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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo abordar o trabalho do Assistente Social 

no Pronto Socorro Municipal de Rio das Ostras como forma de demonstrar 

como o exercício profissional é desenvolvido na área da saúde pública. Para 

isso, foi feito um resgate histórico da construção da política pública brasileira 

até a contemporaneidade: o processo histórico de surgimento e os contextos 

sociais, políticos e econômicos em que esta política está inserida, juntamente 

com a emergência da profissão de Serviço Social e da questão social, através 

da pesquisa bibliográfica. Com isso, se propõe com o estudo, problematizar 

questões que permeiam a profissão como o desconhecimento da categoria 

profissional dentro do Pronto Socorro; a precarização das condições de 

trabalho; os desafios cotidianos e as estratégias que o profissional adota numa 

tentativa de superá-las dentre outros aspectos que surgiram a partir da 

pesquisa qualitativa realizada no campo empírico para este trabalho, mas que 

sempre me instigaram desde a experiência de estágio. Assim, a relevância 

deste trabalho é corroborar com a publicação do fazer profissional na área da 

saúde buscando mais visibilidade tanto da própria categoria quanto das demais 

que atuam multidisciplinarmente na saúde, de forma a não se pautar no senso 

comum de entendimento do porquê o Assistente Social está inserido em 

unidades de urgência e emergência, evitando com isso, um processo 

ascendente de precarização da saúde e da profissão. 

 

Palavras-chave: Trabalho; Serviço Social; Política de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

ABSTRACT 

 

This work has the objective to presente he work of the Social Worker in the 

Municipal Emergency Aid of Rio das Ostras as a demonstration as an electronic 

exercise developed in the area of public health. For this, was made a historical 

rescue of the construction of the Brazilian public policy until the 

contemporaneity: he historical process of emergence and the social, political 

and economic contexts in which this policy is inserted, along with the 

emergence of the Social Service profession and the social question through 

bibliographic research. In this way, it is proposed with the study, to problematize 

issues that permeate the profession such as  the lack of knowledge of the 

professional category within the Emergency Room; the precariousness of 

working conditions; the daily challenges and the strategies that the professional 

adopts in an attempt to overcome these issues and many other aspects that 

emerged from the qualitative research carried out in the empirical field for this 

work, but which always instigated me from the internship experience. Then, the 

relevance of this this publication is to certify the work of the professional in the 

health area seeking more visibility both from the category itself and from the 

others that act multidisciplinarily in health, trying to not to be guided by the 

common sense of understanding why the Social Worker is inserted in 

emergency and emergency units. Thus avoiding an ascending process of 

precariousness of health and of the profession.  

Keywords: Work; Social Service; Health Policy 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho de conclusão de curso visa compreender o trabalho 

do Assistente social no Pronto Socorro Municipal de Rio das Ostras com base 

na experiencia de estágio supervisionado realizado no ano (2013 e 2014) como 

aluna da Universidade Federal Fluminense. Os processos que ocasionam os 

problemas no cotidiano para viabilizar e garantir os princípios do SUS de uma 

unidade de alta complexidade que é a emergência.  

O trabalho visa abordar a saúde que é considerada um dos mais vastos 

campos de atuação do Serviço Social, sendo um dos maiores empregadores 

na atualidade. Sendo, o Serviço Social uma profissão que deve ser 

compreendida dentro da realidade social e nas particularidades de cada 

contexto histórico. Pois sabe-se que a profissão é regulamentada pela Lei nº 

8.662/93 sendo o seu exercício profissional regido pelo Código de Ética 

Profissional dos Assistentes Sociais, resolução do Conselho Federal de Serviço 

Social. É uma profissão que atua no campo das políticas públicas com o 

compromisso de defesa e garantia dos direitos sociais da população como o 

direito à saúde. 

Trata-se, de uma análise reflexiva acerca dos limites existentes e das 

possibilidades que contribuem com a intervenção profissional, que se 

encontram presentes no dia a dia do pronto Socorro Municipal de Rio das 

Ostras, que seguida por um estudo e entendimento dos fatores históricos e 

sociais, que rebatem e refletem as dificuldades existentes na política de saúde 

e seus entraves para sua realização têm suas raízes nas desigualdades de 

classes e nas mudanças nos padrões de acumulação. 

O trabalho foi dividido em 3 capítulos onde se propõe analisar 

refletidamente a construção histórica da política de saúde, bem como seus 

desdobramentos na sociedade juntamente com a emergência da profissão de 

Serviço Social, que é uma profissão intrinsecamente articuladora das políticas 

sociais. Com isso, busca-se compreender o trabalho desse profissional nas 

unidades de emergência e urgência e os desafios enfretamentos em seu 

cotidiano, aqui pesquisado Pronto Socorro de Rio das Ostras, e a falta de 

conhecimento das atribuições profissionais pela equipe multidisciplinar.  



11 

 

No primeiro capítulo “A saúde pública no Brasil” objetiva apresentar a 

trajetória da política de saúde no Brasil, considerando seus diferentes 

momentos e articulando-a ao processo sócio histórico de construção da política 

pública de saúde como direito. 

A história da saúde brasileira não está desconexa dos processos 

históricos mundiais, recebendo influência da reforma sanitária italiana, o 

processo de construção da saúde como direito garantida em lei se inicia na 

década de 1920 quando começa-se a pensar na saúde e higiene do 

trabalhador, o que mais tarde, ainda na mesma década 1923, culminou em 

medidas fundamentais na saúde pública, conhecida como Lei Eloi Chaves. 

