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RESUMO 

O trabalho trata dos processos de precarização da Política de Saúde, dos rebatimentos 

deste processo sobre as condições de saúde da população e qualidade do atendimento e das 

estruturas institucionais das unidades de saúde, a partir da experiência de estágio 

supervisionado em Serviço Social no Pronto Socorro Municipal de Rio das Ostras. Está 

baseado, principalmente, em pesquisa bibliográfica, sobretudo do processo histórico de 

surgimento da Política de Saúde, e dos contextos sociais, políticos e econômicos em que esta 

política está inserida. Conta também com contribuições de profissionais (uma delas Assistente 

Social, e a outra enfermeira e docente de curso de Enfermagem) que compunham o antigo 

Fórum Intersetorial e Interdisciplinar de Rio das Ostras, a partir de aplicação de questionário. 

Além da experiência proporcionada pelo estágio supervisionado em Serviço Social. A 

relevância deste trabalho está pautada na necessidade constante de fugirmos às considerações 

do senso comum, buscando dar visibilidade aos reais processos que incidem na precarização 

da saúde púbica. Constata-se que tal precarização tem raízes nos processos históricos de 

mudanças dos padrões de regulação social e de acumulação, e que atinge diretamente as 

condições de saúde da população, assim como a qualidade das instituições de forma explícita. 
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INTRODUÇÃO 

O foco principal deste trabalho se resume na exposição dos processos concretos de 

precarização da Política de Saúde, objetivando demonstrar de que forma esse processo rebate 

sobre as condições de vida e saúde da população, assim como na qualidade dos serviços e 

atendimentos prestados pelas instituiçõesde saúde, tendo como base as análises do contexto 

institucional e de efetivação da política de saúde no Pronto Socorro Municipal de Rio das 

Ostras, campo de estágio supervisionado em Serviço Social no qual me inseri enquanto 

estudante do Polo Universitário de Rio das Ostras da Universidade Federal Fluminense. 

A elaboração desta pesquisa se baseia na necessidade e na intenção de desmistificar os 

processos que ocasionam os problemas presentes no cotidiano de atendimento de uma 

unidade de emergência. A análise pautada em uma concepção histórica-social, onde 

entendemos que os problemas enfrentados pela Política de Saúde e para sua efetivação tem 

suas raízes nas desigualdades de classes e nas reconfigurações do padrão de regulação social, 

diante das mudanças nos padrões de acumulação. 

Pela necessidade de expor os contextos históricos e sociais do processo de 

institucionalização e efetivação da Política de Saúde (uma vez que já frisamos a importância 

de correlacionar os aspectos de precariedade desta política aos fatores históricos e sociais), 

assim como os atuais processos de gestão da mesma, para que em seguida se possa discutir os 

processos de precarização dessa política no contexto institucional, esta pesquisa é, em grande 

parte, bibliográfica.  

No que diz respeito á pesquisa para a elaboração deste trabalho, já que o mesmo tem 

como base também a exposição da situação da saúde pública no município de Rio das Ostras 

e, sobretudo, no âmbito do Pronto Socorro Municipal de Rio das Ostras, é importante destacar 

que houve imensa dificuldade na aquisição de documentos que possibilitassem essas análises. 

Na verdade, as únicas informações sobre a saúde no âmbito municipal trazidas foram 

adquiridas com base no site oficial da prefeitura de Rio das Ostras, e a partir de contribuições 

de duas profissionais que compunham o Fórum Intersetorial e Interdisciplinar de Rio das 

Ostras, a partir da aplicação de questionário. E, informações relativas ao Pronto Socorro 

foram obtidas através do ex-diretor e do atual diretor da unidade a partir das relações 

institucionais travadas ao longo do período de dois anos de estágio supervisionado em Serviço 

Social em que me encontrei na instituição. Para além de todo o exposto, a experiência de 

estágio supervisionado em Serviço Social é base fundamental das análises dos processos 
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concretos de precarização da Política de Saúde no contexto institucional do Pronto Socorro 

Municipal de Rio das Ostras. 

 Esta monografia se inicia pela exposição do contexto do desenvolvimento da Política 

de Saúde, desde a década de 1930 até fins da década de 1980, frisando o perfil e as ações do 

Estado no atendimento às demandas em saúde em cada diferente fase do contexto político e 

social do cenário brasileiro, passando pelo contexto de institucionalização legal do Sistema 

Único de Saúde, pela Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080/90) e pelo reconhecimento do direito 

universal à saúde inaugurado com a Constituição Federal de 1988. 

 Ela continua com uma explanação breve sobre o contexto dessa Política no Governo 

Fernando Henrique Cardoso, período de desmonte dos princípios da Seguridade Social, 

precarização das políticas sociais e advento da política Neoliberal no Brasil. Assim como os 

governos de Luís Ignácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, enquanto gestões que dão 

continuidade aos processos de precarização da Política de Saúde, no contexto da 

financeirização do capital. 

 O presente trabalho também abarca de forma concisa o contexto da efetivação da 

Política de Saúde no âmbito do município de Rio das Ostras, como precondição para análise 

dos processos concretos de precarização da Política de saúde, das estruturas institucionais e da 

qualidade dos serviços no contexto do Pronto Socorro Municipal de Rio das Ostras, alicerce 

principal de nossa análise. E, por fim, partimos para uma breve contextualização do exercício 

profissional do Assistente Social inserido nesta unidade de atendimento emergencial à saúde.  

De forma geral, este trabalho se propõe a exposição dos processos atuais de 

precarização da Política de Saúde, partindo do pressuposto de que esta surge a partir do 

momento em que se torna necessário que o Estado intervenha na “questão social” advinda das 

contradições entre as classes sociais. Nessa perspectiva, tomamos como ponto de partida para 

tal análise a década de 1930. 

 Diante disso, o trabalho apresenta o contexto histórico do desenvolvimento da Política 

de Saúde, levando em consideração o perfil do Estado frente às necessidades de saúde da 

população e as ações implementadas para o setor diante de diferentes contextos sociais, 

políticos e econômicos, objetivando alcançar as determinações que incidem sobre a qualidade 

dos serviços, instituições e condições de saúde da população, atualmente. 
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1 –A institucionalização da política de Saúde: a relação entre Estado, sociedade e 

políticas sociais 

 

 Para falar sobre o processo de desenvolvimento e institucionalização da Política de 

Saúde torna-se necessário fazer o resgate histórico do papel do Estado frente às questões de 

cunho social, onde incluímos as necessidades em saúde. Para tanto, tomamos por princípio o 

início das relações entre Estado e Sociedade no “atendimento” às necessidades de cunho 

social, frente aos processos de desigualdade. Dessa forma, se torna indispensável tratar um 

pouco sobre a chamada “questão social”. 

De acordo com Netto (2001), voltando ao século XVIII, verificamos que o advento do 

processo de industrialização, na Inglaterra, traz o fenômeno do pauperismo. Embora a 

desigualdade entre as camadas sociais já existisse, o processo de pauperização verificado era 

distinto do que se tinha até então: “Pela primeira vez na história registrada, a pobreza crescia 

na razão direta em que aumentava a capacidade social de produzir riquezas.” (NETTO, 2001, 

p. 42) 

Segundo o autor, o processo de industrialização, que trouxe consigo a pauperização 

das classes trabalhadoras, também desencadeou ondas de protestos por parte desta classe, o 

que se configurou como uma ameaça às instituições sociais. Sendo assim, “foi a partir da 

perspectiva efetiva de uma eversão da ordem burguesa que o pauperismo designou-se como 

„questão social‟.” (NETTO, 2001, p. 43) 

De acordo com Iamamoto (2001), a “questão social” é apreendida como expressão 

ampliada das desigualdades sociais, enquanto parte constitutiva das relações sociais 

capitalistas. Historicamente, a questão social tem a ver com a emergência da classe operária, 

onde seu ingresso no cenário político se deu pelo seu reconhecimento enquanto classe pelo 

bloco dominante e, sobretudo, pelo Estado, a partir de suas lutas por direitos relacionados ao 

trabalho.   

 Segundo Costa e Santos (2006),a “questão social” era foco da atenção das classes 

burguesas desde o seu reconhecimento/surgimento. Como já dito, ela emerge no decorrer da 

luta operária e sua explicitação para a sociedade se dá através das lutas sociais urbanas contra 

as condições opressivas de vida e de trabalho, tendo como protagonista a classe operária. 

Nesse contexto havia a existência de um Estado que, no momento, se “recusava” a intervir, 
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pois essa intervenção nesta fase concorrencial do capitalismo ia de encontro às ideologias 

liberais, onde o trato às expressões da “questão social” era direcionado para as organizações 

sociais e filantrópicas. Segundo os autores, as lutas e reivindicações da classe operária só 

passam a receber respostas através de mecanismo legais no século XX. De acordo com os 

mesmos autores, no processo de desenvolvimento do capitalismo criam-se as bases para o 

surgimento do capitalismo monopolista, onde a intervenção do Estado torna-se necessária 

para romper a estagnação da economia, assim como a intervenção na “questão social”, ou 

seja, nos conflitos advindos das contradições de classes. 

 Segundo Cerqueira Filho (1982), no Brasil, até por volta da década de 1930 do século 

XX, a “questão social”, cujas expressões se configuravam em pauperismo, péssimas 

condições de vida, de trabalho, de saúde, na exploração do trabalhador, e demais mazelas 

geradas pelas relações contraditórias de classe, é tratada como “caso de polícia”, do ponto de 

vista repressivo, onde as manifestações eram combatidas coercitivamente e as demandas da 

classe trabalhadora estavam fora das pautas do governo. No entanto, após 1930, o governo 

Vargas passa a tratar a “questão social” sob uma nova ótica, através de novos aparelhos do 

Estado e outro nível ideológico, visto o comportamento político da classe operária. A 

“questão social” passa a ser reconhecida, pois os grupos dominantes passam a ver no 

proletariado uma força social que deve ser levada em consideração no contexto das lutas de 

classe. 

Levando em consideração a “questão social” e a intervenção do Estado, pode-se 

afirmar que: 

Foram as lutas sociais que romperam com o domínio privado nas relações 

entre capital e trabalho, extrapolando a questão social para a esfera pública, 

exigindo a interferência do Estado para o reconhecimento e a legalização de 

direitos e deveres dos sujeitos sociais envolvidos. Esse reconhecimento dá 

origem a uma ampla esfera de direitos sociais públicos atinentes ao trabalho 

– consubstanciados em serviços e políticas sociais ... (IAMAMOTO, 2001, 

p. 7) 

 

 O termo “questão social” é bastante complexo, abordá-lo em seu sentido completo e 

em suas variadas determinações e expressões demandaria intenso aprofundamento teórico. 

Ainda assim, mesmo que brevemente, torna-se importante abordá-lo, pois é necessário 

compreender que a intervenção do Estado sobre problemas de cunho social tem início no 

reconhecimento da “questão social”, segundo Laurell (2002) a analise das políticas sociais 
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remete ao âmbito do estado. É com base na intervenção do Estado, através de políticas 

sociais, sobre os conflitos de classes típicos da sociabilidade capitalista, base geradora das 

expressões da “questão social”, que podemos encontrar a base da institucionalização da 

Política de Saúde 
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1.1 - Breve histórico da Política de Saúde no Brasil 

 

 

Para dar início, considero importante destacar que falar das ações implementadas ao 

longo das décadas em saúde e do processo de institucionalização da Política de Saúde remete 

a considerar que: 

A área da saúde tem passado historicamente por sucessivos movimentos com 

alterações em suas políticas decorrentes das distintas articulações entre 

sociedade Civil e o Estado, que definem em cada conjuntura as respostas 

sociais frente aos problemas de saúde...(GONÇALVE S, 2006, P. 9) 

Nesse sentido, contextualizar o processo de desenvolvimento da Política de Saúde no 

Brasil, remete à exposição do contexto histórico, político social e econômico de seu 

surgimento.  

De acordo com Assumpção (2007), a formação da política de saúde no Brasil data da 

década de 1930. Segundo Bravo (2000), o cenário brasileiro desta década, com seu processo 

de industrialização, de redefinição do papel do Estado, com suas características econômicas e 

políticas possibilitou o surgimento de políticas sociais que fossem capazes de responder aos 

problemas sociais, inclusive os de saúde (colocados desde a década de 1920) de forma mais 

sofisticada, pois eram questões que necessitavam ser respondidas enquanto uma questão 

política, com intervenção estatal. Este cenário era caracterizado, sobretudo, pelo domínio do 

capital industrial, expansão da urbanização e aumento da massa de trabalhadores, inclusive 

em péssimas condições de vida, higiene, saúde, habitação etc. 

Na década de 1930 mencionada, durante a Era Vargas, no que diz respeito ao âmbito 

social, havia foco em questões trabalhistas e na tentativa de harmonizar empregados e 

empregadores, nesse sentido foram criados o Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho e 

a Consolidação das Leis Trabalhistas. Além disso, 

A Era Vargas caracterizou-se por um modelo meritocrático de base 

corporativista, relacionando os direitos do cidadão ao processo produtivo 

legalmente reconhecido, evidenciando os aspectos das desigualdades sociais 

aos excluídos do mercado de trabalho formal. (OLIVEIRA, 2006, p. 26). 

 De acordo com Assumpção (2007),a partir da década de 1930, a saúde foi organizada 

em dois subsetores, o de Saúde Pública e o de Medicina Previdenciária. A Saúde Pública foi 

predominante até a década de 1960. Segundo Bravo (2000), entre 1930 e 1940 evidenciou-se 
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foco nas campanhas sanitárias, coordenação dos serviços estaduais de saúde, ações voltadas 

para as endemias rurais; serviços de combate às endemias; reorganização do Departamento 

Nacional de Saúde, em 1941, entre outros. 

 Segundo a mesma autora, a partir de 1966 vemos o fortalecimento da categoria de 

Medicina Previdenciária que atuava com base na criação dos Institutos de Aposentadorias e 

Pensões (IAPs), visando estender os benefícios ao maior número de assalariados possível, e 

antecipando às reivindicações, ou seja, não tinha um caráter de ofertar uma cobertura mais 

ampla. 

 No entanto, no que diz respeito aos IAPs:“mesmo com inúmeras críticas no que se refere à 

sua cobertura [...], podemos considerar um avanço na assistência médica para grande parte da 

população que antes não tinha qualquer tipo de amparo.” (GONÇALVES, 2006, P. 17 ) 

 Levando em consideração o período em questão, entre a década de 1930 e de 1960, 

onde evidenciou-se, como já dito, o amadurecimento da Medicina Previdenciária com criação 

dos Institutos de Aposentadorias e Pensões, Bravo (2000) nos aponta que por volta dos anos 

1950 já haviam empresas médicas com atendimento hospitalar privado com fins lucrativos, 

embora essas formas de compra e venda de serviços médicos fossem minoria e pouco 

expressivas no quadro da prestação de assistência médica por esses institutos. 

Segundo Gonçalves (2006), a dicotomia entre a atenção médica curativa e as medidas 

preventivas de caráter coletivo teve seu ponto mais alto na década de 1950. Nesta mesma 

década, no ano de 1953, foi criado o Ministério da Saúde, no entanto, com pouca verba e 

descaso, sua atuação ficou restrita, o que refletia em péssimas condições da saúde coletiva. 

 Bravo (2000) aponta que o sistema de saúde brasileiro se configura de forma bastante 

diferente após o golpe militar de 1964. Este golpe significou uma nova tendência de 

desenvolvimento econômico-social e político. Nesta fase da história brasileira, o Estado se 

utilizava da repressão e da assistência no trato das expressões da “questão social”, onde a 

política de assistência foi ampliada com a finalidade de aumentar o poder de regulação do 

Estado sobre a sociedade. Os programas de saúde e educação se desenvolveram baseados no 

privilegiamento do setor privado. A questão da medicalização foi imposta enquanto estratégia 

de ações voltadas para assistência curativa individual, sem enfoque em ações coletivas e 

preventivas. A saúde pública teve um declínio e a medicina previdenciária apresentou 

crescimento, beneficiando o produtor privado; houve interferência estatal na previdência, cujo 
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objetivo era favorecer a lucratividade do setor da saúde; e um atendimento médico 

diferenciado de acordo com a “clientela”. 

 De acordo com Oliveira (2006), a assistência estava atrelada ao fator previdenciário. 

Em 1966, houve a unificação de todos os Institutos de Aposentadorias e Pensões com a 

criação do INPS (Instituto Nacional de Previdência Social), que ofertava seus benefícios 

apenas para trabalhadores com carteira assinada. Na década de 1970, houve aumento no 

número dos trabalhadores urbanos e a assistência se estendeu à trabalhadores rurais, 

autônomos e domésticos o que fez com que a “clientela” da Previdência Social crescesse no 

sentido contrário à capacidade de abarcar a demanda. Isso deu início a um processo de 

privatização. 

 Segundo Gonçalves (2006), se afirmavam políticas sociais de cunho assistencialista, 

fragmentadas e paternalistas. Houve a criação de diversos órgãos e serviços assistenciais, 

onde Oliveira (2006) cita o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social 

(INAMPs), em 1977; o Centro Brasileiro de Estudos em Saúde (CEBES), em 1976; 

Associação Brasileira de Pós- Graduação em Saúde Coletiva (ABRASCO), em 1978; ocorreu 

o primeiro Simpósio sobre Política Nacional da Câmara dos Vereadores, em 1979; o Sistema 

Nacional de Saúde, em 1975. 

 No entanto, no período de ditadura, o país vivenciou um momento de industrialização 

crescente, o que provocou várias mudanças no âmbito da sociedade, e, sendo assim, “os 

serviços não contemplavam as necessidades postas pelos trabalhadores na atenção à saúde” 

(GONÇALVES, 2006, p. 28), desencadeando reivindicações por ações mais expressivas. 

 Diante disso, de acordo com Bravo (2000), a década de 1980 representou um divisor 

de águas no debate sobre saúde pública no Brasil. A sociedade, ao mesmo tempo em que 

passava por um processo de redemocratização, com a queda do governo ditatorial, enfrentava 

também o início de uma crise econômica que perdura até os dias atuais. 

 Com a crise da ditadura militar vê-se o adensamento dos movimentos de organização 

popular. Na década de 1980, segundo CFESS(2010), as classes trabalhadoras não 

conseguiram interferir substantivamente na ordem econômica, no entanto obtiveram vitórias 

no campo social e político, num contexto de lutas democráticas contra o regime ditatorial. 

Neste contexto, “a saúde foi uma das áreas em que os avanços constitucionais foram mais 

significativos.” (CFESS, 2010, p. 18) 
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 O tema da saúde era foco de discussões sobre as condições de vida da população em 

um debate que permeou toda a sociedade com envolvimento de novos sujeitos, dentre os quais 

profissionais da saúde, o movimento sanitário, os partidos políticos de esquerda e 

representantes da sociedade civil, chegando até nas propostas governamentais. A saúde, 

segundo Bravo (2000), assumiu uma dimensão política, vinculada à democracia. 

 Esses sujeitos debatiam propostas como a universalização do acesso aos serviços; a 

saúde enquanto direito social e dever do Estado; a criação de um Sistema Unificado de Saúde, 

visando à reestruturação do setor e um novo olhar sobre a saúde individual e coletiva; a 

descentralização dos processos decisórios; o financiamento e a criação de Conselhos de saúde, 

visando garantir processos democráticos. 

