviço Social – Radicalidade 

democrática e afirmação de direitos. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2013. 
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vinculada ao Movimento da Reforma Sanitária e ao conceito de determinação social da 

saúde.  

Sobre a primeira dimensão, ressaltamos: 

“Local de acolhimento, diagnóstico, tratamento e reabilitação” 

(DEPOIMENTO DE ASSISTENTE SOCIAL, 2016) 

 

“Local de recuperação da saúde física, tratamento de doenças e 

intercorrências físicas (acidentes, etc.)” (DEPOIMENTO DE 

ASSISTENTE SOCIAL, 2016) 

 

 Em relação a segunda dimensão, destacamos: 

“É um local que deve tratar o ser humano em sua totalidade, 

levando em consideração as condições sociais do paciente, que 

por sua vez, determinam o processo de adoecimento do 

paciente” (DEPOIMENTO DE ASSISTENTE SOCIAL, 2016) 

 

“Percebo a instituição hospitalar como espaço que passa por 

mudanças de valores, comportamentos, conceitos e práticas que 

requer de todos os colaboradores e ai eu cito: gestores e todas as 

equipes e suas diversas funções, postura, competência técnica. 

Enfim, muito mais que um local onde o paciente/usuário vai 

para receber tratamento médico, é um espaço que possibilita 

diversas oportunidades de intervenção profissional e de 

„transformação social‟” (DEPOIMENTO DE ASSISTENTE 

SOCIAL, 2016) 

 

Em relação a rotina de trabalho profissional no contexto hospitalar, a pesquisa 

indicou que ela sofre modificações a partir do setor de atuação. Contudo, e de modo 

geral, é possível apontar que o trabalho das assistentes sociais tem sido pautado pelo 

diagnóstico médico, uma vez que algumas profissionais realizam suas ações partindo do 

prontuário médico do usuário internado. 

Além disso, a rotina de trabalho das assistentes sociais pesquisadas pode ser 

caracterizada através, predominantemente de dois tipos de atividades: administrativas e 

assistenciais. Essas atividades têm sido, sobretudo determinadas pelas demandas 

imediatas, que também caracterizam a atuação de outros profissionais de saúde na 

realidade hospitalar. 



43 

 

Com isso, o trabalho tem sido direcionado para singularidade do sujeito, por 

meio de informação e, em menor proporção, tentativa de entender os determinantes 

sociais da doença.  Alicerçado nisso, as estratégias se associam a tentativa de estudo de 

caso; trabalho interdisciplinar (ainda submisso ao saber médico); e encaminhamentos 

para a rede sócioassistencial. 

A interpretação desses elementos indica a centralidade de um trabalho 

administrativo e burocrático que, de certa forma, tenta por um lado colaborar para o 

acesso do usuário ao serviço de saúde, mas por outro lado, restringe as possibilidades de 

intervenção. 

Apesar disso, não se pode atribuir a responsabilidade dessas atividades somente 

às assistentes sociais e nem mesmo apenas ao Serviço Social, visto que:  

 

O poder e lógica de organização institucional, frutos das 

transformações capitalistas engendradas pelo neoliberalismo, que tem 

especificidades no século XXI, também se apresentam como 

determinantes objetivos dessa situação, embora não tenham assumido 

um lugar de destaque nas produções cientificas do Serviço Social. 

(MORAES, 2017, p.48) 

 

Ao analisar os depoimentos das assistentes sociais entrevistadas, sobre o que 

fundamenta o trabalho do assistente social na área da saúde, foi possível identificar por 

um lado, que as pesquisadas encontraram dificuldades em mencionar os conhecimentos 

que fundamentam suas reflexões e intervenções. De modo geral, esse dado pode estar 

sinalizando para um trabalho espontâneo, imediato e pautado em valores do senso 

comum. 

Por outro lado, algumas assistentes sociais (em menor proporção às anteriores) 

apontaram os fundamentos do seu trabalho associados a necessidade de ser ter clareza 

do conceito de saúde na perspectiva da determinação social do processo saúde doença; 

além de compreensão da Lei Orgânica da Saúde (LOS), do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS), e das políticas públicas de modo geral. 

Esses fundamentos, sinalizados pelas profissionais, fazem referência as políticas 

e legislações que ultrapassam o âmbito hospitalar, o que contribui para ampliar o 
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entendimento dos processos de adoecimento do sujeito e para formulações de 

estratégias de ação que ultrapassem os muros hospitalares. 

Outro elemento pesquisado foi a sistematização do trabalho do assistente social. 

Conforme Almeida (2006), a sistematização é uma estratégia que lhe permite recuperar 

a sua dimensão intelectual, visto que põe em marcha uma reflexão teórica, isto é, 

estimula e atualiza o estatuto teórico da profissão, condição social e institucionalmente 

aceita para a formação de quadros nesta profissão. A sistematização possibilita ao 

próprio profissional reconhecer os limites, os avanços e a contribuição efetiva de sua 

atuação, assim como é capaz de se tornar um componente relevante de sua visibilidade 

social e institucional. 

Assim sendo, através da pesquisa, objetivou-se identificar se o Assistente Social 

consegue sistematizar as informações coletadas em seu trabalho profissional. Dos 

entrevistados, 72,7% afirmaram que “conseguem sistematizar”. No entanto, 27,3% 

relataram “não conseguir”. 

Embora a maior parte das assistentes sociais relatem sistematizar seu trabalho, 

foi identificado que a sistematização, quando realizada, tem sido por meio de livros de 

registros e com a finalidade de resguardar o profissional mediante algum processo 

judicial e contribuir para o repasse das atividades ao profissional de Serviço Social que 

vai trabalhar no setor no horário posterior (MORAES, 2017). Assim, não há estudo, 

reflexão e crítica das atividades realizadas no cotidiano do trabalho e sistematizadas, 

consequentemente desestimula possíveis intervenções mais qualificadas na direção do 

acesso ao hospital e as demais politicas sociais na perspectiva do direito e da qualidade 

dos serviços prestados.  

 

O esforço de sistematização como um componente central do trabalho 

do assistente social não significa, portanto, apenas a geração de dados 

e informações, mas um processo que envolve a produção, organização 

e análise dos mesmos a partir de uma postura crítico-investigativa. 

Trata-se, na verdade, de um esforço crítico, de natureza teórica, sobre 

/a condução da atividade profissional, construindo-se como um 

esforço problematizador sobre suas diferentes dimensões em relação 

às expressões cotidianas da realidade social, mediatizadas pelas 

políticas sociais, pelos movimentos sociais, pela forma de organização 

do trabalho coletivo nas instituições e, sobretudo, pelas disputas 

societárias. (ALMEIDA, 2006, p.403) 
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Além desses fatores, Moraes (2017) acrescenta que pensar hoje as dificuldades 

no trabalho do assistente social no setor público presume considerar suas precárias 

condições objetivas e as consequentes limitações impostas ao assistente social (porém 

não se restringem a essa categoria), através de atividades repetitivas, presas ao 

voluntarismo e que colaboram para as ameaças a dimensão intelectiva do trabalho na 

perspectiva do projeto ético-político profissional. 