Posteriormente, com a criação dessa lei, a saúde passou a estar 

atrelada à contribuição, os benefícios eram variáveis e particulares, como 

assistência médica curativa, medicamentos, pensão para dependentes, auxilio 

funeral, aposentadoria por tempo de serviço, invalidez, velhice, etc., porém de 

acordo com as contribuições de cada indivíduo. Fato que reforçava a 

necessidade de uma política de saúde que atendesse a todas as camadas da 

população em crescimento e desenvolvimento, e para isso era necessário 

intensificar o papel do Estado na saúde e de elaborar novas políticas sociais, 

tanto para universalizar os direitos quanto para conter as reinvindicações. 

Assim, tem-se que nas décadas de 1930, 1940, 1950 e 1960 o pais 

passou por profundas transformações, intervenções e investimentos desde a 

Era Vargas até a ditadura militar que provocaram mudanças sociais, políticas e 

econômicas impulsionando as reivindicações por ações em saúde. 

A década de 1970 e 1980 não foram diferentes. Em 1970 houve 

mudanças concretas como a criação do INAMPS, depois INSS e em 1980 uma 

mobilização pela redemocratização, politização e universalização da saúde no 

país. A urgência de uma reforma política na saúde pública fez com que em 

1986 se concretizasse o pensamento de Reforma Sanitária brasileira. De 

cunho preventivista a reforma indicava uma oportunidade de acesso à 

população à uma saúde intrínseca em uma totalidade, como a educação, 

economia, meio ambiente e moradia que interferem e prejudicam a saúde. 

Desse modo, pensando e mobilizado em 1986, o Sistema Único de 

Saúde (SUS) foi criado na Constituição de 1988 e regulamentado apenas em 

1990 pelas Leis nº 8080/90 e nº 8.142/90, Leis Orgânicas da Saúde, visando 
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modificar a situação de desigualdade na assistência à saúde da população e 

promover acesso ao atendimento de gratuito a todos.  

O trabalho também busca debater refletidamente a saúde pós a criação 

do SUS nos governos petistas de Luís Inácio Lula da Silva e de Dilma Roussef, 

onde a política de saúde teve avanços e retrocessos, demonstrando como o 

embate político, se enseja no campo do direito. 

O segundo capítulo “Histórico do Pronto Socorro de Rio das Ostras” 

apresenta o recorte do trabalho de conclusão de curso para a cidade de Rio 

das Ostras, um município da região da baixada fluminense do estado do Rio de 

Janeiro, relativamente jovem de emancipação e em profundo crescimento 

populacional, que em 20 anos se desenvolveu exacerbadamente acarretando 

desigualdades sociais, demográficas e dificuldade de disponibilidade da política 

de saúde e consolidação do Sistema Único de Saúde.  

Além de apresentar a instituição foco de estudo Pronto Socorro da 

cidade, uma unidade de urgência e emergência que deveria ser “porta de 

entrada” dos usuários da rede de saúde do município, que no entanto, está 

sucateado e precarizado que a cada dia dificulta a garantia do direito à saúde e 

o auxílio da prevenção, promoção e recuperação da saúde como reza o SUS.  

O que vem culminar no terceiro e último capítulo “A inserção do 

Assistente Social na saúde” onde é retratado e analisado criticamente como e 

porque ocorreu a inserção do profissional do Serviço Social no campo da 

saúde sendo este um espaço de trabalho permeado por contradições e 

impasses cotidianos que o Assistente Social necessita trabalhar e 

conjuntamente se articular e utilizar de instrumentos imprescindíveis de 

trabalho, como o Código de Ética Profissional e as Atribuições Profissionais. 

Também é no terceiro capitulo que se apresenta os resultados da 

entrevista de campo realizada na instituição Pronto Socorro afim de conhecer a 

realidade de trabalho do profissional que trabalha com a política de saúde. 

Para a realização de todo trabalho utilizou-se o método descritivo, 

qualificando-o com a pesquisa de campo, - conforme termo de livre 

consentimento e participação -, onde foi entrevistado profissionais Assistentes 

Sociais do Pronto Socorro de Rio das Ostras para conhecer a realidade 

cotidiana de trabalho na instituição, suas atribuições, deveres, e obrigações, 

como profissionais mediadores e garantidores de direitos, utilizando os dados 
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da entrevista para refletir a inserção da profissão na área da saúde e os 

entraves a serem enfrentados pela atuação profissional.  
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CAPÍTULO 1 – A saúde pública no Brasil 

Este capítulo tem por objetivo apresentar brevemente a trajetória da 

política de saúde no Brasil, considerando seus diferentes momentos 

articulando-a ao processo sócio histórico. 

 

1.1- Histórico da política de saúde 

Para falar sobre o processo de desenvolvimento e institucionalização da 

Política de Saúde é necessário resgatar historicamente o papel do Estado 

frente às questões de cunho social, os desdobramentos que estas tiveram na 

sociedade e os rebatimentos na saúde.  