 De acordo com Oliveira (2006), discussões sobre os encaminhamentos da política de 

saúde ganhavam espaço no interior das instituições, e diversos grupos com ideias reformistas 

começaram a defender uma proposta abrangente de definição da política de saúde. 

 Segundo Bravo (2000) um dos pontos mais marcantes no que se refere ao debate sobre 

a política de saúde foi a realização da VIII Conferência Nacional de Saúde, no ano de 1986, 

em Brasília, contando com a participação de cerca de 4500 pessoas, dentre as quais entidades 

representativas da população. A questão da saúde ganhou centralidade nos debates públicos, 

ultrapassando a análise setorial, e foi proposta, além do Sistema Único, uma Reforma 

Sanitária. Dessa forma: 

A Saúde Pública, através do Movimento de Reforma Sanitária, apresenta um 

projeto de política de saúde que até então não se tinha visto na realidade 

brasileira. Resultou, portanto, uma nova forma de relação entre Estado e 

sociedade civil, provenientes dos debates entre diferentes atores sociais ... 

(GONÇALVES, 2006, p. 29) 

 

 De acordo com Bravo (2000), foi no contexto da promulgação da Constituição 

Federal de 1988 que passou a ser possível a expectativa de extensão dos direitos sociais no 

Brasil do ponto de vista jurídico, em face do período de crise e aumento das desigualdades 

sociais. 

 Segundo as análises da autora, a Constituição atende em larga escala os interesses e 

reivindicações do Movimento Sanitário, em muito pouco os interesses empresariais, e 

praticamente não altera a situação da indústria farmacêutica. Os principais pontos abordados 

no texto constitucional dizem respeito ao direito universal à Saúde e o dever do Estado; o 
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poder público como responsável pela regulamentação, fiscalização e controle das ações e 

serviços em Saúde; a constituição do Sistema Único integrando os serviços de forma 

hierarquizada, regionalizada e descentralizada, além do atendimento integral com participação 

da comunidade e a participação do setor privado de forma complementar, sendo proibida a 

destinação de verba pública para instituições de fins lucrativos; etc.Mioto e Nogueira (2006) 

fortalecem este raciocínio quando afirmam que como fruto das lutas populares e sindicais a 

área da saúde foi a que mais obteve sucesso no que diz respeito ao fortalecimento dos direitos 

sociais, fato expresso pela Constituição de 1988. 

 Segundo Bravo (2000), os principais aspectos da política de saúde que se gestava na 

década de 1980 eram a “politização da questão saúde” (cuja meta era ampliar o nível de 

consciência sanitária e incluir as demandas nas agendas governamentais), a “alteração da 

norma constitucional” (cujo texto abarca grande parte das reivindicações do movimento 

sanitário) e a “mudança do arcabouço e das práticas institucionais” (efetivado através de 

medidas para fortalecer o setor público e a universalização do atendimento, gerando a criação 

do SUDs – Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde - , depois, Sistema Único de 

Saúde). 

 A Saúde, segundo a Constituição Federal de 1988, é um dos tripés básicos da 

Seguridade Social que compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes 

públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos á Saúde, Assistência 

Social e Previdência. 

É importante retratar a configuração da Seguridade Social, pois permite visualizar a 

dimensão das conquistas dos movimentos do início da década de 1980, uma vez que, segundo 

CFESS (2010) a integração do SUS (Sistema Único de Saúde) na Seguridade Social era uma 

das proposições da Reforma Sanitária, configurando uma proposta que foi reconhecida. 

 A Política de Saúde é institucionalizada legalmente a partir do Título VIII, Capítulo II, 

Sessão II, do artigo 197 ao 200 da Constituição Federal de 1988. Segundo o texto 

constitucional, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, e deverá ser garantida através 

de políticas sociais e econômicas que visem reduzir os riscos de doenças, o acesso universal e 

igualitário aos serviços e ações, a fim de garantir a promoção, recuperação e proteção à saúde. 

As ações e serviços voltados para a saúde, assim como a fiscalização, regulamentação e 

controle passam a ser de responsabilidade do Poder Público. 
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 Os serviços de saúde propostos levam em consideração a descentralização, 

regionalização e hierarquização, onde a prioridade se volta para ações preventivas e 

atendimento integral, ou seja, é o oposto do formato da Política de Saúde de períodos 

anteriores, como na Ditadura Militar. 

 A assistência à saúde, segundo a Constituição Federal é de livre desempenho para o 

setor privado, podendo as instituições participar de forma complementar ao Sistema Único de 

Saúde. No entanto, verifica-se que é vedada a destinação de recursos públicos às instituições 

privadas com fins lucrativos. 

 A Constituição Federal de 1988 cria o SUS (Sistema Único de Saúde) eversa sobre 

suas atribuições, mas o mesmo só é regulamentado a partir da Lei 8080 de 19 de Setembro de 

1990 – A Lei Orgânica da Saúde. Esta lei versa sobre as condições para promoção, proteção e 

recuperação da saúde, além de regular as ações e serviços em saúde e de dispor sobre a 

organização e funcionamento desses serviços, em todo o território nacional. Essa lei vem 

ratificar que a saúde é um direito fundamental do brasileiro, e um dever do Estado. 

 A partir desta legislação passa-se a entender que a saúde tem como determinantes um 

conjunto complexo de fatores como a moradia, a alimentação, o saneamento básico, o meio 

ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços 

essenciais; 

 É esta lei que especificamente vai versar sobre todas as especificidades, diretrizes e 

princípios do Sistema Único de Saúde, dentre os quais, auniversalidade de acesso aos 

serviços; integralidade de assistência, entendida como um conjunto articulado de ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, oferecidos igualmente em todos os 

níveis de complexidade; igualdade da assistência, sem privilégios ou preconceitos; 

participação da comunidade; descentralização político-administrativa, com ênfase na 

descentralização para os municípios, e com regionalização e hierarquização da rede e serviços 

de saúde, entre outros. 

 A Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080/90) apresenta no Título II, Capítulo I, a partir do 

artigo 20, algumas determinações no que diz respeito à iniciativa privada, afirmando que esse 

tipo de assistência é livre, mas que, no entanto, só deverá ocorrer quando as disponibilidades 

do SUS (Sistema Único de Saúde) forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à 

população de uma determinada área. 
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 A Lei Orgânica da Saúde também versa sobre a gestão financeira do SUS, onde os 

valores dos repasses de verbas do Fundo Nacional de Saúde para estados e municípios levarão 

em consideração diversos fatores, como o perfil demográfico da região; o perfil 

epidemiológico da população; características da rede de saúde na área; entre outras 

 Concluindo-se, fica explícito o avanço da Política de Saúde na década de 1980, 

sobretudo com a promulgação da Lei 8080 de 19 de Setembro de 1990, que regulamenta o 

Sistema Único de Saúde. Podemos perceber que essa legislação, como já dito anteriormente, 

se configura como avanço, sobretudo, por ser fruto de intensos debates entres diversos setores 

da sociedade, e inclusive, por abarcar diversas demandas do Movimento Sanitarista que se 

gestava desde décadas anteriores. 

 Outro ponto importante a ser frisado diz respeito ao avanço na amplitude dos 

atendimentos e do direito dos cidadãos ao acesso aos serviços em saúde, se diferenciando da 

política de até então, onde o acesso a saúde pública estava estritamente vinculado ao fator 

previdenciário. 
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1.2 - O panorama da Saúde pública no Brasil da década de 1990 aos governos de Luís 

Ignácio Lula da Silva e Dilma Rousseff 

 

Para dar início a esse item, torna-se necessário fazer um resgate abarcando brevemente os 

aspectos econômicos e políticos da década de 1990 que tiveram como uma de suas 

consequências o sucateamento das Políticas Sociais, dentre elas a Política de Saúde. Para 

então, adentrarmos brevemente no perfil da Saúde Pública nos últimos governos 

presidenciais: Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Roussef 

 Como já dito a cima, as políticas sociais na década de 1980 passaram por importantes 

conquistas e avanços, já firmados na Constituição Federal de 1988, assim como também a 

sociedade passou por mudanças como o processo de redemocratização após vinte anos de 

Ditadura Militar. No campo da saúde, pudemos verificar todo um movimento forte e 

organizado, tanto da sociedade civil quanto de categorias profissionais, em torno de uma 

Reforma Sanitária e da consolidação de um Sistema Único de Saúde 

 No entanto, apesar de todas essas conquistas, embasadas em lutas e processos 

reivindicatórios, “os anos de 1990 até os dias de hoje têm sido de contra-reforma do Estado e 

de obstaculização e/ou redirecionamento das conquistas de 1988 ...”(BEHRING  e  

BOSCHETTI, 2007, p. 147).  Ou seja, nota-se o redirecionamento, sobretudo, do papel do 

Estado, influenciado pelo advento da chamada Política de Ajuste Neoliberal. Essa política tem 

como um de seus principais pressupostos de implantação, segundo Laurell (2002), o 

enfrentamento da crise econômica de fins dos anos 1970 e início dos 1980. Para essa 

ideologia, o intervencionismo é antieconômico e antiprodutivo. 

Esse projeto se justifica como uma proposta e uma resposta à crise, onde: 

Sua explicação parte do postulado de que o mercado é o melhor mecanismo 

dos recursos econômicos e da satisfação das necessidades dos indivíduos. De 

onde se conclui que todos os processos que apresentam obstáculos, 

controlam ou suprimem o livre jogo do mercado terão efeitos negativos 

sobre a economia, o bem-estar e a liberdade dos indivíduos.(LAURELL, 

2002, p. 161). 

 

 A solução para a crise, então, seria reconstituir o mercado, eliminando a intervenção 

do Estado na economia, através das privatizações, desregulamentação das atividades 
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econômicas do Estado, e, junto a isso, reduzindo as funções relacionadas ao bem-estar, que 

deveriam ficar a cargo do âmbito privado, da família e da comunidade. 

 Dentro dessa forma de estratégia política, Laurell (2002) afirma que há distanciamento 

do conceito de “direito” e ênfase em políticas assistencialistas, onde os programas seriam 

voltados às parcelas mais comprovadamente pobres da população. O neoliberalismo acaba 

sendo uma oposição à universalidade, igualdade, direitos sociais, e gratuidade dos serviços 

sociais. 

 Segundo Behring e Boschetti (2007) no que diz respeito aos direitos sociais e políticas 

sociais, a tendência tem sido de restrição e redução de direitos, onde as políticas sociais tem 

se transformado em ações pontuais e compensatórias, sob as características do trinômio 

“privatização”, “focalização” e “descentralização” 

 Na interpretação de Laurell (2002), o projeto neoliberal seria, na realidade, a 

imposição de um novo padrão de acumulação e expansão capitalista que pressupõe, dentre 

diversos fatores, o enfraquecimento das instituições publicas para estender os investimentos 

privados às atividades econômicas rentáveis. 

Nesse sentido:“...as quatro estratégias concretas da implantação da política social 

neoliberal são o corte dos gastos sociais, a privatização, a centralização dos gastos sociais 

púbicos em programas seletivos contra a pobreza e a descentralização.” (LAURELL, 2002, p. 

167) 

 Segundo Montaño (1997), esse novo sistema político e econômico apresenta a 

proposta de um Estado cuja autonomia é minimizada, onde uma atuação forte e interventiva 

economicamente torna-se não só supérflua, mas também negativa.Essa não intervenção do 

Estado tem como base fundamental e um dos aspectos mais importantes a privatização de 

empresas estatais, que se justificaria pela aparente crise fiscal do Estado. 

No caso brasileiro, pode-se dizer que, de acordo com Behring e Boschetti (2007), ao longo 

dos anos 1990, na Era Fernando Henrique Cardoso (eleito Presidente da República no ano de 

1994), o país vivenciou um período de reformas, basicamente orientadas para o mercado,com 

ênfase nas privatizações, e desprezo com relação às conquistas de 1988 no terreno da 

Seguridade Social. O principal documento orientador das mudanças que se estavam gestando 

neste governo era o “Plano Diretor da Reforma do Estado”. 
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 No que diz respeito ao termo “reforma”, alguns autores trazem uma critica com 

relação à concepção de “Reforma do Estado brasileiro”, afirmando que o termo é um 

patrimônio da esquerda, tendo sido utilizado sob uma apropriação fortemente ideológica. 

Sendo assim: 

cabe lembrar que esse é um termo que ganhou sentido no debate do 

movimento operário socialista, ou melhor, de suas estratégias 

revolucionárias, sempre tendo em perspectiva melhores condições de vida e 

trabalho para as maiorias. (BEHRING  e  BOSCETTI, 2007, p. 149) 

De acordo com as mesmas autoras, na década de 1990, sobretudo após o Plano Real de 

1994, o que se verifica é um real desmonte do que estava posto na década de 1980, no curso 

da reformatação do Estado para uma adaptação passiva à lógica do capital. Foi uma “contra-

reforma” que só foi possível a partir de algumas condições que precederam esta década, quais 

sejam a crise econômica da década anterior e os processos de redemocratização. 

 Segundo Iamamoto (2008), a implantação da política neoliberal do Estado, que 

propicia o favorecimento da política econômica, tem limitado as possibilidades de 

investimentos públicos e a oferta de políticas sociais públicas, e em seu lugar, tem favorecido 

o seu processo de privatização.  Alves (2003) engrossa esta análise quando faz um balanço da 

década neoliberal no Brasil apontando que ocorreu o aprofundamento da desigualdade social, 

a degradação do mundo do trabalho, aumento dos índices de desemprego e da precarização da 

força de trabalho e dos estatutos salariais. 

  Nesta década, caracterizada pelo advento da Política neoliberal, verifica-se o aumento 

da pobreza, pauperização das políticas sociais, restrição do acesso universal a bens de 

consumo coletivo e aos direitos sociais. De contrapartida, constata-se a inversão das 

orientações constitucionais de defesa dos princípios norteadores da Seguridade Social e o 

abandono das formas de intervenção conquistadas com a Constituição Federal de 1988. Ou 

seja, os direitos estabelecidos pela Carta Magma, compondo a Seguridade Social, de certa 

forma, se esvaziam do conceito de direito, principalmente por estarem sendo retirados do 

âmbito público.(BEHRING E BOSCHETTI, 2007) 

  As privatizações, na compreensão de Laurell (2002) estabelece mecanismos de 

divisão da sociedade, entre os que podem e os que não podem usufruir de determinados 

serviços via mercado, tendo como contraponto, a efetivação de políticas públicas 

extremamente precarizadas, com poucos investimentos e pouca vontade politica para oferecer 

serviços de qualidade. 
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 Este mercado dos serviços médicos, como se pode notar, vem conquistando cada vez 

mais adeptos, inclusive entre as classes médias e operariados. A Saúde Pública vem 

padecendo da falta de recursos, o que fica extremamente visível ao se observar as condições 

das instituições públicas de saúde, como veremos mais a frente o caso do Pronto Socorro 

Municipal de Rio das Ostras. Há uma forte tendência em que a Saúde Pública fique restrita a 

um “pacote básico”, também focalizado nas populações que não podem ter acesso via 

mercado.(BEHRING E BOSCHETTI, 2007) 

 Segundo Bravo (2000), a proposta da política de saúde construída na década de 1980 

tem sido desconstruída, passando a ficar vinculada ao mercado e com parcerias com a 

sociedade civil, além da questão da refilantropização. No que diz respeito ao SUS (Sistema 

Único de Saúde), na década de 1990 verifica-se um discurso no sentido da adesão ao projeto, 

no entanto, na realidade, o que ocorre é um descumprimento dos princípios constitucionais e 

omissão do Governo Federal no sentido da regulamentação e fiscalização das ações em saúde 

em geral. 

 Pode-se dizer que na década de 1990, há tensão entre dois projetos. O primeiro ligado 

à da Reforma Sanitária, constitui fruto das lutas e reivindicações na década de 1980, e sua 

preocupação principal é assegurar que o Estado seja um Estado democrático e de direitos, 

atuando em função da sociedade, responsável pelas políticas sociais, onde inclui-se a de 

saúde. E, o segundo diz respeito ao projeto de saúde articulado ao mercado ou privatista, 

pautado em uma política que tem como principais tendências a contenção de gastos e a 

descentralização com isenção de responsabilidade do poder central, e onde o Estado atua no 

sentido de garantir apenas o mínimo àqueles que não podem pagar. (BRAVO, 2000)  

 Dando continuidade à análise da Política de Saúde no Brasil, já vimos que a década de 

1990, com o Governo de Fernando Henrique Cardoso, apresentou o advento do 

neoliberalismo, processos de privatização, de precarização das políticas sociais e instituições 

públicas, assim como da força de trabalho. Para falar da década seguinte e, portanto, da 

Política de Saúde nos governos de Luís Ignácio Lula da Silva e, de forma breve, Dilma 

Roussef, torna-se necessário pontuar algumas características do capitalismo no século XXI, 

contexto do adensamento do capital financeiro, especulativo e fictício, que provoca impactos 

sobre os meios de reprodução social das classes trabalhadoras, onde se incluem as políticas 

sociais. 
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 Nesse sentido, cabe destacar que as políticas sociais enfrentam as consequências da 

implementação da política neoliberal, quais sejam o acirramento do seu processo de 

precarização e o distanciamento cada vez maior do seu sentido de direito universal, onde as 

mesmas, atualmente, passam a ser alvo de investimentos do capital financeiro, segundo 

Iamamoto (2008) 

Na visão de Silva (2011), uma das principais consequências dos processos de 

financeirização para as políticas sociais tem sido a captura dos fundos públicos para 

alimentação direta do capital (o que está diretamente ligado com a venda de títulos da dívida 

pública). Em países como o Brasil, onde há direcionamento político de fortalecimento do 

capital em detrimento das políticas sociais, umas das principais formas para drenar os 

recursos das políticas sociais para o capital portador de juros tem sido a Desvinculação de 

Receitas da União (DRU).A DRU (Desvinculação de Receitas da União) está diretamente 

ligada à Dívida Pública, onde: 

...a Seguridade Social é a mais atingida por este mecanismo, tendo em vista 

que ele permite a desvinculação de 20 % de seus recursos [...]desse modo o 

fundo público passa a ser canalizado de forma direta para alimentar o 

mercado financeiro.” ( SILVA, 2011, p. 12)  

 

 O capital encontra várias formas de se utilizar dos recursos públicos para o 

favorecimento privado, onde além da Desvinculação de Receitas da União, temos também, 

uma forma de privatização via financeirização por dentro do Estado. Seria a remuneração de 

capitais portadores de juros que atuam na operacionalização das políticas sociais. 

 Segundo a mesma autora, o que se verifica é que existe o que se pode chamar de 

disputa pelo fundo público. Esse fundo é composto por taxas, impostos e contribuições tanto 

da classe trabalhadora quanto do capital e do Estado. No capitalismo monopolista o fundo 

públicoé parte da riqueza socialmente produzida, e é levantado basicamente pelo sistema 

tributário, ou seja, é sustentado basicamente pela classe trabalhadora
1
, mas tem sido foco do 

capital, por via da dívida pública e por mecanismos de injeção de capital financeiro em 

políticas sociais. 