Diante disso, através da pesquisa, destaca-se as seguintes dificuldades no 

trabalho do assistente social no âmbito hospitalar: condições precárias de trabalho, que 

comprometem o sigilo e autonomia profissional; hegemonia do saber médico nas 

decisões; burocratização do acesso dos usuários aos serviços de saúde; desumanização 

hospitalar; relações interprofissionais conflituosas; usuários sem documentação, sem 

referência familiar e em processo de alta médica. 

De acordo com Moraes (2017), embora apresentem elementos que dificultam o 

trabalho profissional na área hospitalar, os usuários também são sinalizados pelos 

pesquisados como o principal motivo de satisfação no trabalho do assistente social. 

Usuários que tem apresentado, predominantemente, as seguintes demandas ao Serviço 

Social hospitalar: acesso aos serviços de saúde; tratamento adequado e de qualidade; 

orientações diversas; encaminhamentos, e mediações de conflito (em relação a equipe 

de saúde e a conflito familiares). 

Segundo Vasconcelos (2015), as demandas dos trabalhadores, tanto podem ser 

apresentadas de forma clara como podem ser obscurecidas pela condição humana 

alienada e alienante e pela complexidade do cotidiano da vida na sociedade do capital. 

A autora ainda acrescenta que as demandas espontâneas / explícitas dos 

usuários, na realidade, são forjadas pelas instituições a partir de bens e serviços que 

disponibilizam para os trabalhadores, por meio das políticas sociais, públicas ou 

privadas, e que nesse sentido favorecem o obscurecimento das demandas substantivas 

que expressam as necessidades fundamentais e interesses históricos dos trabalhadores. 

Assim, é importante que o assistente social coloque os reais interesses e 

necessidades do usuário no centro de sua atenção, reflexão, análise crítica, pois o 
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mesmo é um dos profissionais que mais se aproxima da realidade do usuário no seu 

cotidiano de trabalho.   

Com relação às próprias demandas profissionais as assistentes sociais relataram: 

demandas vinculadas aos usuários; atividades administrativas e assistenciais; atividades 

assistenciais; atividades de planejamento; atividades político-organizativas e de 

assessoria. 

Em relação às demandas é possível ressaltar: 

Vinculadas aos Usuários 

- “Trabalho com os usuários no sentido de 

manifestar seus interesses e direitos, de 

modo que sejam respeitados.”  
(DEPOIMENTO DE ASSISTENTE SOCIAL, 2016) 

Atividades Administrativas e 

Assistenciais 

(Autorização para Acompanhantes) 

 

-“Encaminhamentos aos trâmites 

necessários de indigência social (morador 

de rua, óbito e desospitalização).” 
(DEPOIMENTO DE ASSISTENTE SOCIAL, 2016) 

 

- “Encaminhamentos e desdobramentos 

variados para programas do Município – 

conforme trâmite de alta, (localização e 

contato familiar, acolhida e aproximação 

dos usuários referidos com a equipe médica 

e de suporte médico), mal súbito e 

politrauma.” 
(DEPOIMENTO DE ASSISTENTE SOCIAL, 2016) 

 

Atividades Assistenciais 

-“Atender as situações da emergência, 

crianças e idosos em situação de risco. 

Assim como, orientar aos direitos e 

encaminhamentos diversos.”  
(DEPOIMENTO DE ASSISTENTE SOCIAL, 2016) 

 

-“Acompanhamento à família para 

continuidade do tratamento, contato com a 

família para expor situações específicas do 

paciente.” 
(DEPOIMENTO DE ASSISTENTE SOCIAL, 2016) 

 

-“Reconhecer e elencar os elementos sociais 

que incidem sobre os diagnósticos 

médicos.” 
(DEPOIMENTO DE ASSISTENTE SOCIAL, 2016) 
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Atividades de Planejamento 

 

-“Planejar ações que garantam o 

desenvolvimento de uma rotina de 

trabalho.” 
(DEPOIMENTO DE ASSISTENTE SOCIAL, 2016) 

Atividades de Assessoria 

 

-“A todos os serviços ligados diretamente as 

demandas dos usuários referentes a esfera 

administrativa: Assessoria ao MP; setor 

jurídico; Conselho tutelar e outras políticas 

públicas interligadas.”  
(DEPOIMENTO DE ASSISTENTE SOCIAL, 2016) 

 

Conforme Vasconcelos (2015, p.509), as demandas profissionais são “do 

assistente social/do Serviço Social da Instituição/do Serviço Social em cada política 

social/do Serviço Social como categoria – projeto profissional.” 

Em relação às requisições institucionais, Vasconcelos (2015, p, 530) relata que 

elas são impositivas e se revelam por meio das “exigências, implícita e explícitas, 

dirigidas pela instituição/ gestores, serviços e demais profissionais ao assistente social”. 

Na particularidade das assistentes sociais entrevistadas, as demandas sinalizadas 

foram: ordenamento institucional; demandas médico-biológicas; e burocráticas. As 

quais é possível destacar os depoimentos a seguir:  

a) Ordenamento institucional: “Tudo o que não conseguem solucionar. O 

que é conflituoso” – centralidade da presença e lugar dos acompanhantes” 

(DEPOIMENTO DE ASSISTENTE SOCIAL, 2016). 

b) Médico-biológicas: “Respostas efetivas com relação aos problemas 

médicos apresentados” (DEPOIMENTO DE ASSISTENTE SOCIAL, 2016). 

c) Burocráticas: “Emitir declaração, autorização de procedimentos” 

DEPOIMENTO DE ASSISTENTE SOCIAL, 2016); “Noticias de óbito...marcação de 

consultas, exames” (DEPOIMENTO DE ASSISTENTE SOCIAL, 2016). 

De maneira geral, as requisições ultrapassam as competências e atribuições 

privativas do assistente social, sendo importante que o mesmo esteja comprometido 

com seu fazer profissional pautado nos Parâmetros para atuação profissional na área da 
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saúde (2009), em seu Código de Ética (1993) e na Lei de Regulamentação da Profissão 

(1993), especialmente, nos artigos 4º e 5º. 

Finalmente, Vasconcelos (2015) ressalta ser indispensável que o profissional 

identifique, priorize e defina quais as requisições que irá trabalhar e como dar respostas 

qualificadas a elas. Para além disso e de forma propositiva e criativa, construir as 

condições necessárias para dar respostas qualificadas às demandas dos 

trabalhadores/usuários, sem deixar de dar respostas as requisições institucionais, 

mediante a legitimidade que dão à existência da profissão na sociedade do capital.  

Diante dos dados apresentados, foi possível identificar que a instituição 

hospitalar pesquisada é composta por assistentes sociais do sexo feminino que 

trabalham há mais de 10 anos na área da saúde. Estas profissionais, de maneira geral 

tendem a compreender à saúde a partir do conceito de 1948, da Organização Mundial da 

Saúde, indicando a necessidade de qualificação profissional na perspectiva do projeto 

do Serviço Social.  

Através da pesquisa, constatou-se ainda que a maioria das assistentes sociais 

compreende a instituição hospitalar ainda restrita a dimensão biomédica e que, quando 

sistematizam o trabalho, tem sido de forma mecânica, sem reflexão ou crítica, o que 

também tem contribuído para um trabalho com características mais administrativas e 

burocráticas do que assistenciais. Essa última, ao ser construída no cotidiano dos 

serviços hospitalares, tem sido restrita, majoritariamente, a dimensões individuais, 

pontuais e imediatas. Caraterísticas que expressam de forma mais ampla, o processo de 

trabalho em saúde e não apenas o trabalho do assistente social no setor hospitalar. 