Assim, é importante considerar inicialmente o histórico da política de 

saúde no Brasil, onde segundo Gonçalves (2006):  

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 [...] 
(GONÇALVES, 2006, p. 9)  

Nessa perspectiva, faz-se necessário contextualizar o processo de 

desenvolvimento da Política de Saúde no Brasil, para que se tenha 

entendimento do contexto histórico político-social-econômico de seu 

surgimento.   

A atual carta magna brasileira inaugura um novo sistema no país, 

pautado na concepção de Seguridade Social e universaliza os direitos sociais 

na Saúde, além de garantir e definir que os direitos à Assistência Social e 

Previdência devem ser responsabilidade do Estado (BRASIL,1988). 

Durante o século XVIII, a assistência médica era baseada na filantropia 

e nas práticas liberais. O século seguinte, um século repleto de mudanças 

políticas econômicas e sociais, houveram novas medidas no campo da saúde 

pública. No final do século e no início do século XX devido ao surgimento da 

classe operária, onde os mesmos buscavam por melhorias na saúde pública e 

passam a exigir algumas iniciativas por parte da organização do setor. 

A saúde pública, na década de 1920, devido a novos embates de poder, 

passaram a questionar sobre a higiene e a saúde do trabalhador, criando 

medidas fundamentais na saúde pública, como a conhecida Lei Eloi Chaves. 
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Esta lei teve como principal medida a criação das caixas de Aposentadoria e 

Pensões (CAPs).  

Segundo Bravo (2000), os benefícios variavam entre muitas 

particularidades, como assistência médica curativa, medicamentos, pensão 

para dependentes, auxilio funeral, aposentadoria por tempo de serviço, 

invalidez e velhice e eram de acordo com as contribuições de cada indivíduo.  

A partir de 1930, a sociedade brasileira passa por um intenso processo 

de industrialização, logo era visível o crescimento das camadas populares, 

tanto dos assalariados quanto dos trabalhadores. Assim, era necessário 

intensificar o papel do Estado na saúde e de elaborar novas políticas sociais 

para conter certas reinvindicações existentes.  

Portando, houve a conjuntura de 30 que era baseada nas ideias da 

década passada só que de forma mais elaborada e profunda, possibilitava que 

as questões sociais fossem notadas. Consequentemente, com o capital 

industrial, a urbanização e a massa trabalhadora acelerassem de forma 

precária, com condições de saúde, higiene e habitação ruins. 

De acordo com Bravo (2009), nesta época a política de saúde era de 

caráter nacional e dividida em dois subsetores. De um lado existia a saúde 

pública, mais forte até a década de 1960, onde centralizava as condições 

sanitárias os centros urbanos e restritamente para o campo.  Por outro lado, a 

medicina previdenciária, que possui seu auge em 1966. Paim (2009) afirma 

que: 

Assim, a organização dos serviços de saúde no Brasil antes do SUS 
vivia em mundos separados: de um lado, as ações voltadas para a 
prevenção, o ambiente e a coletividade, conhecidas como saúde 
pública, de outro, a saúde do trabalhador, inserida no Ministério do 
Trabalho, e ainda as ações curativas e individuais, integrando a 
medicina previdenciária e as modalidades de assistência médica 
liberal, filantrópica e, progressivamente, empresarial (PAIM, 2009, 
p.31). 

Segundo a mesma autora algumas alternativas foram tomadas para a 

saúde pública, como a ênfase em campanhas sanitárias, organização dos 

ambientes estaduais de saúde nos estados mais fracos, a interiorização das 

ações devido o fluxo migratório da mão de obra, a criação de serviços de 

combate às endemias entre outros. 

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 
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harmonizar empregados e empregadores, nesse sentido foram criados o 

Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho e a Consolidação das Leis 

Trabalhistas. A Política Nacional de Saúde, que se esboçava desde 1930, foi 

consolidada no período de 1945-1950. Inclusive: 

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).  

No final dos anos 1940, com o Plano Salte de 1948, que envolvia as 

áreas de Saúde, Alimentação, Transporte e Energia; a Saúde foi posta como 

uma de suas finalidades principais. A situação da Saúde da população, no 

período de 1945 a 1964 não conseguiu eliminar o quadro de doenças 

infecciosas e parasitárias e as elevadas taxas de morbidade e mortalidade 

infantil, como também a mortalidade geral. 

Conforme Gonçalves (2006) afirma, a década de 1950 é marcada pelo 

atrito entre a atenção medica curativa e as medidas preventivas. Assim, 1953 o 

Estado cria o Ministério da Saúde com atuação restrita, com pouco 

investimento e descaso o Ministério da Saúde, logo as condições ruins da 

saúde coletiva, se mantiveram.  

Em meados de 1966, a Medicina Previdenciária tinha o objetivo de 

abranger a maior quantidade de assalariados possíveis com seus benefícios 

através da criação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) 

conforme afirma Bravo (2000). Para se antecipar e evitar as às reivindicações 

da classe trabalhadora.  

A partir dos anos 50, o atendimento hospitalar privado já possuía uma 

estrutura relevante e indicava que haveria uma nova era de empresas médicas 

com fins lucrativos. Estas corporações medicas, claramente ligadas com os 

interesses capitalistas do setor, eram organizadas, pelo menos nesta época e 

pressionava o Estado com interesses de conseguir um financiamento e 

defender a privatização.  

De acordo com Bravo (2006), até 1964, mesmo com estas pressões, a 

assistência médica fornecida vinha dos serviços próprios dos institutos. Nesta 

época a comercialização de serviços médicos com terceiros eram pouco 
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expressivas no quadro geral da prestação da assistência médica pelos 

institutos. 