 O que dá origem ao domínio do capital financeiro é a fusão entre capital industrial e 

bancário na expansão monopolista. O capital bancário passa a subordinar as operações 

                                                             
1
 Segundo Iamamoto (2008) no Brasil, o sistema tributário é regressivo, ou seja, a classe trabalhadora acaba 

pagando mais impostos que a burguesia, isso porque a maior tributação é via impostos indiretos. 
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comerciais e industriais de toda a sociedade. Não se pode deixar de dizer que o capitalismo 

monopolista é a fase imperialista do capitalismo, e o fator determinante dessa é o capital 

financeiro, e não o industrial. (IAMAMOTO, 2008) 

 Para complementar, apoiando-se nas explanações da autora, um elemento inédito que 

surge com esse processo de financeirização é o crescimento da dívida pública. Os recursos 

financeiros oriundos da produção e arrecadados através de mecanismos fiscais tornam-se 

cativos das finanças, onde o “Estado passa a ser “reduzido” na satisfação das necessidades das 

grandes maiorias, visto que o fundo público é canalizado para alimentar o mercado 

financeiro” (IAMAMOTO, 2008, p. 26) 

 Para tornar mais clara a relação entre o Estado, a dívida pública e desvinculação do 

fundo público no capitalismo financeiro, temos o que se conhece por sistema de crédito, ou 

capital de empréstimo, e consequentemente os juros.  

No caso da dívida pública o Estado tem que pagar aos credores o juro 

referente ao capital emprestado. O credor possui o título da dívida contra o 

Estado, que lhe dá direitos sobre as receitas anuais do Estado, do produto 

anual dos impostos, ou seja, direitos sobre o Fundo Público. Apesar desses 

títulos serem objeto de compra e venda [...] o que se tem é capital ilusório, 

fictício, já que a soma emprestado ao Estado já foi despendida... 

(IAMAMOTO, 2008, p. 19) 

 

 Ou seja, o que se verifica, mais uma vez, é uma política voltada para o mercado e 

expansão do capital, onde até mesmo os recursos que deveriam ser aplicados em políticas 

sociais se voltam para o fortalecimento do mercado financeiro. 

 Diante disso, não se pode deixar de dizer que, juntamente ao foco no mercado 

financeiro e especulativo, com a minimização do Estado, se verifica o acirramento da 

chamada “questão social”, com aumento do desemprego crônico, da precariedade e 

flexibilização das relações de trabalho, exigências de contenção salarial, além do desmonte do 

sistema de proteção social. Neste sentido, constatamos o aumento das demandas pelas 

políticas sociais na mesma proporção do aumento da precarização dessas políticas. 

 No Brasil, tivemos no ano de 2002 a eleição de Luís Inácio Lula da Silva. Segundo 

Bravo e Menezes (2011), a expectativa girava em torno de um governo que levasse mais em 

consideração uma economia voltada para o interior e maior foco nas políticas sociais e 
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participação social, irrompendo um pouco com as políticas de ajuste neoliberal inauguradas 

com Fernando Henrique Cardoso na década de 1990. 

 No entanto, segundo Iamamoto (2008), as tendências da política neoliberal, incluindo 

as políticas sociais, da década de 1990 se mantiveram e se reafirmaram no governo de Luís 

Ignácio Lula da Silva, continuando a causar impactos sobre as políticas sociais. 

 De acordo com Behring e Boschetti (2007), diversas características que permearam a 

década neoliberal no Brasil também estão presentes no Governo Lula. Para explicitar a forma 

com que se assemelham as políticas sociais nos dois governos tomamos como base a análise 

que a autora faz das Reformas da Previdência que ocorrem no ano de 1998 (Governo 

Fernando Henrique Cardoso) e no ano de 2005 (Governo Lula): 

 As reformas da previdência de 1998 e 2005 introduziram critérios que 

focalizaram ainda mais os direitos da população contribuinte, restringiram 

direitos, reduziram o valor dos benefícios, limitaram alguns benefícios...e 

não incorporaram os trabalhadores pobres inseridos em relações informais. 

(BEHRING e BOSCHETTI, 2007, p. 161) 

 Ou seja, ambas as Reformas apresentam o mesmo direcionamento de precarização das 

políticas sociais. No entanto, nem sempre o discurso político deixa explícito as orientações do 

governo no trato dessas políticas. 

 Nesse sentido, se tratando da política de saúde no primeiro governo de Lula, segundo 

Bravo e Menezes (2011), o discurso ia no sentido de tratar a Política de Saúde como direito 

fundamental, expressando o compromisso de garantir acesso universal, equânime e integral 

aos serviços de saúde. No entanto, na realidade, neste governo, se nota ações de 

fortalecimento tanto do projeto de Reforma Sanitária
2
,quanto a continuidade da Política de 

Saúde da década de 1990. Nesse sentido 

Como aspectos de continuidade da política de saúde dos anos 90, ressalta-se 

no atual governo ênfase na focalização, na precarização, na terceirização dos 

recursos humanos, no desfinanciamento e a falta de vontade política para 

viabilizar a concepção de Seguridade Social. (BRAVO, 2006, p. 18) 

 

 Segundo as observações de Bravo e Menezes (2011), um dos maiores exemplos da 

focalização da política de saúde neste governo se materializa no programa “Saúde da 

                                                             
2 O fortalecimento do projeto da Reforma Sanitária neste governo se expressa no retorno da concepção de 

reforma sanitária; nova estrutura organizativa do Ministério da Saúde; da convocação da 12° Conferência 

Nacional de Saúde, em 2003; escolha de representante da Central Única dos Trabalhadores para secretaria 

executiva do Conselho Nacional de Saúde. (BRAVO E MENEZES, 2011). 
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Família”, se transformando em uma reorganização da atenção básica e não em um programa 

extensivo. Neste período, a política de saúde sofreu impactos da política macroeconômica. 

Questões centrais como a universalização das ações, o financiamento efetivo, a Política de 

Gestão do trabalho e Educação na Saúde e a Política Nacional de Medicamentos não foram 

enfrentadas efetivamente por essa gestão. 

  De acordo com Iamamoto (2001), verifica-se que as ações governamentais 

públicas voltadas às necessidades sociais sofrem um reordenamento em favor das 

privatizações, além da instituição de critérios de seletividade no atendimento dos direitos 

sociais. Portanto, desloca-se o atendimento da esfera pública para a privada. Segundo a 

autora: 

Esse processo expressa-se em uma dupla via: de um lado, na transferência de 

responsabilidades governamentais para “organizações da sociedade civil de 

interesse público”, e outro, em uma crescente mercantilização do 

atendimento às necessidades sociais, o que é evidente no campo da saúde, da 

educação entre muitos outros. (IAMAMOTO, 2001, p. 25) 
        

        

   

 No segundo mandato de Lula, na compreensão de Bravo e Menezes (2011), também 

não houve compromisso com a Reforma Sanitária, uma vez que temas como “Controle de 

Planos de Saúde”, financiamento, investimento, ação intersetorial e política de gestão do 

trabalho nem foram mencionados e discutidos. Este governo também deixou de debater 

questões como a concepção de Seguridade Social, a Política de Recursos Humanos e/ou 

Gestão do Trabalho e Educação na Saúde e a Saúde do Trabalhador. Pelo contrário, tem 

apresentado propostas contrárias ao projeto de Reforma Sanitária, como a adoção de um 

modelo jurídico-institucional para a rede pública de hospitais, que favorece a criação de 

Fundações Estatais de Direito Privado. Isso, em relação à saúde, significa que as fundações 

serão regidas pelo direito privado; num sistema que não prevê Conselhos Gestores de 

Unidades e que, portanto, não enfatiza o controle social, não leva em consideração a luta por 

Plano de Cargo, Carreira e Salário dos Trabalhadores de Saúde. 

 De acordo com os mesmos autores, a proposta de Fundações de Direito Privado foi 

rejeitada por diversos movimentos sociais e vários profissionais da área se manifestaram 

contrariamente na Conferência Nacional de Saúde de 2007, assim como nas Conferências 

Estaduais do mesmo ano, e principalmente na 13° Conferência Nacional de Saúde, em 2008. 

Essa proposta acaba por esvaziar as possibilidades de controle social democrático na saúde, e 

implementa a lógica privatista, descaracteriza o Sistema Único de Saúde nos seus princípios 
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fundamentais. Há a substituição do interesse público por interesses particularistas, num 

sistema de privatização do Estado brasileiro
3
. 

 Embora tenhamos verificado a ênfase nas novas formas de gestão das políticas sociais 

nos últimos anos, essas formas de gestão não são inéditas da década de 2000, vem sendo 

desenvolvidas desde a década anterior. De acordo com Behring e Boschetti (2007), ainda na 

década de 1990, em meio ao processo de contra-reforma do Estado, foi criado o Programa de 

Publicização, que se expressou na criação das agências executivas, das organizações sociais, e 

a regulamentação do Terceiro Setor para execução de políticas públicas a partir de parcerias 

com ONGs e instituições filantrópicas, numa estratégia que ignora o conceito de Seguridade 

Social. Segundo Bravo e Menezes (2011), o balanço que se faz após os dois mandatos do 

Presidente Lula, no que diz respeito à saúde, é que permanecem em disputa os dois projetos 

dos anos de 1990, o da Reforma Sanitária e da privatização. Há continuidade de políticas 

focais, a falta de democratização do acesso, o caminho do abandono da Seguridade Social e a 

articulação com o mercado. 

 Em outubro de 2010, o país vivenciou a eleição da primeira mulher para o cargo de 

Presidente da República, Dilma Rousseff. Em seu discurso de posse a consolidação do SUS se 

encontrava como prioridade, embora também tenha deixado claro que estabelecerá parcerias 

com o setor privado na área da saúde. Para Ministro da Saúde foi indicado o médico 

Alexandre Padilha. O mesmo se comprometeu a participar ativamente do Conselho Nacional 

de Saúde, para o qual também foi eleito para a presidência em fevereiro de 2011
4
. Este 

ministério veio destacando alguns desafios, entre eles com relação à questão da gestão, com 

foco no usuário e na atenção básica. O ministro afirma que não tem ressalvas com qualquer 

tipo de gerenciamento que leve em consideração os preceitos do SUS, o que também traz 

certas preocupações, pois tem-se verificado a ampliação de modelos de gestão que privatizam 

a saúde e tornam a saúde pública cada vez mais precária, como as Organizações Sociais (OSs) 

e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Privado (OSCIPs). 

 A Presidente da República solicitou ao Ministro que algumas questões em especial 

fossem abordadas, como a questão da atenção com a saúde da mulher e da criança, outra com 

relação aos cuidados para as mulheres acometidas por câncer de mama e de colo uterino, o 

                                                             
3
A proposta de Fundações de Direito Privado foi aprovada em diversos Estados, a partir de 2007. O Rio de 

Janeiro foi o primeiro a aprovar a Lei que a regulamenta em dezembro de 2007 (Lei nº 5164, de 17 de dezembro 

de 2007). Outros Estados da federação também aprovaram em seguida.  
4
Bravo e Menzes (2011) afirmam que, do ponto de vista onde considera-se que o presidente do conselho deve ser 

um representante pertencente ao segmento dos usuários ou profissionais da saúde, essa eleição leva à constatação 

de que a ocupação do cargo por um ministro pode ser considerado um retrocesso. 
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lançamento do programa “Aqui tem Farmácia Popular”, e a outra demanda é com relação à 

implantação das UPA`s (Unidades de Pronto-Atendimento 24 horas). Deixando de dar maior 

relevância ao fortalecimento da Estratégia Saúde da Família e questões ligadas à fixação dos 

profissionais e solidificação da formação, assim como uma política de gestão do trabalho e 

um plano de cargos, carreiras e salários, e, uma proposta de educação permanente para os 

profissionais da saúde. Ao contrário, o que se tem visto é a ampliação dos processos de 

terceirização e precarização das relações de trabalho. As estratégias em saúde deste governo 

tem demonstrado, cada vez mais, a vinculação com o setor privado (BRAVO e MENEZES, 

2011) 

 No ano de 2010, o governo apresentou uma medida provisória que autorizava o Poder 

Executivo a criar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), ou seja, uma 

empresa pública de direito privado, ligada ao Ministério da Educação para a reestruturação 

dos Hospitais Universitários Federais (HUs). Em junho de 2011, o prazo de votação dessa 

medida provisória expirou, e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares foi recolocada 

pelo governo como projeto de lei ( PL 1749/ 2011), (BRAVO e MENEZES , 2011).  Essa 

proposta prevê a contratação de funcionários pela CLT (Consolidação da Leis Trabalhistas) 

ou por contratos temporários, o que propicia a instabilidade e rotatividade dos mesmos e 

dificulta a continuidade e qualidade dos atendimentos e ações. Além disso, prevê a criação da 

Previdência Privada. Embora o governo Dilma ainda esteja no início, o balanço que Bravo 

faz sinaliza para programas e política de saúde focalizada, a parceria com o setor privado, e a 

cooptação dos movimentos sociais, assim como um modelo de gestão verticalizado, 

burocratizado com ênfase na privatização em detrimento do serviço público estatal, também 

demonstram a precarização dos serviços públicos e o não privilegiamento da atenção primária 

em saúde. 

 No âmbito da saúde pública, os mesmos autores vem nos mostrar que tem havido a 

primazia do tratamento das doenças em detrimento de ações que possibilitem a promoção 

efetiva da saúde, conforme apregoa o SUS (Sistema Único de Saúde), com ausência de ações 

intersetoriais coordenadas. 

 Como já exposto, acredito que seja impossível abarcar todas as especificidades da 

política de saúde na última década, por isso o foco é demostrar como a saúde vem sendo 

gerida, sobretudo trazendo as novas formas de gestão. Fica explícito que a gestão da saúde nas 

últimas décadas fica ancorada no processo principalmente de privatização dos serviços e 

terceirização dos mesmos, assim como dos trabalhadores da saúde. 
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A meu ver, a questão da privatização no Brasil, no que diz respeito á saúde, requer 

uma atenção bastante minuciosa, pois não significa apenas a transferência de um serviço com 

o objetivo de desafogar o Estado com gastos sociais. Significa desresponsabilizar o Estado do 

atendimento adequado à saúde da população, em contraposição aos princípios determinados 

pelos documentos que dão legalidade à política de saúde. Significa uma forma de utilizar o 

poder do Estado como via de dinamizar um setor econômico. Significa que o Estado se omite 

quando o interesse e a necessidade da população vão na direção daestruturação do serviço, e 

não de uma transferência de “obrigações”, que no final de tudo não visa o atendimento das 

necessidades da sociedade. 

 Nesse sentido, acredito que a lógica de atendimento em saúde fica invertida. Segundo 

o Artigo 24, da Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080/90), o serviço em saúde poderá ser prestado 

por entidades privadas como um complemento à rede e aos serviços públicos, quando as 

disponibilidades do serviço público forem insuficientes para garantir a assistência à população 

de determinadas áreas. No entanto, o que se tem verificado é um sistema público de saúde que 

funciona de forma “complementar” ao sistema privado que se vem criando, e o seu 

funcionamento, como já dito, não ultrapassa as barreiras da focalização e precarização. 

 Com o advento e o fortalecimento do setor privado da saúde, o que se verifica, 

também, como já dito a cima, é a perda de profissionais para este setor. Além da precarização 

das relações de trabalho no âmbito público, a partir de processos de terceirização da força de 

trabalho, contratos temporários, baixas remunerações que acabam forçando os profissionais a 

jornadas duplas de trabalho. Todos esses fatores recaem sobre essa mão-de-obra, gerando 

muitas vezes a desvinculação profissional com o serviço e desestímulo, recaindo sobre a 

qualidade dos serviços prestados pelas instituições públicas de saúde, uma vez que o 

atendimento em saúde está diretamente ligado à qualidade dos vínculos empregatícios e com a 

disponibilidade e responsabilidades dos profissionais da saúde, embora não somente. 

 Junto às novas formas de gestão da força de trabalho, como já dito, surgem novas 

formas de gestão da própria saúde através de processos de privatização da gestão e da 

gerência do próprio SUS, que, em certa medida, pode-se considerar como medidas 

inconstitucionais, uma vez que ficou estabelecido legalmente que a saúde é um direito 

universal e dever do Estado. 

 Fica evidente que temos alguns processos de precarização muito bem definidos até 

agora, entre eles temos o desfinanciamento da Política de Saúde, uma vez que já discutimos 

os processos de cooptação do Fundo Público que passa a ser destinado a ações ligadas ao 

pagamento da dívida pública e títulos da dívida, além da diminuição de recursos; temos o 
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processo de privatização da saúde no sentido da oferta de serviços em saúde pela rede 

privada, em convênio com o SUS, onde algumas vezes, determinados serviços prestados por 

entidades privadas passam a ser escassos nas redes públicas; temos processos de terceirização 

da saúde, onde determinados serviços são delegados à instituições não públicas, e que chegam 

a atingir a relação de contratação de mão de obra; e temos os processos de privatização da 

gestão do Sistema Único de Saúde, que são inconstitucionais.  

Com base em todo o conteúdo já exposto, não podemos deixar de frisar que, segundo 

Bravo e Menezes (2011) as formas de contratação via Organizações Sociais, OSCIPS, e 

demais “parceiros” da iniciativa privada, violam o instrumento do concurso público como 

única forma de acesso ao serviço público, desconsiderando leis de licitação e de 

Responsabilidade Fiscal, e tudo isso com a conivência de diversos Tribunais de Justiça pelo 

país. 

Fica explícito que o SUS e, consequentemente a saúde pública, passam por sérios 

problemas de gestão e gerência. Não podemos, no entanto, em meu entendimento, dizer que 

estas formas de gerência expressam uma privatização comum, elas expressam formas de o 

mercado adentrar seus interesses por via do que é público. Muitas vezes esses processos não 

são tão percebidos, pois o serviço continua a ser apresentado como público, mas o problema é 

justamente o que está escamoteado. Diversos interesses privados, mercadológicos, pessoais 

escondem-se por detrás dessas estratégias, enquanto, na realidade, não se leva em 

consideração as necessidades dos maiores interessados, no que diz respeito á saúde: os 

usuários e os profissionais. 

 Outro ponto que não podemos deixar de levar em consideração é que a oferta de 

serviços de saúde por redes privadas é uma realidade na nossa sociedade. De acordo com 

Bravo e Menezes (2011), nota-se grande adesão por parte dos profissionais ao atendimento 

por via privada, justamente pela comodidade e pela remuneração, e também a adesão cada vez 

maior, de usuários. No entanto, acredito que esse crescimento não pode servir de álibi para 

que a rede pública se precarize, como temos verificado. Tenho a impressão de que o processo 

é uma via de mão dupla. Ou seja, quanto mais o público se precariza, mais a rede privada 

ganha adeptos. E, quanto mais se vê a adesão de usuários à rede privada, mais parece que o 

público se vai precarizando e deixando morrer. 