A partir destes dados, propõe-se na próxima seção discorrer sobre o Serviço 

Social hospitalar e suas possíveis interlocuções com o conceito de educação em saúde.  

 

2.2      Educação Em Saúde E Serviço Social Hospitalar:  

 

Possíveis interlocuções a partir de experiência de estágio no setor de Doenças 

Infecto Parasitárias do Hospital Ferreira Machado (HFM) em Campos dos Goytacazes, 

RJ. 
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Esta seção, para fins didático-pedagógicos, foi dividida em duas subseções com 

o objetivo de abordar o Setor de Doenças Infecto Parasitárias do Hospital Ferreira 

Machado em Campos, RJ, recorrendo a dados que caracterizem o perfil de seus usuários 

e, posteriormente, problematizará as possibilidades da intervenção profissional do 

assistente social neste setor, especialmente direcionada a usuários com HIV/AIDS, a 

partir do conceito de educação em saúde. 

 

 

2.2.1   O Setor de Doenças Infecto Parasitárias do Hospital Ferreira Machado em 

Campos dos Goytacazes: Algumas Problematizações 

 

 

O Hospital Ferreira Machado (HFM) foi fundado em 11 de junho de 1952, 

especialmente para tratar de pacientes com tuberculose. O nome Ferreira Machado foi 

uma homenagem feita pelo médico Dr. Beda ao coronel que doou o terreno onde até 

hoje está localizado o Hospital. (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SÁUDE, 2016, s.p.) 

Em 1987 começou a construção do Pronto Socorro “Adão Pereira Nunes”, anexo 

ao prédio do Hospital, sendo entregue à população em 06 de janeiro de 1990. Em 1990 

também ocorreu no HFM a implementação do Serviço Social
14

, que a partir daí foi 

gradativamente ocupando os espaços profissionais nos diversos setores, de acordo com 

a demanda de atendimentos apresentadas ao Hospital, enquanto manifestação da 

questão social
15

 (MORIGUTI, 2016). 

                                                 
14

 Para maiores informações referentes a implantação do Serviço Social no Hospital Ferreira Machado, 

consultar: MORIGUTI, I. H. C. de A. Breve histórico do Serviço Social. Processo de implantação. 

Hospital Ferreira Machado, Campos dos Goytacazes/RJ, 2016. 
15

 Para Yazbek (2014, p. 683), “a „questão social‟ permeia a sociabilidade da sociedade de classes e seus 

antagonismos constituintes. Envolve disputa social, política e cultural em confronto com as desigualdades 

socialmente produzidas”. Além disso, há o destaque para “um tempo caracterizado por mudanças 

aceleradas em diferentes dimensões da vida social, por uma nova sociabilidade e uma nova política” (p. 

678), com desestabilização no campo do trabalho, precarização e insegurança, interferindo nas proteções 

e garantias vinculadas historicamente ao emprego. Além disso, a autora (2014, p. 686) ressalta: [...] 

mudanças vêm ocorrendo nas periferias das cidades brasileiras, nas formas de circulação e distribuição da 

riqueza, na economia informal, no crescimento da violência, da droga, „da vida matável‟ inserida na 

„expansiva trama de ilegalidades que se entrelaçam nas práticas urbanas‟, nos programas sociais que se 

multiplicaram pelas periferias afora e nas formas de organização e lutas sociais que emergem nesse 

contexto. Sabemos que novos fios estão tecendo novas sociabilidades que precisam ser desvendadas, 

sabemos que a exclusão de bens materiais e culturais faz parte da reprodução do cotidiano de um grande 

contingente populacional na sociedade brasileira e que são atuais os profundos e vastos sofrimentos 

gerados por uma ordem societária assentada na exploração de poucos sobre muitos. 
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O Hospital Ferreira Machado tem a missão fundamental de atender à chamada 

“emergência vermelha”, que está vinculada a: acidentes de transito, atropelamentos, 

agressões físicas, tiros, esfaqueamento, queimaduras, acidentes de trabalho, intoxicação, 

mordidas de animais, traumatismos cranianos encefálicos, afogamento, doenças infecto-

parasitárias, entre outros. São realizados cerca de 6.000 atendimentos mensais, o que 

impacta em mais de 72.000 atendimentos anuais, que não se restringem ao município de 

Campos dos Goytacazes e incluem pacientes da Região Norte, Noroeste Fluminense e 

outras, predominantemente por motivos de acidentes automobilísticos. (FUNDAÇÃO 

MUNICIPAL DE SÁUDE, 2016, s.p.) 

Para esses atendimentos, o hospital possui diversos leitos divididos entre as 

enfermarias do Pronto-Socorro (repouso feminino e masculino, TO - trauma ortopedia, 

Pediatria, Unidade Intermediária Laranja). Sendo as Clínicas: cirúrgica, TO, 

neurocirurgia, UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Pediátrica, DIP (Doenças Infecto-

Parasitárias) setor de referência no tratamento e acompanhamento de pacientes 

portadores do vírus HIV e outras doenças infectocontagiosa, Tisiologia, Médica, 

pediátrica, UTIs adulto e laboratório de Análises Clínicas. (FUNDAÇÃO MUNICIPAL 

DE SÁUDE, 2016, s.p.) 

O HFM possui três serviços de referência Pronto Socorro, Hemocentro e o setor 

de Doenças Infecto Parasitárias (DIP). O setor de DIP recebe pacientes comedidos por 

alguma doença infecciosa e, para tanto, possui 08 (oito) leitos distribuídos em duas 

enfermarias - masculina e feminina - e um setor de isolamento com cinco salas, 

contendo 01 (um) leito em cada uma. O mesmo conta com uma equipe formada por 

médicos, fisioterapeutas, assistentes sociais, psicólogos e enfermeiros. 

O DIP do HFM abrange o equivalente ao Norte e Noroeste do Estado, embora, 

alguns municípios vizinhos já estejam aparelhados para atender determinadas patologias 

infeciosas, principalmente a AIDS. 

No entanto, no HFM não é fornecido o tratamento para o HIV
16

/AIDS
17

 e sim, 

para doenças co-relacionadas aos mesmos, tais como: Citomegalovírus; 

                                                 
16

 Ter o HIV não é a mesma coisa que ter a AIDS. Há muitos soropositivos que vivem anos sem 

apresentar sintomas e sem desenvolver a doença. Mas, podem transmitir o vírus a outros pelas relações 

sexuais desprotegidas, pelo compartilhamento seringas contaminadas ou de mãe para filho durante a 
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Neurotoxoplasmose; Candidíase persistente; Criptococose extrapulmonar; peneumonia, 

etc. 

Além disso, e pautado em um trabalho intersetorial
18

 que se fundamenta em uma 

compreensão do sujeito em sua integralidade, a partir da perspectiva de totalidade
19

, 

quando um usuário/paciente é diagnosticado com HIV/AIDS e recebe alta hospitalar e 

social, ele é encaminhado para o Programa Municipal DST/AIDS, que se trata de um 

serviço especializado no tratamento do HIV/AIDS. 