 A partir de 1964 e o início da ditadura militar, essa situação vai ser 

completamente diferente. Devido ao contexto histórico marcado nesta época 

com o poder do Estado bem mais fortalecida com as repressões e a 

assistência às expressões da “questão social”. Conforme Bravo (2000) afirma 

que este momento político foi decisivo e transformou o SUS, que tende ao 

mesmo progresso econômico-social e político. Dessa forma, Netto (1996) 

afirma: 

É no curso da década de setenta que emergem, visivelmente as 
transformações societárias que – embora já sinalizadas no decênio 
anterior- vão marcar os anos oitenta e noventa, revelando inflexões 
significativas no envolver da sociedade capitalista, inflexões de tal 
relevância que levaram muitos autores a equívocos na tentativa de 
caracterizar mais adequadamente seu estágio presente (NETTO, 
1996, p.4). 

A saúde pública teve um declínio e a medicina previdenciária apresentou 

um crescimento, beneficiando o produtor privado, houve interferência estatal na 

previdência, cujo capital era direcionado para as indústrias farmacêutica 

internacional e compras de equipamentos hospitalares. Houve interferência 

estatal na previdência, cujo objetivo era favorecer a lucratividade do setor da 

saúde; e um atendimento médico diferenciado de acordo com a “clientela”. 

Em 1966, os Institutos de Aposentadorias e Pensões com a criação do 

INPS (Instituto Nacional de Previdência Social) foram unificados, direcionando 

seus benefícios aos trabalhadores com carteira assinada apenas. Durante a 

década de 1970, o índice de trabalhadores urbanos aumentou e a assistência 

se expandiu também aos trabalhadores rurais, autônomos e domésticos 

fazendo que a “clientela” da Previdência Social ampliasse. Dessa forma, com o 

crescimento contrário a capacidade de sustentar essa quantidade de demanda, 

iniciou-se o processo de privatização. Como mencionado por Bravo (2006): 

A política nacional de saúde enfrentou permanente tensão entre a 
ampliação dos serviços, a disponibilidade de recursos financeiros, os 
interesses advindos das conexões burocráticas entre os setores 
estatal e empresarial médico e a emergência do movimento sanitário. 
As reformas realizadas na estrutura organizacional não conseguiram 
reverter a ênfase da política de saúde, caracterizada pela 
predominância da participação da Previdência Social, através de 
ações curativas, comandadas pelo setor privado. O Ministério da 
Saúde, entretanto, retomou as medidas de saúde pública, que 
embora de forma limitada, aumentaram as contradições no Sistema 
Nacional de Saúde. (BRAVO, 2006, p. 94-95) 
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Nos anos 1970 as pressões por reformas nas políticas de Saúde 

proporcionaram algumas mudanças concretas, como a criação do INAMPS 

(Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social) mas de forma 

primitiva e com o favorecimento para o Estado. Porém, tais medidas 

beneficiaram a construção de uma Política mais universalizada, mas com 

preferência para extensão da oferta dos serviços básicos. 

Porém, durante a ditadura o país passou por uma fase de 

desenvolvimento, provocando mudanças sociais, logo “os serviços não 

contemplavam as necessidades postas pelos trabalhadores na atenção à 

saúde” (GONÇALVES, 2006, p. 28), gerando reivindicações populacionais por 

ações eficazes. 

Na década de 1980 após o regime ditatorial a sociedade passa a 

conviver com um processo de democratização política e uma crise econômica 

que suas consequências se estendem até a atualmente. Nesta época, havia a 

urgência de uma reforma política na saúde pública. Desta forma, existia um 

movimento contrário ao modelo de saúde estabelecido pelo governo, chamado 

de Reforma Sanitária. Onde era contrário à forma curativa de lidar com a saúde 

e defendia o modelo preventivo de ação a saúde de população. 

A Reforma Sanitária defendia que os planos de ações da saúde pública 

deveriam ter como foco o modelo preventivo, onde muitos fatores sociais são 

indicadores ativos na saúde pública da população, como a educação, 

economia e moradia que interferem e prejudicam a saúde. O movimento torna-

se favorável por diversos motivos dentre eles como nos mostra Bravo (2007): 

A principal proposta da Reforma Sanitária é a defesa da 
universalização das políticas sociais e a garantia dos direitos sociais. 
Nessa direção, ressalta-se a concepção ampliada de saúde, 
considerada como melhores condições de vida e de trabalho, ou seja, 
com ênfase nos determinantes sociais; a nova organização do sistema 
de saúde por meio da construção do SUS, em consonância com os 
princípios da intersetorialidade, integralidade, descentralização, 
universalização, participação social e redefinição dos papéis 
institucionais das unidades políticas (União, Estado, municípios, 
territórios) na prestação dos serviços de saúde; e efetivo financiamento 
do Estado (CFESS,2010, p 19). 

A saúde contou com a participação de novos sujeitos sociais, dentre eles 

profissionais da saúde na defesa por melhorias na situação da saúde e o 

fortalecimento do setor público, afirma BRAVO (2006). A principal proposta 

desse movimento foi pela Universalização do acesso a saúde como um direito 
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social. A partir disso as medidas com as propostas de reformulação foram 

encaminhadas ao Estado. 