 São questões como estas que não podem ser esquecidas quando estamos falando em 

saúde no Brasil. É preciso refletir sobre as reais intencionalidades e os reais interessados em 

todo esse processo de precarização do público, do fortalecimento do setor privado, das 

mudanças nas formas de gestão das políticas sociais, nas novas formas de contratação da força 
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de trabalho em saúde, com a consequente precarização do trabalho. São questões como essas 

que se expressam no dia-a-dia de instituições públicas de atendimento em saúde, se 

concretizando na baixa qualidade dos atendimentos. 
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1.3 - Breve Panorama da gestão e ações em saúde em âmbito Municipal: Rio das Ostras 

 

Segundo a Lei Orgânica da Saúde – Lei 8080 de 1990- de acordo com os critérios e 

princípios de descentralização para o SUS, existem atribuições que competem a cada esfera 

do poder público para o pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde. E, podemos 

encontrar no Capítulo IV, Seção II, artigo 18 desta mesma lei as atribuições que competem 

especificamente aos municípios, onde destaco o planejamento, organização, controle, 

avaliação, gerência, execução de ações e serviços públicos de saúde, incluindo serviços de 

vigilância sanitária, epidemiológica, de saneamento básico, de saúde do trabalhador, e etc; 

execução da política de insumos e equipamentos de saúde; gerência de laboratórios e 

hemocentros públicos de saúde; celebração de convênios com prestadoras de serviços 

privados de saúde, assim como fiscalização, controle e avaliação desses serviços; entre outras 

atribuições. 

Para especificar ainda mais a importância da descentralização e regionalização dos 

serviços de saúde, tomo como base o documento intitulado “Pacto Pela Saúde”, aprovado no 

dia 26 de Janeiro do ano de 2006. Nesse documento foram pactuadas as responsabilidades 

entre as três esferas de gestão do SUS no campo da gestão do sistema e da atenção em saúde. 

O mesmo segue três dimensões: O Pacto Pela Vida; O Pacto em Defesa do SUS; e o Pacto de 

Gestão. 

O Pacto Pela Saúde, segundo o próprio documento, tem como uma de suas principais 

justificativas as dimensões continentais do território brasileiro, e as diversas diferenças, 

sobretudo sociais entre cada região do país, onde se torna necessário regionalizar os serviços 

de saúde e a gestão de saúde, pois as necessidades da população vão se diferenciar de uma 

região para a outra, de uma população para outra. Este pacto possibilita promover reformas e 

inovações nos instrumentos de gestão na intenção de se alcançar maior efetividade, eficiência 

e maior qualidade e, ao mesmo tempo, possibilita redefinir as responsabilidades levando em 

consideração resultados sanitários e as necessidades de saúde da população de cada região 

com suas particularidades. 

No que diz respeito especificamente à gestão municipal, recorremos ao item “Pacto de 

Gestão”, contido no Pacto Pela Saúde. Nesse item fica clara a importância dada à 

regionalização e descentralização não só da gestão, mas também dos serviços, dos 

planejamentos das ações para a saúde, na questão do financiamento proporcional para cada 

região, e frisando sempre, a responsabilidade dos municípios para com a saúde da população 

do seu território. E, dentre estas ações podemos citar, por exemplo, a responsabilidade com os 
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princípios do SUS de integralidade da atenção à saúde, inclusive no que diz respeito à 

promoção da saúde e prevenção, assim como garantia do acesso às emergência; também diz 

respeito ao princípio da equidade, onde os serviços e equipamentos devem considerar as 

diferenças individuais e dos grupos populacionais. Os municípios têm responsabilidades 

também com o financiamento tripartite do Sistema Único de Saúde. 

O documento também enfatiza bastante a responsabilidade com a atenção básica, onde o 

município deve assumir integralmente toda a rede pública de serviços de atenção básica, gerir 

e executar ações de promoção e proteção, proporcionando a humanização do atendimento. No 

item “Pacto de Gestão”, frisa ainda que é responsabilidade dos municípios identificar as 

necessidades da população do seu território e, a partir disso, desenvolver um planejamento, 

regulação, programação pactuada e integrada de atenção à saúde, monitoramento e avaliação, 

assim como formular e implementar políticas públicas para as áreas prioritárias. Esses são 

apenas alguns exemplos sobre as responsabilidades municipais no que diz respeito à atenção 

em saúde, que constam no Documento do Pacto Pela Saúde, no item do Pacto pela Gestão. 

Dando continuidade, já se falou sobre as reformas implementadas pelos governos nos 

últimos anos, com a desrenponsabilização do Estado com a “questão social”, advento do 

neoliberalismo, defensor de políticas sociais focalistas, seletivas e restritas. Portanto: 

É nessa conjuntura que o Ministério da Saúde, objetivando a reestruturação 

do modelo de atenção à saúde, e baseando-se em experiências locais e 

internacionais, passa a estimular estados e municípios a reorganizarem seus 

serviços, partindo do perfil epidemiológicoda população atendida.(SOUSA, 

SOUSAe  FONSECA, 2006, p. 7) 

Após essa breve introdução, como tomamos como referência de análise uma instituição 

pública de atendimento à saúde no município de Rio das Ostras, é importante destacarmos 

algumas características específicas desta cidade, que vão fazer com que as necessidades em 

saúde de sua população se diferenciem das demais cidades ou regiões. 

A princípio, destacamos que, segundo o site da Prefeitura de Rio de Ostras
5
, esta cidade 

foi emancipada política e administrativamente em 10 de Abril de 1992, sendo uma cidade 

relativamente nova e cujo crescimento, desde então, é considerado um dos maiores do interior 

do Estado, cerca de 10% ao ano. O aumento do número populacional é um dado que muito 

                                                             
5
 O site da prefeita é este que segue, http://www.riodasostras.rj.gov.br/, e o acesso foi efetuado na data de 15 de 

Abril de 2012. 

http://www.riodasostras.rj.gov.br/
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chama atenção, uma vez que no ano de 1996, segundo o IBGE
6
 (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) o número de habitantes era de 28.106, e já no ano de 2011 era de 

110.992, representando um aumento de 82.886 no número de habitantes em quinze anos. 

Rio das Ostras está localizada na Baixada Litorânea do Estado do Rio de Janeiro, a 170 

Km do município do Rio de Janeiro. É uma cidade conhecida nacionalmente, sobretudo pelas 

características turísticas como as praias, e empresariais. Empiricamente podemos dizer que 

um dos motivos do aumento populacional que se verifica pode estar relacionado ao aumento 

do número de indústrias, fazendo também com que o PIB seja alto, assim como o PIB per 

capita que chegou a R$ 68.155,00 no ano de 2008, de acordo com dados do Portal da 

Prefeitura. Aos que residem na cidade não restam dúvidas sobre a quantidade de pessoas que 

vêm de outras cidades e até de outros estados em busca de emprego e de melhores condições 

de vida, assim como pela busca de empregos em Macaé, cidade vizinha a Rio das Ostras e um 

dos grandes pólos petroquímicos do Estado do Rio de Janeiro. 

Com as últimas eleições municipais, realizadas no dia sete (07) de Outubro de 2012 foi 

eleito Alcebíades Sabino para Prefeito Municipal de Rio das Ostras. No entanto, até o 

momento, o gestor municipal é Carlos Augusto Carvalho Balthazar, que entre outras funções 

também já foi vereador e Presidente da Câmara Municipal de Rio das Ostras por doze anos, e 

se encontra na posição de Prefeito desde 2004, portanto está no término de seu segundo 

mandato. No site da prefeitura (acessado em 01 de Novembro de 2012) ainda não constam os 

resultados das urnas. 

Como o objeto de pesquisa está diretamente relacionado à política de saúde, é importante 

dizer que na Secretaria Municipal de Saúde de Rio das Ostras temos, até então, Sergio Luiz 

Carvalho Manhães, e que essa Secretaria se localiza na Rua Jandira Morais Pimentel, n° 504 – 

Centro. 

Segundo informações contidas no site da Prefeitura, Rio das Ostras possuiria uma das 

melhores redes púbicas de saúde do país, incluindo-se atendimento humanizado, distribuição 

de medicamento, realização de exames e de cirurgias. Possui 10 (dez) postos de saúde, dois 

Centros de Saúde, dois Centros de Reabilitação, sendo um localizado no centro e o outro no 

bairro Rocha Leão, Pronto-Socorro, farmácia municipal e hospital municipal. O hospital conta 

                                                             
6
 Consulta feita no site do IBGE -  http://www.ibge.gov.br .O mesmo foi acessado na mesma data a cima, 15 de 

Abril de 2012. 

http://www.ibge.gov.br/
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com maternidade, várias especialidades cirúrgicas, aparelhagem de alta tecnologia. Conta 

também com CTI (Centro de Terapia Intensiva) com equipamentos de ponta. A rede 

municipal possui também a primeira Unidade de Dor Torácica (UDT) do interior do Estado 

do Rio de Janeiro e quarta do país, que se localiza anexada ao Pronto Socorro. Na saúde 

básica, o município implantou a Estratégia de Saúde da Família – PSF. E, possui programas 

de prevenção voltados à saúde bucal, saúde da mulher, crianças, adolescentes, portadores de 

diabetes e hipertensão, Programa de DST/AIDS, entre outros.
7
 

No entanto, embora exponha o número de equipamentos presentes no município, o site 

oficial da prefeitura de Rio das Ostras não levanta a questão dos atuais problemas enfrentados 

pela rede de saúde municipal, problemas advindos das reconfigurações da Política de Saúde 

frente à minimização do Estado. No que diz respeito ao número de unidades de saúde e suas 

especificidades, é preciso levar em consideração que o exorbitante aumento do número 

populacional, dito anteriormente, traz impactos para essa a rede de saúde, pois é preciso uma 

rede de serviços estruturada para acompanhar o aumento das demandas, que não fique estática 

diante das mudanças ocorridas no âmbito político e social do município. 

Segundo a Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080/90), a saúde tem como determinantes fatores 

como a moradia, habitação, trabalho, lazer, e demais fatores da vida em sociedade. Sendo 

assim, considero importante destacar que, segundo o site da Prefeitura de Rio das Ostras, uma 

das prioridades da última gestão também estaria centrada na infraestrutura. Nesse sentido, 

essa gestão teria investido cerca de um Bilhão de reais em obras, em uma parceira entre o 

público e o privado. A Prefeitura, na gestão do então prefeito Carlos Augusto Baltazar, 

também teria concluído cerca de 100 quilômetros de pavimentação desde 2005, onde todas as 

ruas pavimentadas teriam recebido redes de esgoto e de água pluvial. A instalação da rede de 

água teria atingindo 340 quilômetros e 30 mil ligações, beneficiando cerca de 80% da 

população. A prefeitura afirmava estar investindo em saneamento básico, a fim de garantir a 

conservação do solo, rios, lagoas, e mares, tendo, também, eliminado o lixão e, além disso, 

possui um sistema de tratamento e reaproveitamento dos efluentes de resíduos de limpa-fossa. 

É importante destacar que todas essas informações constam no site da própria prefeitura, o 

que faz com que a situação exposta possa não ser condizente com a realidade das ações e 

cuidados para área da saúde no município. Diante disso, para discorrer brevemente sobre as 

                                                             
7
Fonte: http://www.riodasostras.rj.gov.br/, acessado em 15 de Abril de 2012 e 01 de Novembro de 2012. 

http://www.riodasostras.rj.gov.br/
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ações da Política de Saúde em Rio das Ostras tomarei como base contribuições de duas 

profissionais que participavam do Fórum Intersetorial e Interdisciplinar de Rio das Ostras, 

quando este ainda existia
8
. 

Uma delas é Assistente Social do município. Já teve participação ativa no Conselho 

Municipal de Saúde de Rio das Ostras, entre outras participações em espaços de deliberação 

pública, como no Sindicato dos Servidores Públicos de Rio das Ostras. A outra é enfermeira 

graduada, docente do Curso de Enfermagem na Universidade Federal Fluminense no Polo 

Universitário de Rio das Ostras, e que, entre outras atividades, também participou, como uma 

das representantes do Fórum Intersetorial e Interdisciplinar de Rio das Ostras, das reuniões do 

Conselho Municipal de Saúde de Rio das Ostras
9
. 

Segundo as profissionais este Fórum á princípio era de Assistentes Sociais de Rio das 

Ostras e passou a ser interdisciplinar após a entrada de outras categorias profissionais, muito 

em decorrência de reunião realizada pelo Fórum no Pólo Universitário de Rio das Ostras. 

Segundo a “docente do curso de Enfermagem”, as reuniões aconteciam uma vez por mês e se 

baseavam em discussões sobre os problemas enfrentados na rede de saúde do município, 

articulando-se com o Conselho Municipal de Saúde. Sua criação á princípio, de acordo com a 

assistente social, foi impulsionada pelas Assistentes Sociais do Hospital Municipal de Rio das 

Ostras, em comemoração ao Dia do Assistente Social, entre os anos de 2006 e 2007, cuja 

finalidade era proporcionar um espaço de discussão sobre o exercício profissional, trocar 

informações e buscar estratégias para o enfrentamento das dificuldades postas ao exercício 

profissional. 

Segundo as profissionais, a política de saúde do município era centrada no poder central e 

na Secretaria de Saúde, ocasionando pouca autonomia aos profissionais e ao Conselho 

Municipal de Saúde. A “assistente social” expõe que neste Fórum, no que diz respeito ao tema 

da saúde, havia debate sobre a inserção dos profissionais na rede, sobre participação popular, 

a capacitação dos conselheiros, a importância dos concursos públicos, sobre a importância de 

se incentivar a criação e atuação de Conselhos Gestores nas unidades, a necessidade de 

direcionar o exercício profissional para práticas educativas e informação em saúde, entre 

                                                             
8
 As informações trazidas pelas profissionais foram obtidas através de aplicação de questionário (ANEXO A), 

onde solicitamos autorização de reprodução de suas ideias e informações a partir de um Termo de 

Consentimento (ANEXO B).  
9
 As referências ás profissionais serão feitas pela utilização dos termos “assistente social” e “docente do curso de 

Enfermagem”, para que seja possível reservar suas identidades. 
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outros debates. Por comporem temas de discussão do Fórum, e com base nas experiências 

expostas e vivenciadas no cotidiano do Pronto Socorro de Rio das Ostras, compreendo esses 

pontos como algumas das falhas na Política de Saúde do município. 

Quando perguntadas sobre como os participantes do Fórum concebiam as ações em 

saúde e a gestão da saúde no município, ambas foram enfáticas em direcionar uma análise 

que aponta para a precarização do sistema de saúde no município. Nesse sentido: 

Os participantes do Fórum, de modo geral, consideravam que a gestão era 

ruim, na medida em que é centralizadora, dificulta o acesso aos serviços, 

inverte prioridades (alta complexidade em vez de Atenção Básica), suas 

ações não são centradas nas necessidades dos usuários, há muita burocracia, 

pouca humanização e é vetada a participação de trabalhadores e usuários. 

(ASSISTENTE SOCIAL) 

De acordo com a fala da “Docente do curso de Enfermagem”, podemos notar um 

sistema político arcaico e antidemocrático no município de Rio das Ostras, uma vez que um 

dos motivos da desarticulação do fórum está muito ligado ao sentimento, por parte de muitos 

participantes do Fórum, de perseguição no ambiente de trabalho, o que configura uma política 

de privilégios, pouco democrática, que fere inclusive os princípios do Sistema Único de Saúde 

no que diz respeito ao controle social. A “assistente social” enfatiza que no próprio Conselho 

Municipal de Saúde de Rio das Ostras havia predomínio de autoritarismo, assédio moral e 

desrespeito e pouca adesão para com as colocações dos participantes do Fórum. Outro ponto 

importante fica explícito quando a “Docente do curso de Enfermagem” expõe que: “a medida 

que discutíamos e refletíamos sobre a saúde do município mais acentuada ficava a sensação 

de impotência profissional em relação a execução das políticas  de saúde.” (DOCENTE DO 

CURSO DE ENFERMAGEM). A meu ver, isso é demonstrativo da tamanha precarização da 

Política de Saúde, e dos diversos problemas que atravessam a rede de saúde municipal, assim 

como os problemas de gestão dessa política. 

Dentro disso, a intenção desta pesquisa não é, de fato, proporcionar o mapa da saúde 

no município, mas apenas um panorama geral da gestão e das ações em saúde que permita 

uma introdução à análise do que realmente se propõe, que é a análise dos rebatimentos do 

processo de precarização da Política de saúde sobre a qualidade dos serviços e atendimentos 

do Pronto Socorro Municipal de Rio das Ostras, e sobre as condições de saúde da população 

usuária deste serviço de emergência 
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2- Particularidades do Pronto Socorro Municipal de Rio das Ostras 

O objeto de análise que serve como base da elaboração desta pesquisa é o Pronto 

Socorro Municipal de Rio das Ostras, local onde realizei parte do meu processo de formação 

profissional, cursando o Estágio Supervisionado em Serviço Social. 

Iniciei o estágio no primeiro semestre letivo do ano de 2010, no mesmo dia em que minha 

supervisora de campo empossava a sua vaga do Concurso Público Municipal de Rio das 

Ostras. A mesma nunca havia trabalhado em uma unidade de serviço emergencial de saúde. 

A princípio, compreendo ser de extrema importância deixar claro que esta pesquisa se 

baseia principalmente na experiência e na vivência possibilitadas pela inserção na instituição 

a partir do estágio. Elaconta também com contribuições de documentos específicos da equipe 

de Serviço Social a que tive acesso
10

. É importante destacar que durante o curso de quase dois 

anos de estágio não obtive nenhum tipo de informação ou documento formal por parte dos 

agentes administradores da instituição, sempre sob a alegação de falta de documentos. 

Durante esse tempo, e muito devido à necessidade de produção de relatórios e análises 

institucionais exigidos pela equipe de supervisão acadêmica de estágio em Serviço Social, 

solicitei junto à administração documentos referentes aos recursos da instituição, ao 

organograma, às hierarquias profissionais, sobre a área de administração e gestão, 

documentos sobre funcionamento interno ou rotina institucional, funcionamento dos setores, 

documentos estatísticos, etc, no entanto, recebi como resposta do então Diretor Fábio Ferreira 

dos Santos, no ano de 2010, que a instituição não possuía material documental. 

De acordo com Cláudia Marchine e Verônica Francelino (2007)
11

, o Pronto Socorro 

Municipal de Rio das Ostras foi inaugurado na mesma década de emancipação da cidade, no 

início dos anos 1990‟, e é a única unidade de saúde de atendimento emergencial do município, 

além do Hospital Municipal.Esta é uma unidade pública de saúde legitimada pela necessidade 

                                                             
10

 Os documentos a que me refiro são basicamente quatro: “Orientações Básicas da Rotina do Serviço Social do 

Pronto Socorro Municipal de Rio das Ostras”; “Atribuições do Assistente Social do Pronto Socorro de Rio das 

Ostras”, em ambos não constam as datas de elaboração; “Relatório de Apresentação do Processo de trabalho do 

Serviço Social do Pronto Socorro Municipal de Rio das Ostras”, elaborado pela equipe no ano de 2009; “Projeto 

de Sistematização das Ações e Atribuições do Serviço Social do PSMRO”, elaborado pelas Assistentes Sociais 

Cláudia Marchini e Verônica Francelino, no ano de 2007. As informações trazidas por esses documentos estão 

diluídas ao longo do desenvolvimento deste trabalho. 

 
11

 Assistentes sociais que compunham a equipe de Serviço Social do Pronto Socorro Municipal de Rio das 

Ostras, no ano de 2007, elaboraram o documento intitulado “Projeto de Sistematização das Ações e Atribuições 

do Serviço Social do PSMRO”, no mesmo ano, fonte das informações que seguem. 
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de atendimento emergencial na área de saúde, e, devido a uma legislação social que prevê a 

criação desse tipo de equipamento, como o próprio Pacto pela Saúde. 

 Funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e sua equipe profissional é 

composta por médicos socorristas, pediatras, cirurgiões gerais, ortopedistas, enfermeiros, 

assistentes sociais, cardiologistas, técnicos de enfermagem, de radiologia, de análises clínicas, 

equipe de limpeza, e profissionais da área de alimentação, além do serviço de resgate, e do 

serviço recém implementado de atendimento das chamadas telefônicas do número “192”.
12

 

Devido à falta de material documental, algumas informações foram obtidas com o 

diretor da administração, Paulo Sá. No entanto, essas informações foram colhidas de forma 

aleatória, com base em conversas e trocas de informações entre o mesmo e minha supervisora 

de campo, com a qual eu mantinha profícua relação (estagiária/ supervisora), o que 

proporcionava que eu participasse ativamente de sua vida profissional em sua inserção na 

unidade. Eu, propriamente dizendo, enquanto estagiária de Serviço Social, tinha pouquíssima 

liberdade em acessar as informações institucionais, e, por esse motivo não tive oportunidade 

de elaborar e implementar uma entrevista estruturada que pudesse ser direcionada ao Diretor 

supracitado. Outras informações estão sendo trazidas das minhas já referidas Análises 

Institucionais feitas para as disciplinas de Estágio Supervisionado em Serviço Social (que 

também contam, em grande parte com as colaborações dos documentos a cima citados, 

elaborados pelas equipes de Serviço Social da unidade ao longo dos anos). Deixo claro que 

muitas mudanças ocorreram entre o meu primeiro período de estágio e o último, no segundo 

semestre de 2011, e considerando importante salientar a forma organizacional da instituição 

também citarei algumas dessas mudanças.  

 A princípio, houve mudança na gestão administrativa, antes tínhamos como Diretor da 

Unidade Fábio Ferreira dos Santos, que no ano de 2011 foi substituído por Paulo Sá. Com 

essa mudança, várias outras ocorreram. Vários cargos de chefia também passaram 

substituições, pois eram indicações política. Com a entrada do então diretor, foram feitas 

mudanças até na composição dos espaços e estrutura física do Pronto Socorro Municipal de 

Rio das Ostras. Neste processo de mudanças notamos a diminuição de salas próprias para 

atendimento de usuários, sendo transformadas em salas para funções burocráticas, ou em salas 

de atendimentos menos complexos. Isso acabava por limitar as possibilidades de atendimento 

                                                             
12

  No entanto, destaco que nem sempre era possível encontrar todas essas especialidades médicas no dia-a-dia 

de atendimento do Pronto Socorro, devido ás faltas dos profissionais, ou á rotatividade dos mesmos, o que acaba 

dificultando o atendimento ás demandas e a continuidades das ações. 
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da unidade, o que se agrava ainda mais se levarmos em consideração que este é o único 

equipamento de atendimento emergencial da cidade, e que sua demanda cresce tão 

rapidamente quanto o aumento do número populacional de Rio das Ostras. A consequência 

desse processo foi o aumento do tempo de espera por atendimento, diminuição da capacidade 

e possibilidades de internação
13

. 

 Segundo o ex-Diretor Fábio Ferreira dos Santos, em abordagem feita por mim no 

primeiro semestre do ano de 2010, portanto meu primeiro período de estágio supervisionado 

em Serviço Social, com base em entrevista semi-estruturada, sem presença de gravadores ou 

similares, cujas respostas foram dadas de maneira quase informal
14

, e como pude verificar no 

dia-a-dia dentro desta unidade de saúde, cada setor tem sua própria rotina, funcionando da 

maneira que supõe melhor, e todos os setores estão submetidos á Administração Geral e 

Médica. 

É importante frisar que vários cargos da Administração, assim como cargos de chefia 

setorial, são cargos comissionados ou indicações políticas, o que gera alguns transtornos, pois 

deveriam ser ocupados por pessoas especializadas, com qualificação, treinamento, 

conhecimento da legislação específica que rege o serviço público ligado à Política de Saúde, 

além de conhecimentos sobre gestão de pessoas e ações em saúde. Diante do despreparo 

profissional, diversas violações de direitos dos usuários e transgressões aos preceitos do 

Sistema Único de Saúde- SUS vem ocorrendo. Pudemos presenciar, por exemplo, privilégios 

no atendimento, onde pessoas eram “encaixadas” por fora da fila de espera. Ou ocasiões onde 

foram desrespeitados direitos como o respeito à autonomia dos usuários. Ou mesmo questões 

como o desrespeito ao sigilo profissional com questões que só dizem respeito ao usuário, 

                                                             
13

A unidade hoje é composta por uma enfermaria masculina, uma feminina, uma sala de observação foi 

transformada em sala de hidratação, um dos consultórios ambulatoriais também virou sala de hidratação, o 

Serviço Social foi mudado de sala, em um primeiro momento ocupou o espaço onde era uma sala de medicação, 

e em sua sala foi aberto um novo consultório. Em meados do mês de Outubro de 2011, a sala do serviço Social 

passou por nova mudança, indo ocupar uma sala que era usada como isolamento, e dando lugar para o 

funcionamento do setor que chamamos de “192” (que serve para atendimento das chamadas telefônicas de 

socorro).A unidade hoje conta com uma sala de traumatologia, uma de sutura, uma de Raio-X, um consultório de 

Ortopedia, a sala do CECOVE ( Central de Consultas, Vagas Hospitalares e Exames), a UDT (Unidade de Dor 

Torácica), que embora esteja anexada ao Pronto Socorro, se apresenta como uma realidade bastante diferente, 

possuindo médicos todo o tempo, televisores, roupas de cama, biombos dividindo os leitos, etc. No entanto, não 

possuo base suficiente para afirmar os motivos pelos quais encontramos tamanha diferença entre este setor e os 

demais setores daunidade. O Pronto Socorro possui ainda o serviço de resgate, dois isolamentos, dois 

consultórios para socorristas, duas salas de observação, um consultório de atendimento, e o Serviço Social. 

Possui também a sala da Enfermagem, que a cada plantão tem um(a) enfermeiro(a) chefe, e o Setor de 

Faturamento. 
 
14

A entrevista direcionada ao Ex- diretor da unidade contou com um roteiro de perguntas pouco rígido, aberto, e 

foi feita pela necessidade de obtenção de algumas informações que facilitassem a elaboração de “Análise 

Institucional” enquanto exigência da disciplina curricular do curso de Serviço Social “Estágio Supervisionado 

em Serviço Social I”.  
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entre outras. E, tudo isso tem relação com a qualificação e aperfeiçoamento profissional da 

equipe técnica que presta atendimento e mantém o contato direto com os usuários da unidade.  

De acordo com a Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080/90), é de responsabilidade dos 

poderes públicos a oferta de qualificação profissional continuada para os profissionais da 

saúde, no entanto, diante de tamanho reordenamento do perfil do Estado, verificamos a 

escassez de projetos que cumpram este objetivo e a dificuldade crescente dos profissionais em 

participar destes espaços. Como já destacado nos itens anteriores deste trabalho, as políticas 

sociais tem enfrentado direcionamentos e formas de gestão que muitas vezes vão de encontro 

as reais necessidades daqueles para os quais essas políticas estão voltadas, estão sendo 

gestadas de forma que podem não contemplar os objetivos a que se destinam, de atendimento 

das demandas e necessidades da sociedade. Já ressaltamos a ocorrência do advento da lógica 

neoliberal, com a consequente minimização do Estado, e desmantelamento das politicas 

sociais, entre elas a política de saúde. Isto, obviamente, trás severas consequências para os 

equipamentos de saúde e para as condições de saúde e de atendimento dos usuários dos 

serviços. 

 Dentre os problemas trazidos por esta nova estruturação da ordem social, podemos 

citar a desresponsabilização do Estado para com as políticas sociais, assim como o 

desfinanciamento das mesmas. Além disso, como já destacado, citamos as novas formas de 

gestão do que é público, possibilitandoa entrada de interesses privados em assuntos que dizem 

respeito à necessidades sociais. 

Os serviços públicos, ligados às mais diversas políticas sociais, que foram criados para 

a satisfação de necessidades da sociedade sofrem processos concretos de precarização, 

desmantelamento e sucateamento tanto dos meios e processos de trabalhos, que afetam 

diretamente ás categoria profissionais, quanto das instituições de uma forma geral e da 

qualidade de seus serviços, cujos maiores prejudicados são os cidadãos, seus usuários. 

Diante disso é que surge a necessidade de expressar de que maneira essa 

reconfiguração da gestão das políticas sociais, em particular a de saúde, se concretiza e rebate 

efetivamente no cotidiano de uma unidade de saúde e consequentemente na vida e condições 

de saúde da população usuária dos serviços públicos. 

Nesse sentido, tomamos como base de análise, como já dito, o Pronto Socorro 

Municipal de Rio das Ostras. E, como se trata de uma Unidade de Atendimento de 

emergência/urgência, é importante abrirmos parênteses para discutir brevemente sobre as 

atuais estratégias do poder público para este setor, e para conhecer um pouco melhor sobre a 

especialidade de emergência e urgência.  
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2.1 - A especialidade de emergência e urgência em saúde 

 

No que se refere à especialidade de urgência e emergência, torna-se indispensável destacar 

que, segundo Olivar e Vidal (2007), no ano de 2003 o Governo Federal lançou a Política 

Nacional de Atenção às Emergências
15

. Segundo a Portaria nº 1863/ GM, de 29 de Setembro 

de 2003, é levando em consideração diversos fatores, inclusive o de possibilitar a estruturação 

de uma rede de serviços regionalizada e hierarquizada de atenção às urgências, de modo a 

desconcentrar a atenção que era efetuada quase exclusivamente pelos prontos-socorros que 

surge a necessidade da Política em questão. Essa política é formada pelos sistemas de atenção 

às urgências estaduais, regionais e municipais, levando em consideração a garantia da 

universalidade, equidade e integralidade no atendimento às urgências. 

 De acordo com Olivar e Vidal (2007), um dos eixos principais da Política Nacional de 

Atenção às Urgências é a Política Nacional de Humanização – Humaniza SUS, criada pela 

Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, em 2003. Segundo o próprio documento, 

entende-se por humanização a valorização dos diversos sujeitos envolvidos no processo de 

produção da saúde, como usuários, trabalhadores e gestores, cujos valores norteadores são 

principalmente a autonomia e o protagonismo dos sujeitos e a participação coletiva nos 

processos de gestão. 

Nesse sentido, entendo que uma das formas de qualificação profissional para atuação em 

unidade de atendimento emergencial, para além dos conhecimentos específicos atinentes a 

cada profissão, se baseia na viabilidade de proporcionar atendimento humanizado, sobretudo 

levando em consideração que neste tipo de equipamento o sofrimento da pessoa humana é 

uma constante. 

As diretrizes gerais para implantação da Política Nacional de Humanização na Urgência e 

Emergência, nos Prontos Socorros, Pronto-Atendimentos, Assistência Pré-Hospitalar e outros, 

segundo o documento revisado em 2004 com contribuições dos grupos de Discussão da 

Oficina Nacional HumanizaSus, realizado em Novembro de 2003, se resumem em demanda 

acolhida por meio de critérios de avaliação de risco, garantindo o acesso referenciado aos 

demais níveis de assistência; garantia da referência e contra-referência, resolução da urgência 

                                                             
15

 Esta Política tem como base contribuições do Conselho Nacional de Saúde, do Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde e do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Essas informações são 

trazidas pelo próprio documento norteador da Política Nacional de Atenção às Emergências. 
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e emergência, provido o acesso à estrutura hospitalar e à transferência segura conforme a 

necessidade dos usuários; definição de protocolos clínicos, garantindo a eliminação de 

intervenções desnecessária e respeitando a individualidade dos sujeitos. 

Quando falamos em atendimento emergencial em saúde, estamos nos remetendo a um 

nível de complexidade específico dentro da hierarquização (ou hierarquia) dos serviços de 

saúde e do Sistema Único de Saúde, expostos já na Lei Orgânica da Saúde, assim como em 

diversos documentos que tratam sobre o assunto, como o Pacto Pela Saúde, A Política 

Nacional de Humanização, a Constituição Federal de 1988, etc. 

O sistema de saúde disposto de forma hierarquizada por níveis de complexidade e de 

forma regionalizada tem a tendência a permitir um conhecimento maior da situação de saúde 

da população de uma determinada área, o que favorece ações de vigilância epidemiológica, 

sanitária, de educação em saúde, além das ações de atenção ambulatorial e hospitalar, de 

acordo com Souza (2001). Para o mesmo autor, os serviços de saúde são organizados de 

acordo com o nível de atenção, onde o nível terciário compreende procedimentos de alta 

complexidade, incluindo-se atendimento de emergência 24 horas, onde acredito incluírem-se 

os prontos-socorros. 
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2.2 -A concretização da Política de Saúde no âmbito institucional: O Pronto Socorro 

Municipal de Rio das Ostras e as expressões concretas do processo de precarização da 

Política de Saúde 

 O serviço de emergência prestado pelo Pronto Socorro de Rio das Ostras, enquanto 

unidade que se encaixa no nível terciário de atenção, atende diversos tipos de demandas que 

necessitam de atendimento imediato por toda a equipe de saúde. Esta unidade se apresenta 

como uma das principais "portas de entrada" da rede de saúde do município, inclusive para o 

Hospital Municipal de Rio das Ostras. 

 Segundo Olivar e Vidal (2007), podemos dizer que o que verificamos em Rio das 

Ostras é justamente o oposto do que se almeja. Quando afirmamos que o Pronto Socorro é a 

“porta de entrada” dos usuários à rede de saúde do município, na verdade estamos tornando 

explícito que a precarização da rede básica de saúde é tão expressiva que os usuários estão 

compilados/sujeitos a recorrer, quase sempre, em primeira instância ao atendimento de 

urgência, mesmo quando este não é o instrumento mais adequado às suas necessidades. E, a 

partir desse primeiro atendimento é que o mesmo é encaminhado e referenciado aos demais 

níveis de assistência. Onde o que, na verdade, se espera é que: 

O acesso da população à rede de saúde deve se dar por meio dos serviços de 

nível primário de atenção ( caracterizados como a porta de entrada da 

população). Estes serviços precisam estar qualificados para atender e 

resolver as principais demandas da população. ( OLIVAR  e  VIDAL, 2007, 

p. 141)  

 

É nesse momento que o sistema de saúde, tal como se encontra, torna-se ainda mais 

contraditório, pois entramos na questão, muito bem explorada por Vidal (2008), sobre 

“demanda reprimida”, onde o usuário não recebe a atenção/tratamento/atendimento 

apropriado às suas necessidades nos serviços em que acessa, ou nem mesmo consegue acessar 

determinados serviços. A dificuldade de acesso aos serviços dos vários níveis de 

complexidade do Sistema Único de Saúde, sobretudo no nível primário da atenção básica, ou 

a ineficiência desses equipamentos, ocasiona a ausência ou descontinuidade do atendimento 

às necessidades dos usuários.. É diante disso, que boa parte da população recorre ao 

atendimento de urgência, pois é, de certa forma, mais viável e imediato, o que ocasiona, entre 

outras coisas, uma superlotação da unidade. De acordo com a autora: 

...a demanda reprimida na atualidade é uma questão presente de forma 

intensa na política de saúde. Constitui expressão de “faltas”: falta de serviços 
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e ações, como cobertura para toda população usuária; falta de defesa do 

Sistema Único de Saúde pelo poder público; falta de investimentos 

adequados nesse setor;...entre diversas outras inúmeras “faltas”.(VIDAL, 

2008, p. 135) 

 
 

 Com base nisso, o Ponto Socorro apresenta demandas cujo atendimento indicado 

deveria se dar na rede básica de atendimento ambulatorial. Diversas demandas como picos de 

doenças (hipertensão, diabetes, problemas cardíacos em geral, doenças respiratórias, etc.), 

doenças provenientes de falta de prevenção ou de promoção da saúde são ocorrências 

cotidianas na unidade, na verdade, são em maior número do que as próprias ocorrências 

relacionadas à emergências. 

 Diante do exposto, seguindo a trajetória traçada por Olivar e Vidal (2007), 

complementarmente ao que se verifica na realidade cotidiana do Pronto Socorro Municipal de 

Rio das Ostras, destaca-se que: 

A ideia central é que orientações, problemas ou modificações no sistema de 

saúde possam repercutir diretamente na emergência. Essa ideia parece 

bastante apropriada a nossa realidade, pois fica evidenciado que os maiores 

problemas enfrentados pelos serviços de emergência dizem respeito aos 

hiatos e descontinuidades do nível de promoção de saúde, à ausência ou 

pouca efetividade dos serviços de atenção primária e secundária. (OLIVAR e 

VIDAL, 2007, p. 141) 

 

 Esse é apenas um dos fatores que explicitam o grau de precarização da Política de 

Saúde atualmente e de que forma isso recai sobre o atendimento de urgência e sobre a vida e 

as condições de saúde e de atendimento da população usuária.  

 A experiência nos permite afirmar, que muitos outros problemas vêm ocorrendo no 

funcionamento cotidiano desta unidade, um deles diz respeito ao desproporcional número de 

profissionais frente ao alto número de demandas.  

Para tornar explícito o exorbitante número de atendimentos prestados pelo Pronto 

Socorro Municipal de Rio das Ostras, tomo como base uma inicial pesquisa quantitativa 

realizada por mim e pela Assistente Social supervisora de estágio no final do primeiro 

semestre de 2011. Nesta pesquisa, contabilizamos a média de usuários que eram atendidos 

diariamente na unidade, com base no livro utilizado pela recepção do Pronto Socorro (este 

livro é utilizado como forma de cadastro dos usuários que dão entrada), para que pudéssemos 

projetar a média de usuários que seriam atendidos até o final do ano de 2011. E, sabendo que 
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o número de habitantes do município no momento era de quase 111.000, pudemos concluir 

que se o atendimento diário seguisse na mesma média, até o final do ano de 2011 seriam 

atendidos mais usuários do que o próprio número de moradores da cidade. Isso torna explícito 

que o número de atendimentos diários é extremamente alto, o que tem ligação com as 

precárias condições de saúde da população, pois esse número torna óbvio o fato de que muitos 

usuários foram atendidos mais de uma vez pelo equipamento em um espaço de tempo 

bastante curto. Ou seja, expressa um alto índice de reincidência, que por sua vez pode ser 

indicativo de más condições também da rede básica de saúde, como já dito anteriormente. 

Além disso, realizar um número tão alto de atendimentos diários ocasiona muita dificuldade 

de manutenção da qualidade dos atendimentos e do atendimento a todas as demandas.   

 Em contraposição ao alto número de atendimentos diários, o Pronto Socorro possui 

uma limitada capacidade física, levando em consideração o número de leitos, o número de 

ambulatórios e o número de acomodações em geral, incluindo-se o número de cadeiras nas 

áreas de recepção e de espera
16

. Como já dito, o espaço físico desta unidade sofreu 

reconfigurações de acordo com a vontade da administração da unidade, o que fez com que as 

possibilidades de atendimento diminuíssem, o tempo de espera aumentasse e a qualidade das 

acomodações e do atendimento dos usuários caíssem. Os objetivos e razões que levaram à 

realização de tais mudanças jamais foram expostos à equipe de Serviço Social (a qual tive 

acesso enquanto estagiária de Serviço Social), e, muito menos, debatidos entre as equipes. 