O exemplo de intervenção anterior, embora não necessariamente tenha clareza 

da compreensão dos significados teórico-conceituais e políticos de “hospital” – como 

vimos no item 2.1 desse estudo - contribui para reafirmar um conceito apontado ao 

longo deste capítulo: o do Hospital como uma “estação” - componente essencial para o 

usuário alcançar a integralidade da qual necessita. 

Se pensamos o hospital como uma estação pela qual circulam os mais 

variados tipos de pessoas, portadoras das mais diferentes 

necessidades, em diferentes momentos de suas vidas singulares, 

podemos imaginar ainda outras formas de trabalhar a integralidade. 

Por exemplo, o momento de alta de cada paciente deve ser pensado 

como um momento privilegiado para se produzir a continuidade do 

tratamento em outros serviços, não apenas de forma burocrática, 

cumprindo um papel de „contra- referência‟, mas pela construção ativa 

da linha de cuidado necessária àquele paciente específico. O período 

da internação pode, inclusive, ser aproveitado para apoiar o paciente 

na direção de conquistar uma maior autonomia e na reconstrução de 

seu modo de andar a vida. (MERHY, 2003, p.6) 

 

                                                                                                                                               
gravidez e a amamentação. Por isso, é sempre importante fazer o teste e se proteger em todas as situações. 

(DEPARTAMENTO DE IST, AIDS E HEPATITES VIRAIS, 2016) 
17

 A AIDS ou Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, é causada pelo vírus HIV (é a sigla em inglês do 

vírus da imunodeficiência humana, ele ataca o sistema imunológico, responsável por defender o 

organismo de doenças. As células mais atingidas são os linfócitos T CD4+, é a partir da alteração do 

DNA dessa célula que o HIV faz cópias de si mesmo). Como esse vírus ataca as células de defesa do 

nosso corpo, o organismo fica mais suscetível às infecções oportunistas relacionadas à AIDS e o próprio 

tratamento dessas doenças fica prejudicado. Até o final da década de 1980 receber o diagnóstico de AIDS 

era uma sentença de morte. Contudo, nos dias de hoje, é possível possuir o vírus e viver com qualidade de 

vida. Mas, é necessário para isso, tomar os medicamentos indicados e seguir corretamente as 

recomendações médicas e dos profissionais de saúde de maneira geral (DEPARTAMENTO DE IST, 

AIDS E HEPATITES VIRAIS, 2016) 
18

 Para Comerllato et.al (2007) a intersetorialidade alinhada a descentralização das políticas públicas é 

uma alternativa que promove novas articulações para o enfrentamento dos problemas como a 

desarticulação interinstitucional e a falta de integralidade na atenção ao conjunto dos direitos sociais. 
19

 Categoria básica do método de Marx representa uma unidade de complexos. Significa um todo 

articulado, conectado, onde a relação entre as partes altera o sentido de cada parte e do todo. A totalidade 

concreta não é um todo dado, mas em movimento de autocriação permanente, o que implica a 

historicização dos fenômenos que a compõem (PRATES, 2005). 

 

http://www.aids.gov.br/pagina/introducao-1
http://www.aids.gov.br/pagina/previna-se
http://www.aids.gov.br/pagina/hiv
http://www.aids.gov.br/pagina/hiv
http://www.aids.gov.br/pagina/sistema-imunologico
http://www.aids.gov.br/pagina/hiv
http://www.aids.gov.br/pagina/hiv
http://www.aids.gov.br/pagina/hiv
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A partir dessa compreensão, e com o intuito de abordar o tema proposto por este 

estudo, recorremos ao perfil dos usuários do setor DIP (características sócio-econômicas 

e culturais), no ano de 2016, por meio de uma pesquisa desenvolvida para atender às 

exigências da disciplina de “Pesquisa em Serviço Social” do Departamento de Serviço 

Social de Campos dos Goytacazes, da Universidade Federal Fluminense. Para tanto, 

foram realizadas entrevistas
20

 com 08 (oito) pacientes/usuários que se encontravam 

internados no setor. 

Através dos dados coletados, constatou-se que 62,5% dos usuários possuíam a 

faixa etária entre 26 e 36 anos; 75% eram do sexo masculino e 25% do sexo feminino. 

Em relação ao estado civil, 50% declararam-se “solteiros”, 25% “casados”, 12,5% 

“viúvos” e 12,5% “amasiados”. 

Quando perguntados sobre a composição familiar 50% disseram não ter filhos, 

37,5% possuem 2 filhos e 12,5% 3 filhos. Sobre a ocupação dos filhos, 25% relataram 

que os filhos trabalham, 12,5% disseram que os filhos estudam e 12,5% relataram que 

só um dos filhos estuda, pois a outra parou de estudar por esta grávida. 

No que se refere ao local em que residem, 87,5% declararam ser moradores de 

Campos dos Goytacazes e 12,5% declararam ser moradores de São Fidélis. Em relação 

a moradia, 37,5% possuem casa própria, 25% possuem casa alugada, 25% possuem casa 

cedida por algum familiar e 12,5% estavam em situação de rua. 

Quando perguntados sobre a renda mensal: 50% relataram não possuir nenhuma 

renda, 25% relataram possuir até 1 salário mínimo através de Benefício Social 

vinculado a Lei Orgânica da Assistência Social ou de Auxílio Doença, 12,5% relataram  

possuir até 1 salário mínimo através da aposentadoria e 12,5% relataram  possuir até 1 

salário mínimo através de pensão deixada pela esposa falecida. 

De forma geral, ao verificar que a maioria dos usuários/pacientes do Setor de 

DIP do HFM são, em sua maioria homens, as análises e interpretações tendem a reforçar 

a compreensão social de que o homem tem uma tendência a ser cuidar menos que as 

                                                 
20

 Refere-se à Pesquisa de Campo, realizada no ano de 2016, durante minha experiência de Pesquisa e 

Extensão através do projeto desenvolvido pelo GRIPES – Grupo Interdisciplinar de Estudo e pesquisa em 

Cotidiano e Saúde, do Departamento de Serviço Social de Campos dos Goytacazes, da Universidade 

Federal Fluminense, onde se utilizou o referencial metodológico de Entrevista descritiva, qualitativa com 

os profissionais Assistentes Sociais e Usuários do setor da DIP no HFM neste município. 
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mulheres e isso é um fator muito relevante em um setor em que 90% dos 

usuários/pacientes estavam diagnosticados com HIV/AIDS, cujo um dos requisitos para 

adesão ao tratamento é uma boa alimentação e cuidados com a saúde. 

Além disso, os usuários tem um diagnóstico de HIV/AIDS acerca de 4 a 7 anos e 

histórico de tratamento irregular. Devido a isso, além de debilitados fisicamente, 

enfrentam outros processos sociais que se vinculam ao desemprego, a baixa ou falta de 

renda, além de condições mínimas para sobrevivência, o que os leva a recorrer ao 

trabalho informal, a contribuir para sua situação de rua e dificultar veementemente a 

adesão ao tratamento. 