Segundo Bravo (2006), a 8ª Conferência Nacional de Saúde realizada 

no ano de 1986, foi um fato marcante e fundamental na questão da saúde no 

Brasil, essa conferencia contou com a participação de cerca de mais de quatro 

mil pessoas e constituiu um marco no processo da reforma sanitária brasileira, 

onde os princípios e diretrizes do SUS foram legitimados, tornando 

fundamental a discussão da questão da saúde no Brasil. 

 Essa conferência introduziu no cenário de discussão um elemento 

fundamental da saúde, a sociedade. O tema discutido foi a saúde como um 

direito de todos, inerentes a qualquer cidadão. Os debates saíram de fóruns 

específicos, (ABRASCO, CEBES, Medicina Preventiva, Saúde Pública) e 

assumiram uma dimensão ampla, em que entidades representativas da 

população: moradores, sindicatos, partidos políticos, associações de 

profissionais, parlamento fizeram parte das discussões. A questão da saúde foi 

tratada relacionado à sociedade como um todo, propondo-se não somente a 

criação de um sistema único, mas sim uma Reforma Sanitária (BRAVO, 2006) 

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

se gestava na década de 1980 eram a “politização da questão saúde” (cuja o 

objetivo era de ampliar, o nível de consciência sanitária, e  alcançar uma  

visibilidade necessária e incluir as demandas nas agendas governamentais),a 

“alteração da norma constitucional” (cujo texto abrange  grande parte das 

reivindicações do movimento sanitário) e a “mudança do arcabouço e das 

práticas institucionais” (efetuado  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. 

O SUDS (Sistema Único Descentralizado de Saúde) foi um 

aperfeiçoamento das Ações Integradas de Saúde (AIS) e trouxe em seu bojo a 

negação do modelo médico assistencialista-privatista e a afirmação de um 

novo sistema proposto pela Reforma Sanitária Brasileira. No entanto essas 

medidas, trouxe pouco impacto na melhoria das condições de saúde da 

população. 
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Na década de 1980, as classes trabalhadoras não conseguiram interferir 

substantivamente na ordem econômica, apesar de terem obtido significativas 

vitórias no âmbito social e político, num contexto de lutas democráticas contra o 

regime ditatorial que se instalou no Brasil desde 1964. O que se verificou para 

os trabalhadores, no final dessa década, foram conquistas no campo da ação 

política organizada e derrota no campo econômico (CFESS,2010, p. 18). 

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 autoritarismo. No campo da saúde, 

houve uma forte mobilização, tanto da sociedade civil quanto de profissionais, 

em torno de uma Reforma Sanitária e da consolidação de um Sistema Único de 

Saúde.   

Durante a transição de governos entre FHC (Fernando Henrique 

Cardoso) e Lula (Luís Inácio Lula da Silva), foram observadas algumas 

mudanças, mas a política de saúde sofreu influências da política 

macroeconômica defendida e fortalecida pela gestão anterior, salientando o 

neoliberalismo no país.  

Conforme Bravo (2010) a continuação da política de ajuste 

permaneceu no governo de Lula, refletindo em diversas áreas, assim como na 

saúde, para assim haver a manutenção macroeconômica do governo anterior e 

direcionando as políticas sociais a lógica econômica, como “A questão do 

desfinanciamento é a mais séria, pois está diretamente articulada ao gasto 

social do governo e é a determinante para a manutenção da política focal, de 

precarização e terceirização dos recursos humanos” (BRAVO, 2010, p.5). Uma 

maneira para direcionar os recursos vindos de políticas sociais encaminhando-

os para o capital gerador de juros foi criado no governo Dilma por meio da 

Desvinculação de Receitas da União (DRU), mecanismo esse que autoriza o 

governo federal utilizar 20% dos impostos, contribuições sociais, direcionados 

para despesas, dívida pública. Nota-se claramente que o capital busca 

maneiras de investir recursos públicos na amplitude e valorização dos setores 

privados. 
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1.2- A Construção do Projeto de Reforma Sanitária 

A década de 1980 foi marcada pela redemocratização do país com o fim 

da ditadura militar e com a Nova República, elegendo o primeiro presidente por 

eleições indiretas de 1985. Esta época a sociedade enfrentava também o início 

de uma crise econômica que existe até os dias de hoje. Havia uma intensa 

presença de movimentos sociais pela melhoria das condições da saúde da 

população.  

Enquanto tais acontecimentos existiam, surgiu-se o movimento 

sanitarista brasileiro pelos profissionais de saúde, usuários, políticos e 

lideranças populares que continuamente crescia e ganhava cada vez mais 

representatividade na luta pela reestruturação do sistema de saúde pública. O 

ápice deste movimento foi em 1986, durante a VIII Conferência Nacional de 

Saúde em Brasília, cujas propostas foram defendidas na Assembleia Nacional 

Constituinte de 1987.  

Assim, a Nova Constituição Brasileira de 1988, aproveitou de alguns 

ideais, garantindo o direito à saúde para toda a população, tornando-a num 

dever obrigatório do Estado, através da criação de um sistema de acesso 

universal e igualitário, representou no plano político a promessa de 

consolidação dos direitos sociais em especial o da saúde. 