Outro ponto que expressa as condições de precariedade desta unidade de saúde está 

relacionado às condições físicas estruturais da unidade. Podemos evidenciar e visualizar 

facilmente, por exemplo, diversos pontos de infiltração por toda a unidade; em algumas 

ocasiões o Pronto Socorro ficou alagado devido à chuvas muito fortes; algumas salas não 

possuem refrigeração adequada ou manutenção dos equipamentos (o que é perceptível no 

odor que exalam ao serem ligados); várias portas não possuem sequer maçanetas e são 

fechadas com auxílio de esparadrapos que fazem pressão entre a porta e o portal, mantendo-as 

fechadas; na sala de recepção podemos verificar diversas pessoas aguardando atendimento em 

pé, pois não há assentos para todos; a privacidade dos usuários e de certos atendimentos está 

comprometida, onde cito como exemplo a situação da sala de traumatologia( que é um setor 

restrito à funcionários e onde ficam os usuários mais debilitados e que necessitam de maior 

                                                             
16

 É bastante difícil descrever o número exato de cadeiras na sala de recepção, leitos, e das demais acomodações. 

Esse número varia, pois não são equipamentos fixos. Fica explícito que o número é pequeno ao se evidenciar a 

enorme espera por leitos vagos para internação, a exigência por parte da administração para acelerar o processo 

de desocupação de leitos, o número de usuários que aguardam atendimento em pé, o número de usuários que são 

medicados nas salas de hidratação etc. 
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monitoramento), onde as portas possuem uma espécie de janela, e o que encobre a 

visibilidade de seu interior são duas radiografias presas improvisadamente a estas partes 

transparentes; entre outros; os banheiros também se encontram no estado mais precário 

possível, inclusive os banheiros para funcionários, que não possuem portas em bom estado e 

em algumas vezes falta água e materiais de higiene, etc. 

Um dos aspectos mais marcantes da precarização em que a unidade se encontra diz 

respeito aos equipamentos essenciais para o funcionamento. Verificamos, por exemplo, falta 

de lençóis para as camas e cobertores; diversas macas em estado precário expostas “no 

tempo” na parte externa da unidade; falta de materiais de uso do setor de enfermagem, como 

gaze, esparadrapo, seringas, etc.; faltam materiais para higiene pessoal dos usuários, assim 

como estrutura para os acompanhantes; sobretudo, cito a falta de medicamentos que em vários 

momentos se fizeram presentes e decisivos para o tratamento de diversos usuários. 

Diante deste quadro, é indispensável correlacionarmos o que está sendo exposto à 

minimização do Estado e diminuição dos recursos para as políticas sociais. Segundo CFESS 

(2010), a gestão da política de Saúde e demais Políticas Sociais, a partir da década de 1990 

estão pautadas em uma Política de Ajuste, onde as principais tendências são a contenção de 

gastos, a racionalização da oferta (oferta restrita), e, isenção das responsabilidades do poder 

central. De acordo com Machado (2004) “É assim que a política social passa a ser 

subordinada a Política Econômica: só se desenvolvem políticas sociais se estas não 

implicarem em comprometimento da renda do capital.” (Machado, 2004, 6). É justamente isso 

que fica explícito quando afirmamos a falta de estrutura institucional, a falta de materiais 

básicos e insumos, a redução do número de profissionais, etc. A Política Social (e aí se inclui 

a política de saúde) na lógica neoliberal apresenta particularidades que se expressam na 

precarização das instituições prestadoras de serviço e na qualidade desses serviços, segundo 

Laurell (2002), o corte de gastos representa uma das quatro estratégias concretas da 

implantação da política neoliberal. 

 São processos como este que ocasionam a precarização dos equipamentos de saúde, o 

que incide diretamente na qualidade da prestação do serviço e, consequentemente, no não 

atendimento das necessidades dos usuários. 

Dando continuidade à descrição da precarização ao nível da efetivação da política de 

saúde na unidade, tem-se também, à falta de suporte que permita uma boa estrutura 

organizacional. Já destacamos que a organização da unidade cabe quase autonomamente à 

cada setor, apesar de todos estarem submetidos a uma Administração Geral e uma 

Administração Médica. A experiência de me encontrar cotidianamente no Pronto Socorro 
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trouxe a impressão de que esta unidade é uma “selva sem lei”. Há dificuldade para entender 

como é o seu funcionamento. Por isso, afirmo, cada setor vai organizando sua rotina muitas 

vezes sem entender o complexo funcionamento geral desta unidade. O Pronto Socorro de Rio 

das Ostras não possui um sistema articulado de transferência de informações entre os setores, 

tampouco organização das atividades e responsabilidades de cada setor.
17

 

 Nesse sentido, destaco, com base nos argumentos de Olivar e Vidal (2007), que as 

unidades de emergência são as mais complexas das organizações de saúde. No entanto, dois 

pontos contraditórios estão postos nesta realidade,“...o alto grau de especialização e de 

autonomia dos trabalhadores versus a necessidade de coordenação das ações da organização 

como um todo.” (OLIVAR  e  VIDAL, 2007, pg. 142) 

 Ou seja, é problemático que não se tenham ações organizadas para o funcionamento de 

uma unidade de atendimento emergencial à saúde, ainda que os profissionais ali inseridos 

possuam alta especialização e autonomia no exercício de suas atividades e atribuições, haja 

vista a imensa complexidade e imediaticidade dos atendimentos, além da alta rotatividade de 

profissionais e usuários. 

 Uma unidade de saúde evidencia a necessidade de uma ação interdisciplinar. 

De acordo com Olivar e Vidal (2007) na realidade das unidades de emergência participam da 

divisão social e técnica do trabalho diversas e diferentes profissões, com diferentes 

qualificações, e, justamente, a possibilidade de articular os saberes entre as categorias 

profissionais é que proporciona o aumento das possibilidades de garantia da integralidade.  

Ainda tratando dos problemas organizacionais, muitos profissionais (e aí incluo 

médicos e enfermeiros) ali inseridos não conhecem com propriedade procedimentos 

importantes, como por exemplo, o processo de transferência hospitalar, e como na maioria dos 

casos os usuários também não conhecem, transferências urgentes chegavam a demorar mais 

de uma semana. A unidade possui um setor específico para esse tipo de procedimento, assim 

como para o envio de usuários para realização de exames médicos mais complexos, que não 

podem ser feitos no Pronto Socorro, no entanto este setor é muito pouco organizado, a 

burocracia é muito grande e o preparo técnico dos profissionais é bastante limitado, assim 

como o suporte em relação à materiais e equipamentos. Com relação a isso, discorremos 

acima a respeito da Política de Humanização do Sus, que inclui a atenção a esses tipos de 

                                                             
17

A pouca sistematização dos processos organizacionais da unidade gera problema, por exemplo, com 

relação a importantes documentos que viabilizam o levantamento de dados estatísticos e de epidemiologia do 

município, que são as “Guias de Notificação de Acidentes”. Estas guias são preenchidas, em grande parte, nas 

unidades de saúde, e deveriam ser arquivadas organizadamente e transferidas ao setor de Epidemiologia do 

Município e demais órgãos, como Centro de Reabilitação, entre outros.  
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procedimento (transferência hospitalares e realização mais eficiente e ágil de exames), 

portanto, nota-se que existe uma grande barreira entre a institucionalização de uma política e a 

sua real efetivação.  

Outro ponto que evidencia tanto a falta de estrutura para o funcionamento quanto falta 

de base para organização institucional se relaciona a questão da inexistência, por exemplo, de 

computadores para realização de atividades e funções burocráticas, o que está diretamente 

relacionado ao que já expusemos a respeito da redução dos gastos para com políticas sociais. 

Somente o setor do CECOVE (Central de Consultas, Vagas Hospitalares e Exames) e a sala 

da administração possuem computadores, mas que, no entanto, estão em péssimas condições. 

Os médicos e enfermeiros não tem acesso a nenhum tipo de equipamento tecnológico que 

facilite a organização dos prontuários médicos e boletins de atendimentos médicos, receitas, 

pedidos de exames, exames efetuados, ocasionando o desencontro de informações 

importantes e até de a perda de documentos desta natureza.A recepção também não possui 

computador que facilite, por exemplo, o cadastro dos usuários no sistema operacional do 

Sistema Único de Saúde (Datasus), ou para levantamento de pesquisas quantitativas. 

Um dos aspectos mais importantes para o funcionamento de uma unidade de saúde se 

relaciona ao seu corpo profissional. Muitas vezes tem-se a impressão de que o serviço público 

não funciona devido ao desmazelo e pouca vontade dos profissionais ali inseridos. Mas é 

preciso denotar que a questão é muito mais complexa, e está relacionada a toda estrutura que 

o Poder público proporciona para tal. 

A qualidade da execução do trabalho dos profissionais ali inseridos está diretamente 

relacionada á estrutura da unidade, está relacionada com as condições de trabalho e aos 

aspectos que as relações de trabalho adquirem nessa fase do capitalismo que vivenciamos, 

está relacionada, inclusive, com as condições de qualificação e aperfeiçoamento que são 

possibilitadas a essas profissionais, e, também, á questão do gerenciamento de recursos 

humanos ou Gestão de Recursos Humanos. 

Segundo Pereira (2005), desde a promulgação da Lei Orgânica da Saúde, a questão da 

força de trabalho em saúde, em sua inserção no Sistema Único de Saúde, tem sido apontada 

como ponto crítico, e que, de contrapartida, não vem recebendo a devida atenção na sua 

gestão e organização. Sendo assim“...a gestão da força de trabalho em saúde efetiva-se na 

prática cotidiana dos gestores em saúde, porém baseada em princípios radicalmente contrários 

aos preconizados pelo SUS e pelo Projeto de Reforma Sanitária.”( PEREIRA, 2005, p. 5) 
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Diante disso, é necessário refletir sobre a relação entre a gestão da força de trabalho, 

do gerenciamento dos Recursos Humanos em saúde, e a qualidade da prestação de serviço na 

unidade em questão. 

Ainda com relação aos profissionais ali inseridos, a aparente “má vontade”, 

atendimento muito pouco humanizado ou superficial, na verdade tem estreita relação com o 

número reduzido de profissionais imposto pela administração pública, e sua consequente 

sobrecarga, tem relação com as jornadas duplas e alta carga horária de trabalho, uma vez que 

a remuneração é relativamente baixa, sobretudo para aqueles profissionais que não estão 

cobertos pela proteção trabalhista e possuem contratos temporários e regidos por empresas 

terceirizadas, fazendo com que haja a necessidade de complementação da renda a partir de 

outro vínculo empregatício ou aumento da carga horária. O que consideramos, muitas vezes, 

um mau atendimento, está diretamente ligado às características já referidas, ou à falta de 

qualificação continuada dos profissionais da saúde, aperfeiçoamento e especialização, que por 

sinal são de reponsabilidade das instituições de ensino (também sucateadas) e órgãos 

públicos, tão bem explicitadas na Lei Orgânica da Saúde – Lei 8080/90. 

Diante do aparente descaso dos profissionais da saúde no atendimento aos usuários, 

Pereira (2005) afirma que é importante compreender como se efetivou o processo de 

flexibilização das relações de trabalho na área da saúde pública a partir da década de 1990, 

onde, segundo a autora “Tal processo reúne um conjunto de estratégias, dentre elas, a 

desarticulação dos trabalhadores e a desqualificação do atendimento ao público...” 

(PEREIRA, 2005, p. 3) 

Essas são expressões concretas das condições de trabalho, dos meios de trabalho, e das 

relações contratuais postas na realidade cotidiana dos profissionais do Pronto Socorro 

Municipal de Rio das Ostras.  

A precarização do trabalho é tema presente na obra de diversos autores, como Lara 

(2006), Alves (2003), Tavares (2004), Iamamoto (1999), Netto (1992), Montaño (1997), entre 

diversos outros. Segundo Lara (2006), “as mudanças na esfera da produção material, aliadas 

ao ideário neoliberal, ocasionaram o crescimento de formas de trabalho caracterizadas como 

precárias” (LARA, 2006, p.20). 

Podemos destacar, que o processo atual de precarização do trabalho tem estreita 

relação com reordenamento da política econômica, do papel do Estado, das formas de 

regulação social, no sistema de gestão da força de trabalho, após a crise da década de 1970, 

onde houve o advento do sistema de acumulação e produção flexível.Esse modelo flexível 

trouxe, também, flexibilidade no âmbito do trabalho, onde Santos (2005) cita a 
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desregulamentação dos direitos trabalhistas, a flexibilização nas formas contratuais, com 

processos de terceirização, trabalhos temporários, pagamento por prestação de serviço, 

trabalho informal, onde este último, conforme afirma Tavares (2004), é de grande 

funcionalidade para o capital. 

No âmbito do Pronto Socorro, verificamos que uma quantidade expressiva de 

profissionais (incluindo- se médicos, enfermeiros e pessoal de apoio) possui vínculo de 

trabalho temporário ou terceirizado (caso dos profissionais da limpeza e alimentação. Como 

forma de embasar o que está sendo exposto, e para expor que isso não é um processo 

pertinente somente às dependências do Pronto Socorro Municipal de Rio das Ostras, segundo 

Pereira (2005),“ a década de 1990 é marcada pelo desenvolvimento do projeto de contra-

reforma do Estado, com a gestão da força de trabalho em saúde através da estratégia da 

terceirização.” (PEREIRA, 2005,  p. 6).Além disso afirma que: 

 

A terceirização nos serviços públicos de saúde é prática recorrente, através 

dos prestadores de serviço, e também através de contratos por tempo 

determinado, que passam ao largo das determinações inscritas no Regime 

Jurídico Único.” Além disso, não segue á risca a expressão “por tempo 

determinado”, visto que muitos contratados permanecem em seus cargos 

anos a fio, sem a realização de concursos públicos ( PEREIRA, 2005, p.7) 
 

 Embora a Constituição Federal de 1988 e a Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080/90) 

afirmem que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, com tamanha precariedade das 

unidades de atendimento, das relações de trabalho e de gestão da Política de Saúde, não se 

torna possível o atendimento universal e de qualidade das diversas formas de adoecimento 

que se apresentam no dia-a-dia desta unidade, o que configura, cada vez mais, o acirramento 

das expressões da questão social. 

Para além dos problemas já mencionados, a unidade vivencia outros problemas de 

igual importância no que diz respeito, por exemplo, à má utilização de verbas. Citamos como 

exemplos básicos dessa má utilização, com base em informações colhidas no Diário Oficial
18

, 

os preços pagos pelos produtos utilizados para alimentação oferecida dentro da unidade, 

totalmente díspares dos que encontramos no mercado comum. Outro exemplo está 

relacionado à higienização das roupas de cama do Pronto Socorro, que deveriam ser lavadas 

na lavanderia do Hospital Municipal de Rio das Ostras, mas que, no entanto, tem sido levadas 

                                                             
18

 O acesso ao site do Diário Oficial para averiguação da situação financeira do Pronto Socorro Municipal de Rio 

das Ostras foi feito dia 15 de Março de 2012. 
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para outra cidade e cujo trabalho é feito por uma empresa privada, onde o custo é 

extremamente alto. 

De acordo tanto com a Constituição Federal de 1988 como com a Lei Orgânica da 

Saúde (Lei 8080/90) é responsabilidade do Ministério da Saúde e das instituições judiciárias a 

fiscalização dos repasses de verba para os Fundos públicos municipais assim como a 

fiscalização na utilização das verbas, o que, aparentemente não vem ocorrendo. 

Acredito que os pontos apresentados possam proporcionar uma visão real do serviço 

público de emergência de Rio das Ostras, embora a intenção não seja somente denunciar a 

situação de saúde mas tentar relacionar essa situação de precariedade com as suas reais 

determinações. 
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3 – O Serviço Social e sua relação com as Políticas Sociais e instituições públicas 

 

Para falar a respeito do exercício profissional do Assistente Social inserido em uma 

instituição de atendimento emergencial à saúde nos dias atuais, torna-se importante fazer um 

breve resgate sobre a gênese da profissão, seu processo de profissionalização e 

institucionalização, sua função e significado social, entendendo o Serviço Social enquanto 

profissão inserida na divisão sócio-técnica do trabalho, levando em consideração os objetivos 

e direção da ação profissional, assim como a matéria-prima de sua intervenção: a questão 

social. 

Segundo Iamamoto e Carvalho (1982), a partir da década de 1930, com o fim da 

Segunda Guerra Mundial e o aprofundamento do capitalismo, os mecanismos de 

disciplinamento e controle social se acentuam, onde o Estado assume cada vez mais a função 

de zelar pelo disciplinamento e reprodução da chamada “força de trabalho”, contexto no qual 

as instituições assistenciais têm papel fundamental. Tais instituições passam a desempenhar 

funções políticas, econômicas e ideológicas essenciais para a manutenção da dominação de 

classe.Sendo assim:  

 

...Pela criação e desenvolvimento de instituições assistenciais estatais, 

particularmente na década de 40, o Estado passa a intervir no processo de 

reprodução das relações sociais, assumindo o papel de regulador e fiador 

dessas relações, tanto na viabilização do processo de acumulação capitalista, 

como no atendimento das necessidades sociais das classes 

subalternas.(YAZBECK, 1999, p. 92)  

 

    

Para Iamamoto e Carvalho (1982), é no bojo do processo de surgimento e 

desenvolvimento das grandes instituições assistenciais que se dá o processo de 

institucionalização do Serviço Social. Onde “o significado social do Serviço Social pode ser 

apreendido globalmente apenas em sua relação com as políticas sociais do Estado, 

implementadas pelas entidades sociais e assistenciais.” (IAMAMOTO e CARVALHO, 1982, 

p. 315) 

Para entendermos o Serviço Social, sobretudo na contemporaneidade e inserido em 

instituições públicas, é necessário saber que, de acordo com Yasbeck (1999), o Serviço Social, 

enquanto profissão, se insere no processo de reprodução das relações sociais, onde o seu 

significado social só pode ser desvendado em sua inserção na sociedade. Segundo a autora, “é 

preciso ultrapassar a análise do Serviço Social em si mesmo pra situá-lo no contexto de 
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relações mais amplas que o condicionam e lhe atribuem características particulares.” 

(YAZBECK, 1999, p. 89) 

 A autora afirma que é preciso compreender que a profissão tem implicações políticas 

no contexto das relações entre as classes, e que o exercício profissional é polarizado pelos 

interesses das classes em relação. Assim, “pode-se afirmar que o Serviço Social participa 

tanto do processo de reprodução dos interesses de preservação do capital, quanto das 

respostas às necessidades de sobrevivência dos que vivem do trabalho.” (YAZBECK, 1999, 

pg. 90) 

 

Na mesma perspectiva, Montaño(1997) afirma que é preciso considerar a emergência 

e gênese do Serviço Social como resultado de um processo histórico e do desenvolvimento 

das lutas de classe, e não como uma derivação de antigas formas de caridade e filantropia. 