Outro elemento relevante é a faixa etária dos usuários. Embora na pesquisa 

ocorra indicações da predominância de uma faixa etária jovem, no decorre do estágio, 

foi possível observar a oscilação da mesma, chegando no setor usuários com idade entre 

18 a 68 anos. 

Segundo o Departamento de IST, AIDS e Hepatites Virais (2016), o Brasil vem 

apresentando significativas mudanças no quadro epidemiológico da AIDS. Mudanças 

que se vinculam ao fenômeno de interiorização (cada vez mais a infecção pelo vírus 

segue para o interior do país), de envelhecimento (acometendo um percentual 

considerável de idosos), de feminização (aumento da infecção entre mulheres) e de 

pauperização (as camadas mais pobres da sociedade estão sendo atingidas pelos vírus), 

compondo assim, um novo perfil de pessoas vivendo com HIV/AIDS. 

Contraditório a estes dados é que 87,5% dos entrevistados não possuem acesso a 

nenhum benefício social ainda que o desemprego assole 37,5% de suas famílias. 

Essa realidade não é exclusiva desses sujeitos. Na particularidade brasileira, o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou em março de 2018 que a 

taxa de desocupação é de 13,1% no trimestre encerrado (janeiro – março) e que cresceu 

1,3 ponto percentual em relação ao trimestre de outubro a dezembro de 2017 (11,8%)
21

. 

Esse percentual atual corresponde a 13, 7 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. 

                                                 
21

 Para maiores informações consultar: http//agenciadenoticias.ibge.gov.br 
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Estes usuários, em precárias condições sociais e de saúde, relataram em 37,5% 

dos casos, que a maior dificuldade vivenciada naquele período era financeira, devido ao 

fato de estarem desempregados. Além disso, essa mesma porcentagem, indicou 

dificuldades relacionadas a condição de saúde na qual se encontravam. Além dessas, em 

menor proporção (12,5%) relataram que a maior dificuldade é o preconceito relacionado 

a condição de saúde e ao uso de drogas ilícitas e, 12,5%, relatou que não possuíam 

dificuldades naquele momento.  

Além do perfil sócio-econômico apontado neste estudo, existem fatores culturais 

que impactam a vida desses usuários em processo de adoecimento. Tais elementos 

foram associados pelos entrevistados, a estigmas e preconceitos vinculados ao viver 

com HIV/AIDS. 

Neste contexto, é válido destacar que a pessoa que convive com o HIV/AIDS 

passa por diferentes estágios vinculados a doença que podem ser avaliados entre o 

momento da constatação do diagnóstico, as modificações físicas e suas relações 

afetivas, íntimas e familiares. Esses estágios podem contribuir para que usuários, muitas 

vezes, optem por viver na clandestinidade a lutar por seus direitos e assumir a doença. 

Por ser  a AIDS uma doença altamente estigmatizante, associada à sexualidade, 

valores morais, religiosos, as famílias geralmente e, em virtude de certa consciência a 

respeito da discriminação que podem sofrer, tendem a esconder o problema. 

A este respeito destaca Narciso et al: 

Cada família reage de maneira distinta frente ao diagnóstico, doença e 

repercussões sociais. Os conflitos entre as pessoas vivendo com o 

HIV/AIDS e seus familiares, estão muito presentes e não surgem com 

a doença ou diagnóstico, ela apenas intensifica-os ou os desmascaram. 

O preconceito surge na fala dos familiares, de forma bastante 

camuflada comprovando que também no contexto familiar é bastante 

complexo tratar desta questão. Assim, como há o distanciamento, o 

abandono, a rejeição entre o soropositivo, o doente e a família, ocorre 

também a superproteção (1998, p. 109). 
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Com o aparecimento da Terapia Anti-Retroviral (TARV)
22

, surgiu uma nova 

perspectiva e dimensão sobre a doença em termos de tratamento e resultou em um 

aumento da sobrevida das pessoas que convive com o HIV/AIDS, diminuição das 

internações por doenças oportunistas e queda da mortalidade. 

Segundo o Departamento de IST, AIDS e Hepatites Virais (2016), “aderir 

ao tratamento para a AIDS, significa tomar os remédios prescritos pelo médico nos 

horários corretos, manter uma boa alimentação, praticar exercícios físicos, comparecer 

ao serviço de saúde nos dias previstos, entre outros cuidados”. Quando o 

paciente/usuário tem má adesão ao tratamento (uso irregular dos antirretrovirais) o vírus 

causador da doença, pode ficar resistente aos medicamentos antirretrovirais, diminuindo 

as alternativas de tratamento. 

O fato é que tais prescrições, fundamentais à reabilitação física destes sujeitos, 

não podem ser isoladas de seu contexto social e econômico. O adoecimento, embora 

expresso no corpo doente, é construído e determinado socialmente. No caso específico, 

alguns pacientes/usuários do setor de DIP tem um histórico de ser usuário de drogas ou 

de estar em situação de rua, o que dificulta ainda mais a adesão ao tratamento, pois 

como mencionando, o tratamento requer certos cuidados. 

Sendo assim, conhecer as causas da não adesão ao tratamento (podendo elas ser 

diversas) auxilia aos profissionais da equipe de saúde a uma melhor compreensão sobre 

a situação do usuário, possibilitando assim, a criação de estratégias que minimizem as 

suas problemáticas sociais, econômicas e culturais, enquanto expressões de uma 

sociedade que, em sua estrutura, é desigual. É a respeito destes aspectos, analisados a 

partir do conceito de educação em saúde que abordaremos na próxima seção. 

 

2.2.2  O Serviço Social no Setor de Doenças Infecto Parasitárias do Hospital 

Ferreira  Machado e as Possíveis Interlocuções com a Educação em Saúde 

 

                                                 
22

 No Brasil o TARV foi introduzido no sistema de saúde em 13 de novembro de 1996, através da Lei 

9.313/96, que garantiu o acesso gratuito aos medicamentos necessários ao tratamento do HIV/AIDS. 

 

http://www.aids.gov.br/pagina/acompanhamento-medico
http://www.aids.gov.br/pagina/alimentacao
http://www.aids.gov.br/pagina/atividade-fisica
http://www.aids.gov.br/pagina/quais-sao-os-antirretrovirais
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Para iniciar a seção, recorremos a seguinte citação do Conselho Federal de 

Serviço Social (2009), que destaca a necessidade de o Serviço Social brasileiro 

fundamentar a construção de seu exercício profissional a partir da dimensão reflexiva: 

 

[...] possibilitando ao usuário a análise e desvendamento da situação 

vivenciada pelo mesmo por meio de reflexões estimuladas pelo 

assistente social, de forma que o usuário consiga captar, na medida do 

possível, o movimento da realidade enquanto ser histórico (CFESS, 

2009, p.29). 

 

Nesse sentido, o Serviço Social, irá trabalhar também com as políticas sociais, 

objetivando o acesso aos direitos, como serviços e benefícios, bem como sua ampliação, 

para que o usuário tenha garantida sua cidadania e consiga a partir disto, aderir ao 

tratamento ou dar seguimento ao mesmo, e consequentemente adquirir uma melhor 

qualidade de vida. 