De acordo com Bravo (2006), nesta época, contaram com a participação 

de novos sujeitos sociais na saúde que criavam discussões sobre as condições 

de vida da população e o debate alcançou dimensão política. Foram 

apresentadas várias propostas em relação a tal tema como a universalização 

do acesso   saúde, ou seja, a saúde deixa de ser restritiva ao trabalhador 

incluindo toda a população.  

Também houveram debates sobre a saúde como direito social e dever 

do Estado; a reestruturação do sistema através da estratégia do Sistema 

Unificado de Saúde (SUS); descentralização do processo decisório para que as 

decisões pudessem ser tomadas em cunho estadual e municipal, intensificação 

no financiamento para que quantidade de recursos fossem efetivas e maior 

democratização do poder local, através de mecanismos de gestão democrática 

como os Conselhos.  

Estas medidas são propostas fundamentais que regulamentaram a 8ª 

Conferência Nacional de Saúde. Conforme afirma Sérgio Arouca médico 
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Sanitarista brasileiro que presidiu a 8ª Conferência Nacional brasileira em 

1986. 

 stá em curso uma reforma democrática não anunciada ou alardeada 
na área da saúde. A Reforma Sanitária brasileira nasceu na luta 
contra a ditadura, com o tema Saúde e Democracia, e estruturou-se 
nas universidades, no movimento sindical, em experiências regionais 
de organização de serviços. Esse movimento social consolidou-se na 
8a Conferência Nacional de Saúde, em 1986, na qual, pela primeira 
vez, mais de cinco mil representantes de todos os seguimentos da 
sociedade civil discutiram um novo modelo de saúde para o Brasil. O 
resultado foi garantir na Constituição, por meio de emenda popular, 
que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado 
(AROUCA, 1998).  

O maior triunfo da Reforma Sanitária foi o movimento pela emenda 

constitucional, fruto do movimento social e da oitava Conferência Nacional de 

Saúde. A assembleia constituinte se tornou um embate político dividido entre o 

setor privado com a Federação Brasileira de Hospitais e a Associação de 

Indústrias Farmacêuticas e de outro lado sindicatos, associações, partidos de 

oposição, movimentos sociais e outros órgãos ligados associados a Plenária 

Nacional pela Saúde na Constituinte. Este segundo grupo teve a capacidade 

de utilizar um projeto de texto consciente como instrumento de luta e continha o 

apoio da sociedade que se mobilizava e pressionava o governo. 

De acordo com Bravo (2012) o evento marcou a inflexão nas tendências 

do debate na área da saúde foi relacionada à sociedade ampliando o tamanho 

dos seus foros específicos e de seus limites setoriais. 

As principais questões defendidas e entregues para a Assembleia 

Constituinte pela bandeira da reforma sanitária entre elas: 

 A concepção de saúde como direito de todos e dever do Estado; 

 O acesso universal e igualitário da saúde, as ações e serviços 
prestados, relevância pública da política; 

 Regulamentação, fiscalização e controle pelo Estado; 

 Integração das ações compondo e contendo um sistema único e 
integral com prioridade para atividades preventivas, sem prejuízo 
nos serviços assistenciais;  

 Participação da comunidade; 

Vale ressaltar que a consignação dessas bandeiras se deu através de 

tensões e conflitos e interesses de dois grupos de forças antagônicas que 

passaram a confrontar-se na assembleia de um lado grupos privados 
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empresariais prestadores de serviços ligados a indústria farmacêutica e do 

outro os adeptos da reforma sanitária.  

Segundo Bravo e Menezes (2006), em relação a saúde, e apesar dos 

conflitos e pressões o movimento sanitarista conseguiu grande partes de suas 

reivindicações e bandeira defendidas. A proposta de emenda popular 

apresentada por Sérgio Arouca, indicado pela plenária de Saúde para defende-

la no Plenário da Constituinte, foi assinada por mais de 50 mil eleitores, 

representando 167 entidades. Contrariando os interesses empresariais 

hospitalares sem alterar a indústria farmacêutica. Para Teixeira (1989, p. 50-

51), os principais aspectos aprovados na Constituição foram:  

 O direito universal a Saúde e o dever do Estado, acabando com 

discriminações existentes entre segurados/ não-segurados, rural/ 

urbano;  

 As ações e Serviços de Saúde passaram a ser considerados de 

relevância pública, cabendo ao poder público sua 

regulamentação, fiscalização e controle; 

 Constituição do Sistema único de Saúde, integrando todos os 

serviços públicos em uma rede hierarquizada, regionalizada, 

descentralizada e de atendimento integral, com participação da 

comunidade; 

 A Participação do setor privado no sistema de saúde deverá ser 

complementar, preferencialmente com as entidades filantrópicas, 

sendo vedada a destinação de recursos públicos para subvenção 

às instituições com fins lucrativos.  

 Proibição da comercialização de sangue e seus derivados. 

De acordo com Bravo (2006) a 8° Conferência foi um marco importante 

na questão da saúde no Brasil a primeira meta a ser implementada foi a 

“politização da Saúde” (cuja a meta era aumentar o nível de consciência 

sanitária e introduzir as demandas nas agendas governamentais). A “alteração 

da norma constitucional”, (cujo o texto abrange grande parte das reivindicações 

do movimento sanitário) e a “mudança no arcabouço e das práticas 

institucionais” elaborando medidas para o fortalecimento do setor público e a 

universalização do atendimento, levando a criação do (SUDS) Sistema 

Unificado Descentralizado de Saúde, depois do Sistema Único de Saúde. 
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Contudo, tais medidas tiveram pouco impacto em relação as condições 

de saúde da população, pois era necessária sua operacionalização, o que não 

ocorreu. 