Com base nas contribuições de Montaño(1997) ratifica-se que, é no contexto de 

institucionalização dos conflitos sociais, a partir da ampliação do Estado na passagem do 

capitalismo competitivo para a sua fase monopolista, que surgem as políticas sociais, que por 

sua vez, assim como a órbita do Estado, se configuram como espaço de sustentação funcional-

ocupacional do Serviço Social. De acordo com Iamamoto e Carvalho (1982), o significado 

social da profissão do Serviço Social só pode ser apreendido em sua relação com as políticas 

sociais e assistenciais. 

Segundo Iamamoto (1998), o Serviço Social é uma especialização do trabalho, uma 

profissão inscrita na divisão sócio-técnica do trabalho. Podemos dizer que o exercício 

profissional está circunscrito no âmbito das relações entre Estado e sociedade civil, no marco 

de uma sociedade de classes. E, sendo assim, sofre os rebatimentos das mudanças históricas 

no perfil do Estado. 

Nesse sentido: 

a questão social, em suas variadas expressões e, em especial, nas condições 

objetivas de vida dos segmentos mais empobrecidos da população, é  

portanto, a matéria-prima e a justificativa da constituição do espaço do 

Serviço Social na divisão sócio-técnica do trabalho e na 

construção/atribuição da identidade da profissão. (YAZBECK, 1999, p. 91) 
 

Segundo a autora, o Assistente Social, na divisão sócio-técnica do trabalho, vem sendo 

demandado a implementar políticas sócio-assistenciais, e é, pela prestação desses serviços que 

este profissional interfere nas relações sociais. 

No âmbito do exercício profissional e vínculos com as instituições empregadoras, 

Iamamoto (1998) afirma que, embora a profissão esteja regulamentada enquanto profissão 
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liberal, o Assistente Social é um trabalhador assalariado, inscrito no contexto de compra e 

venda da força de trabalho, se reproduzindo como um trabalho especializado e socialmente 

necessário, assim: 

Esta inserção, que inscreve o assistente social em  uma relação de 

assalariamento e o integra ao mercado de trabalho como um dos agentes 

responsáveis pela execução de políticas engendradas no âmbito do Estado e 

voltadas ao  atendimento de sequelas da questão social, vai conferir um 

caráter não liberal ao exercício profissional, apesar de seu reconhecimento 

legal como profissão liberal pelo Ministério do Trabalho pela portaria n° 35 

de 19/04/49.(YAZBECK, 1999, p. 93). 
 

De acordo com Yasbeck (1999), embora o assistente social não tenha se configurado 

como profissional autônomo no exercício de suas atividades, no controle das condições 

materiais, organizacionais e técnicas para o desempenho de suas atividades profissionais, esse 

profissional possui uma “autonomia relativa”, com características presentes nas profissões 

liberais, como o Código de Ética, o caráter não rotineiro de seu trabalho, as possibilidades de 

apresentar propostas de intervenção, e sobretudo, por ser uma profissão regulamentada 

legalmente, pela lei n° 8662 de 07/06/93. 

Segundo Iamamoto (1998), com todas as mudanças sociais, nos padrões de regulação 

social, ocorridas após a crise da década de 1970, o assistente Social, enquanto profissional 

inserido como trabalhador assalariado, sobretudo, nas instituições públicas voltadas ao 

atendimento de demandas sociais ligados à políticas sociais, enfrenta em seu cotidiano 

profissional todo um sistema de precarização das condições de trabalho e das possibilidades 

de atuação. 

Dessa forma, concordo que, embora o Assistente Social zele pelos direitos 

constitucionais, defesa dos interesses coletivos, de democracia, muitas vezes a precarização 

das instituições empregadoras, assim como o caráter focalizado das políticas sociais e 

assistenciais dificultam o atendimento de todas as demandas, direitos e necessidades. “A 

refuncionalização do Estado engendra, também, um reordenamento no mercado formal de 

trabalho dos assistentes sociais.” (GUERRA, 2005, p. 22). As condições e relações de 

trabalho do Assistente Social sofrem os impactos de todas as mudanças no perfil do Estado e 

no âmbito social
19

, 

                                                             
19

 Segundo Iamamoto (1998), o setor público se configura como um dos maiores empregadores do 

assistente social, e estes, enquanto funcionários do Estado, sofrem todos os efeitos de sua reforma, no sentido da 

precarização das relações de trabalho, dos meios de trabalho, a instabilidade do emprego, processos que 

ocasionam a diminuição do quadro de pessoal e consequente sobrecarga dos profissionais e o perfil de 

multifuncionalidade dos trabalhadores e dificuldade no atendimento ás demandas sociais. 
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De acordo com Guerra (2005), no contexto de reestruturação capitalista após a crise da 

década de 1970, com as políticas de desregulamentação e flexibilização do mercado, 

incidindo diretamente na precarização do trabalho destacam-se mudanças nas relações 

contratuais (contratos terceirizados, por serviço, por tempo determinado), além de alterações 

na legislação trabalhista, subcontratações, transformação de trabalho assalariado por trabalho 

temporário, etc. 

No âmbito da inserção institucional do Assistente Social, assim como na da 

operacionalização das políticas sociais, pode-se afirmar, segundo Iamamoto (1998) que, a 

Seguridade Social, embasada no tripé de Saúde, Assistência Social e Previdência Social, 

constitui espaço privilegiado de inserção do Assistente Social, onde a Saúde se configura 

como importante ponto de absorção desses profissionais. Portanto, podemos encontrar um 

amplo campo de inserção deste profissional nas mais diversas unidades de saúde do país. 
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3.1 - Algumas considerações acerca do papel do Assistente Social no âmbito da saúde de 

emergência: Pronto Socorro Municipal de Rio das Ostras 

 

Na unidade em questão, o Pronto Socorro Municipal de Rio das Ostras, o quadro de 

profissionais do Serviço Social era composto apenas por quatro Assistentes sociais, todas 

concursadas. Por um lado havia a estabilidade proporcionada pela inserção em campo de 

trabalho via concurso público, por outro, evidenciava- se um quadro de fragilidade e 

instabilidade da equipe, por intenso processo de rotatividade. Ao longo de dois anos de 

estágio em que me encontrei na instituição, esta teve por volta de três equipes diferentes de 

Serviço Social. Todo esse processo, atrelado à precarização dos meios de trabalho, das 

políticas públicas e do espaço e aparato institucional, prejudicava ou mesmo impossibilitava, 

por exemplo, a continuidade das ações e atividades empenhadas, a continuidade das pesquisas 

em curso, o fortalecimento da categoria diante de intensa correlação de forças dentro da 

instituição, o atendimento às demandas, elaboração de projetos de intervenção e de pesquisas, 

etc. 

Além disso, o número de profissionais era pequeno diante de tamanha demanda, onde 

três, das quatro profissionais, trabalhavam dois dias com carga horária de 10 horas e uma 

trabalhava apenas aos domingos, impossibilitando, por exemplo, a implantação dos plantões 

de 24 horas, tão importantes se tratando de uma unidade de saúde que funciona em horário 

integral, podendo trazer demandas sociais à qualquer hora do dia ou da noite. Nesse sentido, 

entendo que o número reduzido de profissionais é indicativo do reordenamento sofrido pelas 

classes trabalhadoras no contexto de flexibilização e precarização no âmbito do trabalho. 

Segundo Iamamoto (1998), o exercício profissional do assistente social exige o 

conhecimento das normas institucionais e da legislação específica que cobre, sobretudo, sua 

área de atuação. Sendo assim, ratifico que conhecer a Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080/90), a 

Constituição Federal e os preceitos e princípios do Sistema Único de Saúde, é condição básica 

para o exercício profissional do Assistente Social em unidades de saúde. É com base nos 

princípios trazidos por estes documentos que o profissional encontrará formas de atuar e 

intervir nas diversas expressões da “questão social” que se apresentam no cotidiano de 

trabalho. 

Para falar especificamente do trabalho profissional em uma unidade de atendimento 

emergencial, podemos constatar, com base em Olivar e Vidal (2007), que após muitas lutas os 

assistentes sociais conseguiram integrar as profissões de saúde regulamentadas pelo Conselho 

Nacional de Saúde. Com este profissional inserido na equipe de saúde, torna-se possível trazer 
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e buscar os conhecimentos e informações sobre a população usuária dos serviços de saúde 

públicos, visando estratégias e ações para além do tratamento das doenças.  

Diante da experiência de estágio em Serviço Social, proporcionada pela graduação em 

Serviço Social, pude perceber que o exercício profissional do assistente social inserido em 

unidade emergencial de atendimento à saúde, caso do Pronto Socorro Municipal de Rio das 

Ostras, é representativo da imensa complexidade da atuação profissional, uma vez que se 

apresentam inúmeros tipos de demandas, as mais variadas possíveis. Em sua grande maioria 

encontramos as relativas à questões previdenciárias, trabalhistas, de gênero, de saúde e 

acidente de trabalho, questões relacionadas à infância, adolescência, questões do idoso, de 

saúde mental etc. Diante de demandas tão adversas, é necessário que o profissional encontre 

meios de resposta, e, na instituição em questão, este profissional trabalha geralmente com 

base na prestação de informações relativas às questões citadas, aos programas municipais 

ligados às políticas de assistência, de saúde, previdência, e demais programas existentes no 

município, prestando informações relativas à toda a rede municipal de serviços públicos, 

atuando, sobretudo, com base em encaminhamentos, informações e esclarecimentos, inclusive 

no que diz respeito aos procedimentos institucionais, aos direitos dos usuários etc.A equipe, 

em seu cotidiano de trabalho, articula a Política de saúde às diversas outras políticas setoriais, 

mas friso que é importante não esquecer que o exercício profissional deve levar em 

consideração o reconhecimento da liberdade como valor ético central, e que isso implica 

“desenvolver o trabalho profissional de modo a reconhecer a autonomia, emancipação e plena 

expansão dos indivíduos sociais, reforçando princípios e práticas democráticas.” ( 

IAMAMOTO, 1999, p. 125) 

Para além das demandas dos usuários, em seu cotidiano de trabalho no Pronto Socorro 

Municipal de Rio das Ostras, o assistente social é chamado a responder também demandas 

institucionais, onde podemos citar como exemplos a liberação de leitos, controle de conflitos, 

interpretação e informação de normas e rotinas, garantia do fluxo de atendimento e 

rotatividade, entre outros. No entanto, devemos conceber estas, e demais demandas 

institucionais, como pontos inerentes aos atuais processos de precarização da Política de 

Saúde e minimização do Estado, sendo assim: 

 

...torna-se importante destacar que os objetivos e as demandas institucionais 

estão intrinsecamente relacionados ao panorama sociopolítico configurado 

na contemporaneidade, onde se evidenciam propostas de cunho neoliberal 

presentes na nítida deteriorização das políticas sociais, na redução de gastos 

e cortes de benefícios, na privatização de serviços, na seletividade e 

focalização. (OLIVARe VIDAL, 2007, p. 152) 
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 Acredito que, diante dessas demandas, cabe ao assistente social avaliar o que 

realmente é de sua atribuição ou competência, além de distinguir atividades que, ao invés de 

consolidar a política de Saúde enquanto direito, na realidade remete a prestação do serviço à 

uma prática superficial, assistencialista, com efeitos contrários à integralidade e 

universalização do atendimento. 

Segundo Guerra (2009) para execução de um trabalho que leve em consideração o que 

discorremos a cima, é necessário que o Assistente Social se aproxime e conheça cada vez 

melhor as condições de vida e trabalho das classes subalternas, principalmente do seu público 

alvo, no sentido de possibilitar a captação de seus interesses e necessidades. Este processo se 

dá, principalmente, através da execução de pesquisas criteriosas dentro mesmo do seu espaço 

de trabalho, mas não somente. 

 

Segundo Netto (1992), diante disso, é necessário um profissional capaz de formular, 

avaliar e recriar propostas, um profissional informado, crítico e propositivo, mas que possua 

também o instrumental técnico e base institucional para a realização de suas atividades 

profissionais. No que se refere ao trabalho cotidiano do assistente social e sua inserção na 

instituição em questão, quando leva-se em consideração o instrumental técnico e base 

institucional para o exercício profissional, o assistente social depara-se com uma situação de 

extrema precariedade dos meios de trabalho, decorrência de todos os fatores já mencionados, 

sobretudo do reordenamento e diminuição do papel do Estado frente às questões de cunho 

social.  

Dessa forma, mais uma vez, entramos na questão da relativa autonomia do assistente 

social na execução de suas atribuições e atividades, já citada a cima por Yasbeck, onde o 

profissional possui autonomia na execução de suas atividades, mas, no entanto, em sua 

condição de trabalhador assalariado e inserido em instituições, sobretudo públicas, fica 

condicionado, muitas vezes, pelo sucateado aparato institucional e precarização e fragilidade 

das políticas sociais. O Assistente Social desta unidade não possui sequer sala apropriada e 

sigilosa para o atendimento dos usuários, materiais de escritório, telefone, computador ou 

similar que facilite o desempenho de atividades de pesquisa, sobretudo quantitativa, não 

possui, sequer, um documento formal sobre a rotina institucional,  

Segundo Guerra (2009), sabendo que o principal objeto de trabalho do assistente 

social são as expressões da questão social, podemos considerar que cabe ao mesmo, enquanto 

profissional inserido na divisão social e técnica do trabalho, captar como essas expressões se 
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concretizam em cada espaço sócio-ocupacional, chegando como demandas que dependem de 

sua intervenção profissional. Guerra afirma que: 

 

...a clareza acerca de como concebemos a “questão social”, ou seja, a partir 

de que pressupostos teóricos; a percepção que temos de suas expressões, tais 

como: desemprego, fome, doenças, violência, falta de acesso aos bens e 

serviços (moradia, creches, escolas, hospitais, etc.), bem como dos valores 

que orientam tais concepções, são mediações que incidem sobre os meios e 

modos de responder às demandas profissionais. ( GERRA, 2009, p.704) 
 

 

Ou seja, se o assistente social não concebe as demandas postas no seu cotidiano de 

trabalho enquanto expressões das relações contraditórias de classe e de exploração de classe, 

jamais poderá respondê-las sob o ponto de vista da consolidação da democracia, da autonomia 

dos indivíduos e grupos, da defesa dos direitos humanos e sociais, da recusa das formas de 

discriminação e preconceitos, jamais estará dirigindo o seu exercício profissional para a 

consolidação de um contra censo que se dirija na direção oposta da dominação e exploração 

da classe dominante sobre uma outra classe, a classe trabalhadora. 

Nesse aspecto, avaliar e analisar o processo de trabalho do assistente social  na 

instituição em questão, levando em consideração o real tratamento às expressões da questão 

social e as formas como as demandas são concebidas, significa analisar a intervenção de cada 

profissional de forma individual. Não que isso seja a regra, mas, na realidade posta, onde a 

equipe é independente entre si, onde o contato entre a equipe é feito praticamente via “Livro 

de Comunicação Interna”, onde há extrema dificuldade em realizar reuniões de equipe (visto 

que das quatro profissionais que compunham a equipe à época de análise sua maioria nem 

residia no município), e o meu acompanhamento a somente uma das quatro assistentes 

sociais, a relação de equipe, propriamente dita, se encontrava prejudicada, o que, em termos 

mais gerais, me impede de analisar o processo de trabalho de todas as profissionais que 

compunham a equipe, e, nesse caso, minha análise vai se ater à experiência do exercício 

profissional junto à assistente social que acompanhei em meu processo de inserção 

institucional de Estágio Supervisionado em Serviço Social. 

De contrapartida, se a forma como as assistentes sociais, enquanto conjunto, concebem 

e lidam com as expressões da questão social é de difícil análise, algumas atividades 

executadas pela equipe são rotineiras e comuns a todas as assistentes sociais, o que permite a 

sua descrição. Sendo assim, volto a dar ênfase aos processos de trabalho e atribuições do 

assistente social inserido no Pronto Socorro de Rio das Ostras.  
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Como já dito, as principais atribuições do assistente social na unidade se referem às 

informações, esclarecimentos, e encaminhamentos, relativos à todo tipo de demanda, a todo 

tipo de serviço, a todo tipo de direito dos usuários, a todo tipo de direito da pessoa humana. 

Em seguida, torna-se importante estabelecer que o Assistente Social pode tanto atuar 

frente às demandas espontâneas, aquelas onde o profissional é procurado ou acionado por 

usuários ou demais profissionais da unidade. Ou o profissional pode atuar com maior 

proatividade, entendendo que muitas demandas só poderão ser respondidas e atendidas em 

momentos de abordagem dos usuários. As abordagens aos usuários são efetuadas através do 

instrumento da entrevista. O principal momento de abordagem é na visita aos leitos. Esse 

momento exige destreza do profissional, pois é preciso compreender o melhor momento, a 

melhor forma de aproximação, muitas vezes o usuário não tem condições de responder á 

entrevista e é preciso se dirigir ao acompanhante. É importante destacar que, na realidade de 

uma unidade de emergência, é importante que as visitas aos leitos sejam feitas 

cotidianamente, devido à grande rotatividade de usuários. 

As entrevistas empreendidas pela Assistente Social que tive oportunidade de 

acompanhar em meus períodos de Estágio Supervisionado em Serviço Social no Pronto 

Socorro Municipal de Rio das Ostras, seguiam um formato aberto, um pouco direcionado, 

cuja intenção era obter, além dos dados pessoais dos usuários, informações acerca do seu 

perfil sócio-econômico e demais particularidades que pudessem evidenciar uma demanda 

passível de sua intervenção profissional. 

Considero o instrumento da entrevista parte crucial e basilar do exercício profissional 

do Assistente Social inserido na unidade de saúde em questão. Mas saliento, com base nos 

argumentos de Silva (1995), que ter a entrevista social enquanto instrumento privilegiado da 

prática profissional do Assistente Social não significa reduzir a prática do Serviço Social, não 

significa concebê-la como finalidade da atuação profissional e tampouco tê-la como 

instrumento compulsório, então, concordo com Silva, no sentido em que” (...) considera este 

instrumento como um dos meios de que os assistentes sociais se utilizam para proceder ao seu 

fazer profissional, que não deve finalizar-se naquele momento, porém indicar outras 

possibilidades de atuação” (SILVA, 1995, p. 51) 

 

De acordo com Guerra (2009), a profissão vem buscando ao longo de seus setenta 

anos definir e consolidar as atribuições e competências, reconhecidas na Lei 8.662 / 93. 

Dentre elas, há a exigência de que a pesquisa se torne um elemento constitutivo do trabalho 

profissional, como precondição do exercício profissional qualificado. Sendo assim, torna-se 
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imprescindível que, no cumprimento de suas atribuições no âmbito institucional, sejam 

realizadas pesquisas tanto com relação às condições em que o exercício profissional se 

realiza, quanto dos objetos de intervenção, das condições e relações de vida e trabalho dos 

sujeitos sociais para os quais os serviços estão voltados. Ou seja: “Mais do que uma postura, o 

caráter investigativo é constitutivo de grande parte das competências/ atribuições 

profissionais.” (GUERRA, 2009, p. 703). 

Segundo a autora, para intervir, é necessário conhecer, o que implica pesquisar. 

Infelizmente, no âmbito do Serviço Social do Pronto Socorro Municipal de Rio das Ostras, 

muito poucas pesquisas foram realizadas no período em que estive inserida em processo de 

Estágio Supervisionado, portanto, do início do ano de 2010 ao final do ano de 2011, devido 

muito às dificuldades impostas pela precariedade dos meios de trabalho, a instabilidade da 

equipe profissional, a alta rotatividade de profissionais, o alto número de demandas atendidas 

e postas diariamente, pouca estrutura operacional para tanto, entre outros fatores. 