O Assistente Social no setor de DIP auxilia o trabalho da equipe, com análise 

dos dados e informações que possibilitem identificar as múltiplas determinações das 

condições de vida, de saúde e de trabalho, apresentadas pelos usuários (SILVA, 2016). 

Neste contexto, acrescentam Narciso et al: 

Para o Serviço Social o atendimento individual pauta-se na abordagem 

educativa e reflexiva visando orientar e informar sobre o tratamento, 

direitos e deveres do soropositivo, questões trabalhistas, 

previdenciárias e jurídicas. Atua também diretamente com as 

demandas sociais relativas à falta de alimentação, medicação e 

transporte, sendo extensivo o acompanhamento social a familiares que 

enfrentam as mesmas dificuldades dos usuários. (NARCISO et al, 

1998, p. 110) 

 

No decorrer do estágio curricular obrigatório em Serviço Social no setor DIP do 

HFM, foi possível identificar que, muito dos usuários/pacientes e seus acompanhantes, 

tinham pouco ou nenhum conhecimento sobre o HIV/AIDS, não tendo noção da 

complexidade da doença e, muitas vezes, sem nenhuma informação em relação a 

importância do tratamento.  

Nestas situações, ainda que atuando em uma realidade hospitalar, o profissional 

de Serviço Social tem papel relevante na assistência às pessoas que convivem com 
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HIV/AIDS para além dos muros da instituição. Suas orientações, a partir da dimensão 

reflexiva abordam as relações sociais dos usuários, investigando os fatores sociais que 

interferem no tratamento e intervindo nesse processo de modo a potencializar o 

enfrentamento da doença. 

Portanto, a educação em saúde como uma estratégia de enfrentamento do 

HIV/AIDS no contexto hospitalar, a partir da atuação no setor DIP, denota eficiência, 

visto que proporciona ao indivíduo uma visão crítica da realidade na qual está inserido, 

auxiliando no controle da doença, no fortalecimento da autonomia do sujeito, com a 

intenção de contribuir para melhor qualidade de sua vida.  

Investir no conceito de educação é trabalhar na perspectiva da garantia do acesso 

aos direitos em um contexto de sua brutal violação, é oferecer a oportunidade ao usuário 

de se construir como sujeito político, reconhecendo- se como ser social. 

Parafraseando Guedes e Souza (2002, p. 392): 

 

A relação educativa entre profissionais e usuários, na abordagem em 

HIV/AIDS, busca estimular o posicionamento mais crítico dos 

indivíduos quanto aos problemas de saúde e não se restringe à 

transmissão vertical de informações. Envolve o estabelecimento de 

relação entre saberes popular e científico e o privilegiamento de 

espaços coletivos de debate, estratégia que, potencialmente, possibilita 

incentivo à participação.  

 

O ato de educar em saúde, particularizando as situações que envolvem 

HIV/AIDS, procura na relação usuário - profissional desenvolver a consciência crítica 

do sujeito em relação ao seu estado de saúde, assegurando ao usuário pelo menos três 

tipos de direito: a. o direito à informação; b. o direito ao acesso e; c. o direito à 

assistência.  

O direito à informação é entendido aqui não somente como uma simples 

comunicação sobre fatos e dados, mas como um dialogo de qualidade que proporcione 

ao cidadão arcabouço para exercer seus direitos e reforçar a cidadania. Em todos os 

espaços a disseminação da informação é necessária, contudo na área da saúde, ela é 

fundamental, conforme aponta a Lei 8.080/90 que dispõe nos seus princípios V e VI: 

“direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; divulgação de informações 
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quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário” (BRASIL, 

1990, s.p.) 

Ao dispor de informação, abre-se espaço para o direito ao acesso, entendido aqui 

como a possibilidade de usar um serviço quando necessário. De posse da informação 

fica mais fácil para o usuário ter acesso aos serviços que poderão auxiliar no processo 

do cuidado de acordo com suas necessidades.   

O direito a assistência no sentindo de ser acolhido, ter suas demandas atendidas 

e de forma humanizada. 

 

Ao se considerar a Educação em Saúde como um dos instrumentos 

centrais do trabalho profissional do assistente social no âmbito da 

saúde, torna-se necessário reconhecer que a mesma é constituída pelas 

dimensões ético-políticas, teórico-metodológicas e técnico-operativas 

que modelam o trabalho profissional. Nessa direção, mais do que uma 

questão de ordem exclusivamente técnica, a Educação em Saúde está 

diretamente relacionada aos projetos societários presentes e em 

disputa em determinado momento histórico. (SANTOS; SENNA, 

2017, p.444) 

 

Conforme Abreu (2002), o Serviço Social dispõe de uma dimensão educativa, a 

qual possibilita ao profissional trabalhar as particularidades individuais articuladas no 

coletivo dos usuários. Através das práticas educativas possibilita o sujeito pensar sobre 

si em seu processo de vida. 

Neste sentido, e ao pautar sua intervenção profissional em uma ação educativa, 

deverá caminhar no sentido de construir estratégias de mobilização, capacitação e 

organização das classes subalternas, objetivando reelaborar formas mais críticas de 

pensar e agir dos sujeitos, colaborando para a formação de subjetividades e padrões de 

conduta individuas e coletivos. (ABREU, 2002, s.p.)  

O ato da Educação em Saúde pode contribuir para o profissional de 

Serviço Social articular as diversas mediações e contradições que 

surgem no cotidiano dos espaços sócio-ocupacionais, potencializando 

outras formas de condução das dimensões metodológicas e políticas 

que transforme a realidade. Nesse sentido, o assistente social deve 

conhecer a realidade do usuário e priorizar ações educativas coletivas 

que apostem na emancipação humana. Evidencia-se, portanto, o 

caráter essencialmente político do exercício profissional do Serviço 

Social. Assinala-se a relevância do desenvolvimento de ações 
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mediadoras pedagógicas, ético-políticas que contribuam para 

formação da sensibilidade crítica dos usuários. (SANTOS; SENNA, 

2017, p.445) 

 

De acordo com Guedes e Souza (2009), o ato de educar em saúde privilegia o 

agir político visando a capacitação dos usuários para a luta e a conquista de direitos. As 

práticas pedagógicas apresentam como horizonte o empenho para compreender e lidar 

com fatores que desencadeiam o adoecimento dos indivíduos pela AIDS, numa 

perspectiva de qualificação dos serviços de saúde para enfrentamento da realidade. 

O ato de educar em saúde é um instrumento importante para a construção da 

cidadania, considerando os indivíduos como sujeitos históricos e mobilizando sua 

consciência acerca das questões que dizem respeito a sua saúde. O Assistente Social, 

através da ação educativa, com uma perspectiva libertadora, colabora para mobilizar o 

usuário a ter tomadas de consciência de sua realidade e clareza de sua situação, de sua 

doença, do seu tratamento, de seu contexto de vida para, dessa maneira enfrentar as 

situações da vida cotidiana. 

Neste sentido, e para finalizar, é importante ressaltar que a perspectiva dialógica 

da educação em saúde abordada ao longo do primeiro capítulo desta monografia buscou 

apresenta relevantes contribuições para o Serviço Social na área da saúde e, 

particularmente, o Serviço Social hospitalar. 