Segundo Bravo (2006) não foi possível atender todas as demandas 

defendidas pelo movimento sanitário, pois tais medidas se confrontavam aos 

interesses empresariais ou dos setores do governo. As principais questões 

sobre o financiamento de um novo sistema não ficaram claras quanto ao 

porcentual a ser definido sobre os orçamentos e de onde se origina. As 

propostas quanto à saúde do trabalhador não foram atendidas como sendo 

direito do trabalhador recusar-se a trabalhar em lugares insalubres, bem como 

ter informações sobre a manipulação de produtos tóxicos. 

Segundo Bravo (2006) no final da década de 1980, ainda havia algumas 

dúvidas com relação a efetivação do Projeto de Reforma Sanitária, cabe  

destacar alguns pontos negativos ao andamento do referido projeto: não houve 

avanço significativo na área democrática; transparência, controle social e 

participação popular; ineficiência no setor público, tensões com os profissionais 

da saúde,  falta do apoio popular diante da ausência de resultados concretos à 

atenção da saúde da população brasileira e a reorganização dos setores 

conservadores contrários à reforma, que passam a dar a direção no setor a 

partir de 1988. 

A implantação dos princípios do projeto da Reforma Sanitária 

transpassou por entraves desde o final dos anos 1980 e início dos anos 1990. 

Período em que o SUS foi legitimando e iniciado seu funcionamento. Bravo 

(2006) aponta que existiam incertezas quanto a efetivação das propostas da 

Reforma Sanitária. 

O somatório destes fatores se dá ao fato do que ocorreu nos anos de 

1990, um redirecionamento do papel do Estado, influenciado pela política de 

ajuste neoliberal que provocou mais questionamentos quantos às propostas da 

política de saúde formulada no projeto de Reforma Sanitária. Nos anos 90, o 

Estado tem um redimensionamento influenciado pela Política Neoliberal. Para 

Bresser Pereira:(Apud Bravo, 2006, p.100) 

A Reforma do Estado ou Contra-Reforma é outra estratégia e parte 
do suposto de que o Estado se desviou de suas funções básicas ao 
ampliar sua presença no setor produtivo, colocando em cheque o 
modelo econômico vigente. O seu Plano Diretor considera que há o 
esgotamento da estratégia estatizante e a necessidade de superação 
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de um estilo de administração pública burocrática, a favor de um 
modelo gerencial que tem como principais características a 
descentralização, a eficiência, o controle dos resultados, a redução 
dos custos e a produtividade. O Estado deve deixar de ser o 
responsável direto pelo desenvolvimento econômico e social para se 
tornar o promotor e regulador, transferindo para o setor privado as 
atividades que antes eram suas. O referido Plano propôs como 
principal inovação a criação de uma esfera pública não estatal que, 
embora exercendo funções públicas, devem fazê-lo obedecendo as 
leis do mercado.  (BRESSER PEREIRA,1995, p. 100). 

 
Bravo (2006) afirma que a hegemonia neoliberal brasileira estabeleceu 

uma diminuição dos direitos sociais e trabalhista, contribuiu pelo desemprego, 

intensificou a precarização do trabalho e promoveu o desmonte da previdência 

e o sucateamento da saúde e educação. Desta forma, a política de saúde 

estabelecida na década de 80, tem sido desconstruída. 

Diante disso, consolidou-se na segunda metade dos anos 90, um projeto 

mais voltado ao mercado ou privatista, pautado numa política de ajuste com 

contenção de gastos e racionalização da oferta, a descentralização e a 

exoneração de responsabilidade da União. As principais características são de 

caráter focalizado, atender as populações mais vulneráveis através do pacote 

básico de saúde, a ampliação da privatização e o estimulo ao Seguro Privado. 

(Bravo, 2006) 

Neste Contexto, conclui-se que Para Bravo e Matos (2009), caminhar 

em direção a uma agenda política em defesa da saúde, tem como principais 

propostas:  

Democratização do Estado e defesa do cidadão como sujeito histórico; 
luta em defesa do Projeto de Reforma Sanitária; defesa da saúde, na 
perspectiva da Seguridade Social, como direito social do cidadão; luta 
em defesa da ética da solidariedade; participação nas Conferências de 
Saúde; realização de pesquisas e socialização de informações; luta 
pelo financiamento articulado à Seguridade Social; luta por uma política 
de recursos humanos; inserção nos Conselhos de Saúde, de forma 
crítica e participativa; criação de fóruns das políticas da Seguridade 
Social; luta pela garantia de recursos públicos para a Seguridade 
Social; realização de encontros de saúde articulados às demais 
políticas de Seguridade Social; fortalecimento do orçamento 
participativo. (BRAVO; MATOS, 2009, p. 13) 

  
Entende-se, assim, que transformações estruturais nas políticas sociais, 

e na saúde em particular, só serão efetivadas por meio de um amplo 

movimento de massas que questione a cultura política da crise gestada pelo 

grande capital e que lute pela ampliação da democracia nas esferas da 

economia, da política e da cultura (CFESS/CRESS, 2010).  
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No ano 2003 podemos ver algumas inovações no âmbito das políticas 

(sociais e consequentemente no âmbito da saúde que ocorreu um retorno a 

concepção sanitária e as concepções postas na Constituição Federal, no 

entanto, a Reforma Sanitária ainda deve ser bandeira de luta como se refere o 

Ministério da Saúde. 