No ano de 2010, a equipe de estagiários, realizou uma pesquisa levantando o perfil da 

população usuária do setor onde constatamos que são atendidos usuários de todas as idades, 

sobretudo os a cima dos quarenta anos. Essa população basicamente é moradora da cidade de 

Rio das Ostras, dos bairros mais empobrecidos como Cidade Praiana, Nova Cidade, e de 

municípios vizinhos, no entanto, boa parte não é natural do município. A maioria não se 

encontra desempregada, porém não possui vínculo de trabalho formal. A grande maioria não 

freqüenta serviços de atenção básica e possui uma família que podemos chamar de “nuclear”, 

embora tenhamos registrado usuários que moravam sozinhos ou com amigos, muito poucos 

moravam em abrigos ou eram pessoas em situação de rua. Grande parte da incidência de 

procura pelo Pronto Socorro se refere à pessoas com doenças crônicas em momentos de picos 

( exemplo: hipertensão, diabetes, etc.) que deveriam ter acompanhamento ambulatorial; outra 

grande parte se refere à usuários da saúde mental, sejam pacientes psiquiátricos em crise, 

sejam dependentes químicos ou alcoólicos, ou pessoas com tentativa de suicídio. No entanto, 

não possuo a pesquisa catalogada, com os números tabelados, e esta pesquisa jamais foi 

atualizada.  

Além disso, eu, enquanto estagiária de Serviço Social, juntamente com a supervisora 

de estágio, realizamos um breve levantamentodo número de atendimentos diários do Pronto 

Socorro Municipal de Rio das Ostras, e fizemos uma média do número de atendimentos que a 

unidade prestaria até o final do ano de 2011
20

. 

                                                             
20 Este levantamento já foi descrito no item 2.2 deste trabalho. 
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Fizemos alguns levantamentos e racionalizamos algumas evidências visualizadas no 

cotidiano do Pronto Socorro, com base empírica, como por exemplo, observamos o alto 

número de reincidências, e que significativa parte dos atendimentos prestados pela unidade na 

verdade poderiam e deveriam ser atendidos em unidades ambulatoriais com tratamento 

contínuo e não pontual, pudemos perceber, também, que um grande número dos casos 

atendidos tinha estreita relação com as condições de vida dos sujeitos, notamos o alto número 

de atendimentos de usuários em surto psiquiátrico ou com problemas relacionados à saúde 

mental e que muito pouco ou nada a equipe médica podia fazer já que não há mais a 

especialidade de psiquiatria na unidade, mas a falta, sobretudo, de recursos institucionais, 

impediram o planejamento específico, a documentação e catalogação desses levantamentos. 

Considero que essas faltas dificultam ou impedem, sobretudo, a elaboração de projetos de 

intervenção e o real conhecimento da realidade sobre a qual se está atuando. Uma vez que, 

conforme afirma Guerra (2009), as pesquisas proporcionam, entre outras coisas, a apreensão 

dos objetos de intervenção, as diversas sequelas da “questão social”, assim como possibilita 

formas de enfrentamento.  

O assistente social é um profissional que não deve ficar somente no trabalho imediato, 

burocrático, e rotineiro, mas que a partir dos atendimentos que faz deve buscar alcançar as 

determinações maiores que incidem sobre o fator saúde do usuário. A resposta do assistente 

social deve ir além daquilo que se apresenta. 

 Outro fator, que é destacado por Netto (1992), é o lugar privilegiado que esses 

profissionais tem no âmbito da formulação de políticas públicas. Empreender pesquisas, 

levantamentos de perfil, de incidências de demandas, e demais pesquisas sobre as condições 

de vida da população usuária, tendo o Pronto Socorro com amplo campo de investigação da 

realidade social, pode contribuir para a formulação de políticas públicas que possam vir a 

fortalecer e beneficiar as classes subalternas. 

 No que diz respeito ao fortalecimento dessas classes, no âmbito de uma unidade de 

atendimento emergencial à saúde, onde diversos problemas atravessam a passagem dos 

usuários pela unidade, conforme constatamos no item anterior, é de extrema importância que 

também se faça presente na atuação profissional o fortalecimento de instâncias de controle 

social. Nesse sentido, Bravo e Oliveira (2004), ressaltam a importância da constituição de 

espaços públicos para o processo de democratização da sociedade, onde se tem como ponto 

importante os Conselhos de Políticas e Direitos, incluindo-se os Conselhos de Saúde. Nesse 

sentido, afirma que: 
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Os Conselhos foram concebidos como um dos mecanismos de 

democratização do poder na perspectiva de estabelecer novas bases de 

relação Estado-Sociedade por meio da introdução de novos sujeitos 

políticos. Nesse contexto, podem ser visualizados como inovações na gestão 

das políticas sociais, procurando assegurar que o Estado atue em função da 

sociedade, no fortalecimento da esfera pública. (BRAVO e OLIVEIRA, 

2004, p. 8) 
 

 

 Dando continuidade, no cotidiano profissional do assistente social inserido no Pronto 

Socorro de Rio das Ostras, as atividades mais empreendidas estão baseadas 

fundamentalmente no instrumento da entrevista, no de análise de prontuários e de demais 

registros referentes a cada usuário, nos encaminhamentos das demandas, nas orientações junto 

aos usuários, atuando junto ao setor de Epidemiologia do município a partir da documentação 

e preenchimento de “Fichas de Notificação de Acidente”, e no fortalecimento dos direitos, 

com base em um trabalho ético, e considerando o Projeto ético-político. 

 Com base na experiência de estágio junto à assistente social supervisora de estágio, 

acredito que as bases da organização do trabalho do Assistente Social no Pronto Socorro 

tendem a seguir as diretrizes da Política Nacional de Saúde, as do SUS, leva em consideração 

o Código de Ética profissional e a Lei de regulamentação da profissão (Lei 8662/93) que vai 

na direção de formação de uma tendência contra-hegemônica ao se colocar ao lado do 

fortalecimento das classes subalternas. Embora se enfrente no cotidiano de trabalho diversos 

fatores que limitam o desempenho de suas atividades e o atendimento às demandas postas.  

Fica claro, então, que, por mais o profissional se empenhe em esforços 

cotidianamente, existem barreiras postas ao exercício profissional, entre as quais as 

municipais, institucionais, e as relacionados à atual conjuntura da efetivação das políticas 

sociais. Nesse sentido, o Pronto Socorro vem enfrentando limites e possibilidades concretas 

para o desenvolvimento de estratégias de ação e para o atendimento das demandas postas. É 

dentro deste quadro de incertezas, possibilidades, estratégias e limites que o assistente social 

está inserido, na tentativa de compreender os processos sociais e de responder as demandas 

postas pela população usuária de modo a contribuir para o amadurecimento da autonomia dos 

indivíduos e o fortalecimento dos direitos sociais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Falar sobre Política de Saúde no Brasil, enfocando os rebatimentos dos processos de 

precarização dessa política sobre a qualidade dos serviços públicos de saúde, remete à análise 

do contexto histórico, social e político de seu surgimento, assim como suas reformatações ao 

longo dos anos. Para tanto é necessário ir ainda mais longe, levando em consideração a 

relação entre Estado e sociedade civil, no marco da intervenção sobre as expressões da 

questão social. 

Ao longo dos anos, com crises do sistema capitalista e crescente conflito entre as 

classes, vimos que se torna necessário a intervenção do Estado, na perspectiva de favorecer 

uma mediação mais consistente dos conflitos e terreno propício para expansão econômica, 

contexto do reconhecimento da chamada “questão social”. 

A intervenção do Estado na “questão social” no Brasil se inicia mais efetivamente na 

década de 1930, e é aí também que podemos verificar os gérmens da Política de Saúde no 

Brasil. O atendimento às necessidades em saúde no país, desde a década de 1930 até a década 

de 1980, segue o sentido do assistencialismo, focalização e face restritiva dos serviços. No 

período de Ditadura Militar, entre os anos de 1960 e início dos anos 1980, vemos a 

intensificação dos processos de privatização, e destaca-se que a atenção à saúde estava 

vinculada ao fator previdenciário. 

Após a promulgação da Constituição de 1988 a saúde passa a ser entendida como 

dever do Estado e direito de todo cidadão. Esta Constituição representa avanços na concepção 

de saúde no Brasil e nas estratégias de ações para o setor. Vemos no ano de 1990 a 

regulamentação do Sistema Único de Saúde - SUS, concretizado na Lei orgânica da Saúde 

(Lei 8080 de Setembro de 1990), resultado direto das lutas e reivindicações de entidades e 

setores da sociedade em prol de uma saúde pública, universal e de qualidade. Foi fruto, 

também, das lutas do movimento de Reforma Sanitária que se articulava desde a década 

anterior. 

A partir da década de 1990, sobretudo após a eleição de Fernando Henrique Cardoso, 

no ano de 1994, vemos o advento da política neoliberal no Brasil, e um verdadeiro desmonte 

das conquistas e avanços da década anterior, reversão dos direitos inaugurados com a 

Constituição Federal de 1988, assim como o desmonte da Seguridade Social e precarização 
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das políticas sociais, sobretudo pela redução dos gastos sociais e privatizações dos serviços, 

na lógica das mudanças nos padrões de produção, acumulação e regulação social, frente à 

crise capitalista da década de 1970. 

Os governos que sucederam, de Luís Ignácio Lula da Silva e Dilma Roussef, em 

pouco alteraram a lógica de precarização das políticas sociais. Vemos um contexto de 

continuidades das políticas da década anterior, com políticas focalizadas, precarizadas e 

descentralizadas. A política de saúde cada vez mais é remetida à lógica da privatização. É no 

contexto dos anos 2000 que vemos a ênfase em novas formas de gestão da política de saúde, 

via Organizações sociais, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Privado. 

A política de Saúde vivenciou, ao longo dos anos e mudanças dos aspectos políticos, 

econômicos e sociais, avanços e retrocessos. Em alguns períodos representa a intenção de 

cooptação da classe trabalhadora e necessidade da reestruturação econômica do país através 

da dinamização econômica do setor, em outros, o avanço do movimento de Reforma Sanitária 

e das mobilizações sociais. Mesmo em governos cujo discurso persiste na preservação dos 

direitos constitucionais e fortalecimento dos preceitos do Sistema Único de Saúde, 

verificamos o adensamento da precarização e privatização da saúde. 

Pudemos notar que o atual perfil da Política de Saúde, sob a lógica de precarização, 

focalização e privatização se expressa concretamente no âmbito das instituições públicas de 

atendimento à saúde de diversas formas, sobre as condições de saúde da população e sobre as 

possibilidades de atendimentos à essas necessidades. Como forma de expor de que maneira 

esse perfil da política social rebate no contexto das instituições e nas condições de vida dos 

usuários, tomamos como base o Pronto Socorro Municipal de Rio das Ostras, unidade de 

atendimento emergencial à saúde, a partir da experiência de estágio supervisionado em 

Serviço Social. Nesse contexto, verificamos precarização da estrutura física da unidade, falta 

de equipamentos essências aos atendimentos, precarização das relações de trabalho, rebatendo 

diretamente na qualidade dos atendimentos e do serviço, pouca estrutura organizacional 

diante de tamanha complexidade de funcionamento da unidade. Verificamos também que o 

âmbito do serviço de emergência proporciona visualizar as condições da rede de serviços de 

atenção primária, no sentido em que a unidade de atendimento emergencial acaba recebendo 

as demandas não atendidas, ou “reprimidas” nos serviços básicos e de outras esferas de 

complexidade, além de propiciar o conhecimento da situação de saúde da população de um 
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determinado lugar. No caso de Rio das Ostras, a experiência vivenciada no Pronto Socorro 

permite afirmar que as condições de saúde da população deste município estão 

intrinsecamente relacionadas aos modos de vida da população e a precariedade das condições 

básicas de vida, o que fica constatado, por exemplo, nos diversos casos de doenças 

infecciosas, ou causadas por vírus ou bactérias, ou ainda doenças mentais ocasionadas pelos 

processos desgastantes vivenciados no dia-a-dia dos usuários etc. Além disso, verificamos 

uma rede de serviços fragilizada, com poucas possibilidades de atendimentos às demandas 

dos usuários, sobretudo, levando-se em consideração o aumento das demandas devido ao 

crescimento populacional. 

Com base na experiência de estágio, onde pude acompanhar uma das Assistentes 

Sociais do Pronto Socorro, verifica-se que o exercício profissional do assistente social 

inserido na realidade de uma unidade de atendimento emergencial se expressa de forma 

bastante complexa. Este profissional atua diante de demandas adversas, que devem ser 

respondidas na imediaticidade, no entanto, levando em consideração os princípios éticos da 

profissão, onde o exercício preza pelo fortalecimento das classes subalternizadas, a autonomia 

dos indivíduos, a democracia, os processo de participação popular e controle social, embora 

esteja inserido em um âmbito de tamanhas contradições. 

No entanto, não se pode deixar de levar em consideração que este profissional possui 

“autonomia relativa”, estando condicionado pelo aparato institucional, enquanto fornecedora 

de seus meios de trabalho, o que configura limites ao exercício profissional e às possibilidades 

de atendimento às demandas. No âmbito do serviço de saúde emergencial, este profissional 

articula a política de Saúde às diversas outras políticas sociais, no sentido de referenciar os 

usuários dentre da rede de serviços municipais. Encaminhar, orientar, prestar informações, 

contribuir para a consolidação dos direitos e do atendimento à saúde enquanto direito de todo 

cidadão são umas das atribuições e competências deste profissional. 

Portanto, concluímos que, a realidade vivenciada pelas instituições públicas de saúde, 

tendo como exemplo o Pronto Socorro Municipal de Rio das Ostras, representa expressões 

concretas de uma forma de regulação social que preza o fortalecimento de Políticas 

Econômicas e da classe dominante, ainda que isso custe o preço de minimizar as 

possibilidades, extensão e qualidade das Políticas Sociais.  

Considero importante este ponto vista, uma vez que, muitas vezes, o senso comum nos 

condiciona a responsabilizar determinados indivíduos específicos pela crise da saúde pública. 
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Os gestores das instituições e profissionais inseridos nas unidades muitas vezes são apontados 

como os principais responsáveis pela péssima qualidade dos serviços e das unidades de saúde, 

enquanto o que temos que levar em consideração, é que esses sujeitos também estão inseridos 

em uma lógica muito mais complexa, de precarização das suas próprias condições de trabalho, 

de suas relações contratuais, de suas possibilidades de atuação, de despreparo para o exercício 

profissional.  

O transtorno vivenciado pelos usuários dos serviços públicos de saúde deve ser 

remetido à lógica do processo capitalista de redução das funções sociais do Estado e de foco 

nas Políticas econômicas e no grupo socialmente dominante. E mais do que isso, tantas 

variações dos processos de adoecimento vivenciados pela população, explicitados na 

realidade do Pronto Socorro Municipal de Rio das Ostras, também não podem se inverter na 

lógica da responsabilização dos indivíduos. Os processos de precarização das condições e 

modos de vida em geral vivenciados pelas classes subalternas devem ser desvelados a todos 

os momentos, mas ao contrário, vem sendo escamoteados. A real lógica de sobrevivência do 

capitalismo, baseado no acirramento expressivo da “questão social”, não se apresenta da 

forma como realmente é, e é por isso que considero importante expor os traços que incidem 

sobre o desastre da saúde pública, e a forma como as orientações da política econômica 

incidem sobra a efetivação da Política de Saúde e sobre as condições de saúde dos usuários. 
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ANEXO A- QUESTIONÁRIO SOBRE A POLÍTICA DE SAÚDE DE RIO DAS OSTRAS 

 

Universidade Federal Fluminense 

Polo Universitário de Rio das Ostras 

Curso de Serviço Social 

Aluna: Lais Godinho Busquet Soares  

Questionário direcionado aos integrantes do antigo Fórum Interdisciplinar e Intersetorialde Rio das 

Ostras 

Este questionário visa a captar algumas características da Política de Saúde no Município de Rio das 

Ostras, com base nos debates travados pelo antigo Fórum Interdisciplinar e Intersetorial de Rio das 

Ostras. Ele será parte constitutiva da pesquisa para elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso 

em Serviço Social. 

 

 

1- Que fatores levaram à necessidade de criação do Fórum? Com que finalidade o Fórum foi criado? 

2- O Fórum contava com quantos participantes e de que setores da sociedade? 

3- O Fórum discutia a Política de Saúde de Rio das Ostras? Quais os principais pontos debatidos sobre 

a mesma? 

4-Como os participantes concebiam as ações em saúde e a gestão da Política de Saúde no Município? 

5-Por que o Fórum se desarticulou e como foi esse processo? 

 

 

01 de Novembro de 2012 
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ANEXO B-TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 Você está sendo convidada/o a participar de uma pesquisa sobre a efetivação da Política de 

Saúde no contexto do Pronto Socorro Municipal de Rio das Ostras, onde torna-se necessário um 

breve conhecimento do panorama da Saúde Pública no município de Rio das Ostras. Esta pesquisa é 

parte constitutiva do Trabalho de Conclusão de Curso, que será apresentado para o Curso de Serviço 

Social da Universidade Federal Fluminense, Pólo Universitário de Rio das Ostras, como um dos 

requisitos para a conclusão da graduação.  

 Esta pesquisa será realizada por mim, Lais Godinho Busquet Soares, sob orientação da 

Professora Lúcia Soares, que está a disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário. 

 Sua participação consciente, voluntária e livre é fundamental para o desenvolvimento desta 

pesquisa. 

 Ao aceitar participar você será convidado a fornecer informações sobre alguns aspectos da 

Política de Saúde á nível municipal, com base nos debates desenvolvidos pelo antigo Fórum 

Interdisciplinar e Intersetorial de Rio das Ostras, através de um questionário, que poderá ser 

respondido com acréscimo das considerações que se fizerem necessárias para a melhor exposição do 

assunto. A utilização do questionário leva em consideração o objetivo de registro documental, a ser 

anexado ao relatório final deste Trabalho de Conclusão de Curso.  

 As informações fornecidas por você serão tratadas teoricamente, por isso, todos os dados, 

informações e opiniões colhidas com este instrumento serão utilizadas em consonância com os 

princípios éticos que norteiam a pesquisa e a produção de conhecimento, sem qualquer prejuízo,ou 

constrangimento dos sujeitos da pesquisa, cujas identidades não serão publicadas caso isso não seja 

conveniente. 

 Ao aceitar participar, você deve assinar este termo de consentimento, termo do qual você 

terá uma cópia, e sem seguida receberá o questionário. 

Obs.: Quando o Trabalho de Conclusão de Curso for apresentado, você será convidado a participar da 

exposição (instância pública e aberta). 

 

Agradeço pela atenção. 

 

CONSENTIMENTO 
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Eu, …........................................................................................, declaro que li/ouvi as considerações 

feitas no Termo de Consentimento e concordo em fornecer as informações solicitadas através de um 

questionário com perguntas direcionadas ao objetivo de pesquisa. 

Rio das Ostras, _____/_____/_____      

                                                                                                  _______________________________ 

                                                                                                                Pesquisadora                                                  

                                                                                                  ______________________________ 

                                                                                                                Informante 
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