Essa perspectiva se aproxima dos valores ético-políticos profissionais atuais e, 

especialmente, fortalece a “perspectiva emancipatória da função pedagógica do 

assistente social” (ABREU, 2002, s.p.), visto ter a característica do diálogo entre as 

duas partes, visando a autonomia do sujeito. Desse modo, ambas perspectivas trabalham 

no sentido da mobilização da consciência do usuário, da busca por orientação 

qualificada com o objetivo de contribuir para sua tomada de consciência crítica e de 

decisões e encaminhamentos à sua vida. 

Nesses casos, elas se aproximam na tentativa de edificar estratégias de 

efetivação de direitos, a partir da incorporação das necessidades dos usuários, como 

parte da dinâmica dos serviços institucionais, com sua participação na gestão desses 

serviços e politização de problemáticas e relações usuários/instituições. 
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Para a construção desse trabalho, é indispensável que o profissional, a partir de 

vocação social, compromisso político, busca paciente e corajosa, tenha clareza de que 

sempre há espaços de criatividade a explorar, canais de transformação a serem 

acionados, caminhos críticos e vias de superação a serem trilhadas. (MARTINELLI, 

1998, s.p.) 

De forma geral, os desafios apontados para construção desses espaços, por meio 

de um trabalho socioeducativo, baseado na “perspectiva emancipatória da função 

pedagógica” (ABREU, 2002, s.p.), e na perspectiva dialógica da educação em saúde, 

indicam a necessidade de qualificar crítica e politicamente a relação direta com os 

usuários, a partir de um trabalho que contribua para seu processo de politização e 

articulação de suas forças com os demais trabalhadores e profissionais de saúde, na luta 

pela ampliação, universalização e qualidade dos serviços públicos e dos direitos sociais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

 

É como trabalhadores que temos de nos reconhecer e juntos é que 

temos que atuar. Ao não nos identificarmos como trabalhadores, 

sucumbimos à lógica do capital que nos divide para nos fragilizar. 

Todos somos trabalhadores, lutamos por causas comuns e das 

diferenças de nossas profissões é que devem brotar as possibilidades. 

(MARTINELLI, 1998, p. 50) 

 

  

A opção pela epígrafe de Martinelli para abertura da conclusão deste trabalho 

final de curso ocorre por meio da compreensão de que o Serviço Social, tal como tem 

sido construído e reconstruído cotidianamente, a partir dos valores de seu projeto 

profissional, apresenta a condição do trabalho coletivo a partir da defesa de que somos 

classe trabalhadora. 

Esses dados são relevantes para concluir um trabalho que teve por objetivo geral 

identificar e analisar as possíveis interlocuções entre o conceito de educação em saúde 

com o trabalho do assistente social na área hospitalar, particularizando a Clínica DIP do 

Hospital Ferreira Machado em Campos dos Goytacazes, RJ. 

Relevantes pelo fato de que o que se defendeu ao longo deste estudo, em termos 

de educação em saúde, está fundado em uma perspectiva teórica e política críticas que 

supõem não apenas o ato de educar, restrito aos espaços institucionais, de forma 

individual e pontual, mas um trabalho mais complexo, que invada os espaços da 

sociedade e tenha por referência a tentativa de enfrentar a desigualdade social que 

também se manifesta nos processos de adoecimento e de discriminação pelos quais os 

usuários dos serviços de saúde tem vivenciado. 

É válido ressaltar que estamos falando em um trabalho que enfrente os reais 

sofrimentos gerados por uma sociedade adoecida. Nesta sociedade, as dificuldades para 

efetivação do acesso dos usuários a seus direitos são ainda mais agravadas mediante 

situações de sofrimento físico, psicológico e social, que, em variados momentos, 

exigem atendimento imediato e de qualidade, capaz de resguardar sua vida e diminuir os 

riscos de morte (MORAES, 2016). 
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Portanto, para esse tipo de sociedade, é necessário valorizar um trabalho de 

educação em saúde coletivo, que pode ser estimulado pelo assistente social nos espaços 

institucionais e avançar para além deles. Trabalho fundamentado no método de 

“educação dialógica”, ou no que o Serviço Social tem chamado de “perspectiva 

emancipatória de sua função pedagógica” (ABREU, 2002), que objetiva a emancipação 

do sujeito e que se aproxima de seus valores ético-políticos, indicando ser importante 

referencial para o trabalho do assistente social em diversos espaços sócio ocupacionais 

e, especialmente, na área da saúde e em contextos hospitalares. 

Ao particularizar a realidade hospitalar no Município de Campos dos 

Goytacazes / RJ, este estudo apontou, através de pesquisa de campo realizada em um 

hospital, que a instituição hospitalar pesquisada é composta por assistentes sociais do 

sexo feminino que trabalham há mais de 10 anos na área da saúde. Essas profissionais, 

de maneira geral tendem a compreender à saúde a partir do conceito de 1948, da 

Organização Mundial da Saúde, que se vincula ao completo bem-estar físico, mental e 

social e não apenas a ausência de doenças, o que indica a necessidade de qualificação 

profissional a partir das defesas do Serviço Social na área da saúde, construídas por 

meio da articulação com o projeto de Reforma Sanitária.  

Constatou-se ainda que a maioria das assistentes sociais compreende a 

instituição hospitalar ainda restrita a dimensão biomédica e que, quando sistematizam o 

trabalho, tem sido de forma mecânica, sem reflexão ou crítica, o que também tem 

contribuído para um trabalho com características mais administrativas e burocráticas do 

que assistenciais. Essa última, ao ser construída no cotidiano dos serviços hospitalares, 

tem sido restrita, majoritariamente, a dimensões individuais, pontuais e imediatas. 

Caraterísticas que expressam de forma mais ampla, o processo de trabalho em saúde e 

não apenas o trabalho do assistente social no setor hospitalar. 

Em relação aos usuários do setor de Doenças Infecto Parasitárias, a pesquisa 

indicou, que os mesmos, de modo geral possuem faixa etária variada, baixa renda, 

trabalham na informalidade, são em sua maioria acometidos pelo HIV/AIDS, e muitas 

vezes, por falta de informação e/ou de condições econômico-sociais, acabam não 

aderindo ao tratamento. Identificou também que, destes que convivem com HIV/AIDS 

– maioria absoluta no setor – além das precárias condições de vida também são vítimas 

de processos discriminatórios.  
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Por fim, este estudo contribuiu para reforçar a compreensão da educação em 

saúde a partir de uma perspectiva pedagógica, crítica, reflexiva por meio de 

questionamentos construídos de forma horizontal e democrática entre usuários e 

profissionais de saúde. Questionamentos tais como:  quais são os interesses do usuário? 

Educar para que?  Minhas práticas educativas estão contribuindo para a construção da 

autonomia e emancipação dos usuários dos serviços? Tem sido possível avançar, por 

meio da educação em saúde, para práticas coletivas, mobilizando os usuários para 

defesa de seus direitos? As práticas educativas na área da saúde, construídas pelo 

Serviço Social hospitalar, tem sido pautadas nas expressões da questão social e na 

defesa da justiça social, ao compreender o usuário em sua integralidade e o hospital 

como uma “estação”?  
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APÊNDICE I 

 

 

Universidade Federal Fluminense – UFF 

Instituto De Ciências Da Sociedade E Desenvolvimento Regional – ESR  

Departamento De Serviço Social De Campos – SSC 

 

PROJETO DE PESQUISA E EXTENSÃO: 

TÍTULO: Entre o “Adoecimento Social” e a Hegemonia do Modelo Biomédico-

Assistencial: O trabalho dos assistentes sociais na Área da Saúde. 

 

COORDENAÇÃO: Prof. Dr. Carlos Antonio de Souza Moraes 

 

 

QUESTIONÁRIO: 

 

 

 

1) IDENTIFICAÇÃO 
 

  

1.1)  Idade:  

(  ) De 18 a 29 anos 

(  ) De 30 a 39 anos 

(  ) De 40 a 49 anos 

(  ) De 50 a 59 anos 

(  ) A partir de 60 anos: _________ 

 

 

 

1.2) Sexo: 

       (  ) Feminino    

(  )Masculino 

 

1.3)         Ano que se formou na 

graduação em Serviço Social 

(  )Até 1980 

(  ) De 1981 a 1990 

(  ) De 1991 a 2000 

(  ) De 2001 a 2010 

(  ) A partir de 2011 

 

1.4) Instituição que se formou? _______________________________

 

1.5) Realizou algum curso de pós-graduação? Caso sim, qual? Concluiu o curso? 

(  ) Sim. Qual______________________________________________________ 

(  ) Não 

Concluiu: (  ) Sim(  )Não 

 

1.6) Você costuma frequentar curso de aprimoramento profissional? Justifique. 

(  ) Não Frequento 

(  ) Uma vez ao ano 

(  ) Entre 2 e 4 vezes ao ano 

(  ) Entre 5 e 6 vezes ao ano 

(  ) Mais de 6 vezes ao ano 

Justificativa:____________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

 

1.7) Em qual setor desta instituição você trabalha?______________________________
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1.8) Há quanto tempo trabalha como assistente social na área da saúde? 

 

    (  ) Até 1 ano 

(  ) Entre 1 e 3 anos 

(  ) Acima de 3 a 5 anos 

(  )Acima de 5 a 10 anos 

(  ) Acima de 10 anos:_____________________________________________________ 

 

1.9) Trabalha como Assistente Social em outra Instituição? Caso sim, Qual? 

(  )Sim: __________________________________________________________________ 

(  )Não 

 

1.10) Qual sua carga horária de trabalho nesta 

instituição?_______________________________________________________________ 

 

2) TRABALHO PROFISSIONAL NA ÁREA DA SAÚDE 

2.1) Para você, o que é saúde? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
2.2) O que é ser Assistente Social na área de saúde para você ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________
2.3) Como é sua rotina de trabalho? Descreva-a 

______________________________________________________________

______________________________________________________________
2.4) Quais instrumentos você utiliza na sua intervenção profissional? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________
2.5) O que é a instituição Hospitalar para você? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________
2.6) Qual conhecimento é necessário para que o assistente social realize um trabalho 

profissional com qualidade na área da saúde? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
2.7) Você consegue sistematizar as informações processadas em seu trabalho profissional? 

Justifique 

(  )sim  (  ) Não 

Justificativa:_______________________________________________________________ 

 

2.8) Você enfrenta desafios/dificuldades em seu cotidiano profissional? Caso sim, eles 

estão relacionados a quê? _________________________________________________ 

Caso não, justifique: _______________________________________________________ 

 

2.9) Em relação ao seu trabalho profissional,  qual é seu nível de satisfação? 

(  ) Totalmente satisfeito 

(  ) Parcialmente satisfeito 

(  ) Insatisfeito 
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Justificativa:______________________________________________________ 

 

2.10) Suas condições de trabalho contribuem para construção de suas ações profissionais? 

(  ) Sim  (  ) Não 

______________________________________________________________ 

2.11) o que você mais gosta em seu trabalho na área da saúde? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________
2.12) Quais as demandas que a instituição apresenta ao Serviço Social? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________
2.13) Quais as demandas que os usuários apresentam ao Serviço Social? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________
2.14) Quais são as demandas do próprio Serviço Social no Hospital ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________
2.15) Na sua opinião, nesta instituição o trabalho do assistente social tem relevância? 

Justifique 

(  ) Sim   (  ) Não 

Justifique:_______________________________________________________

______________________________________________________________  

 

AGRADECIMENTOS! 

Equipe GRIPES/UFF 
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APÊNDICE II 

 

 

Universidade Federal Fluminense – UFF 

Instituto De Ciências Da Sociedade E Desenvolvimento Regional – ESR  

Departamento De Serviço Social De Campos – SSC 

 

 

Formulário e Perguntas direcionadas aos Usuários 

 

I) Identificação 

 

1.1 Sexo:  Masculino(  )               Feminino (  )  

 

1.2 Profissão/Ocupação:____________________________________________________ 

 

1.3 Idade (  ) Até 14 anos            (  ) de 37 a 47 anos     (  ) de 70 a 80 anos 

    (  ) de 15 a 25 anos      (  ) de 38 a 58 anos     (  ) acima de 80 anos: __________ 

    (  ) de 26 a 36 anos      (  ) de 59 a 69 anos 

 

1.4 Estado Civil: (  ) Solteiro (a)  (  ) Casado (a)   (  ) Viúvo (a)  (  ) Divorciado (a) 

                            (  ) Outros: ________________________________________________ 

 

1.5 Filhos: (  ) Não tem   (  ) 1 filho  (  ) 2 filhos  (  ) 3 filhos   

            (  ) acima de 3 filhos. Especificar: ____________________________________ 

 

1.6 Ocupação dos filhos: (  ) Estuda   (  ) Trabalha  (  ) Estuda e trabalha 

                                        (  ) Outros: ___________________________________________ 

 

1.7 Renda Mensal:    (  )Até 1 salário mínimo       

                   (  ) Acima 1 a 2 salários                              

                   (  ) Acima de 3 até 4 salários 

                               (  ) Acima de 4 salários. Especificar: __________________________ 

         

2 Qual local onde mora atualmente? 

       _____________________________________________________________________ 

 

 

2.1 Em que tipo de casa você mora?   

(  ) própria  (  ) Alugada (  ) Cedida/emprestada 

(  ) Outra situação: ____________________________________________________ 

 

2.2 Como é o relacionamento com os residentes na mesma casa? 

(  ) ótimo   (  ) Bom  (  ) Regular   (  ) Ruim    

   

2.3 Justifique a resposta anterior. 

______________________________________________________________________ 
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II) POLÍTICAS SOCIAIS 

 

3 Você recebe algum beneficio assistencial do Governo? 

(  ) Não     (  ) Sim. Qual (s): ________________________________________________  

 

3.1 Caso receba algum benefício, ele tem colaborado em alguma coisa? Caso sim, o que? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3.2 Tem algum membro desempregado na família? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3.3 Há alguém na família que necessita de cuidados especiais? Quem? Que tipo? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3.4 Porque recorreu à instituição? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3.5 É cuidador de algum membro da família (acamado)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3.6 Quais as principais dificuldades tem enfrentado atualmente? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3.7 Quais os seus sonhos? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3.8 Observações: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  

Data  _________________ 

Agradecimentos. 