Os princípios básicos da reforma sanitária, que não se resumiam   

criação do S S mostrava que o conceito de saúde e doença estava ligado a 

trabalho, saneamento, lazer e cultura. Por isso, era preciso discutir a saúde não 

como política do Ministério da Saúde, mas como uma função de Estado 

permanente. 

 

1.3 - A criação do SUS 

O SUS foi criado na Constituição de 1988 foi criado e regulamentado 

pelas Leis nº 8080/1990 e nº 8.142/1990, Leis Orgânicas da Saúde, com a 

finalidade de modificar a situação de desigualdade na assistência à saúde da 

população.   Promovendo para a população acesso ao atendimento de saúde 

gratuito.  

Sabe-se que anteriormente, a assistência médica era de 

responsabilidade do instituto nacional de assistência médica da previdência 

Social (INAMPS), e a população era dividida por três setores, os que podiam 

pagar pelo serviço privado, os empregados que contribuíam, e os que não 

possuíam nenhum recurso e dependiam da filantropia. 

Com a constituição da Republica de 1988, a saúde passou a ser 
reconhecida como um direito social. Ou seja, inerente à condição de 
cidadão, cabendo ao poder público a obrigação de garanti-lo: A saúde 
é um direito de todos e dever do Estado (Art.196). (PAIM, 2009, p. 43) 

Ainda de acordo com Paim, os movimentos pela reforma sanitária 

durante a meia  década de 1970 até 1988 foi de suma importância, observando 

que gerou pela primeira vez no Brasil uma Constituição que reconhece a saúde 

como um direito social. De acordo com Matos (2014) a Constituição Federal de 

1988 apresenta inovações em sua estrutura no que concerne à saúde, como o 

autor descreve: 

O marco inicial é a concepção de saúde, que ao não ser mais 
compreendida como ausência de doenças é entendida como o 
acesso a um conjunto de bens e serviços disponíveis na sociedade, 
produzidos pela coletividade, mas apropriado privadamente. Assim, a 
concepção assume a intrínseca relação da saúde com a política e, 
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portanto, naturalmente, apregoa o direito de todos à saúde. Daí o 
acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS) ser entendido como um 
direito universal, não contributivo, no qual o sujeito deve ser visto na 
sua integralidade (MATOS, 2014, p. 33). 

A Lei Orgânica da Saúde também trata sobre a gestão financeira do 

SUS, onde os valores dos repasses de verbas do Fundo Nacional de Saúde 

para estados e municípios levando em consideração alguns fatores, como o 

perfil demográfico da região, o perfil epidemiológico da população; 

características da rede de saúde na área; entre outras questões. 

Como forma de avançar a Política de Saúde na década de 1980, com a 

promulgação da Lei 8080 de 19 de setembro de 1990, que regulamentou o 

Sistema Único de Saúde – como foi mencionado anteriormente – essa 

legislação se configura como avanço, de vários debates entres diversos 

setores da sociedade, e inclusive, por abranger diversas demandas do 

Movimento Sanitarista que se formava desde as décadas anteriores. 

Outro ponto importante a ser abordado diz respeito à ampliação dos 

atendimentos e dos direitos dos cidadãos ao acesso dos serviços em saúde, se 

distinguindo da política anteriormente oferecida, onde o acesso a saúde pública 

estava estritamente atrelado ao fator previdenciário. 

Conforme Paim (2009), somente depois da lei 8.080/1990 é que ficou 

claro a concepção ampliada de saúde e o SUS é um conjunto de ações e 

serviços, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 

municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo 

Poder Público constitui o Sistema Único de Saúde (Art.4º). Desta forma ao 

mesmo tempo em que o SUS avança em algumas questões, não avança com 

tamanha totalidade, permanecendo questões que prima pela circulação da 

economia. Como, por exemplo, encontra-se inserido na política do SUS a 

parceria público-privada, presente como um dos princípios organizativos a 

complementar do setor privado.  É importante salientar de acordo com o 

mesmo autor que: 

Assim, serviços e estabelecimentos de saúde vinculados à 
administração indireta poderiam gozar de maior autonomia de gestão 
adequando-se melhor à natureza e às especificidades das ações de 
saúde. A iniciativa privada pode participar do SUS, em caráter 
complementar, mediante contrato regido pelo direito público. Nesse 
sentido, os serviços privados e filantrópicos contratados funcionam 
como se públicos fossem. (PAIM, 2009, p. 54) 
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Segundo Bravo (2006), 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, algumas questões comprometeram 

os avanços do SUS. 

A 8° Conferência Nacional de saúde introduziu no cenário atual debates 

sobre saúde e sociedade. O conceito saúde foi definido como direito do 

cidadão e traçou fundamentos do Sistema Único de saúde (SUS) com base no 

desenvolvimento de várias estratégias. Assim, foi possível a coordenação e a 

transferência de recursos entre as instituições federais, estaduais e municipais. 

  Com a participação de vários agentes que estão incluídos na 

conferência, como sindicatos, moradores, partidos políticos, delegados, entre 

outros, tal fato só foi possível ir a diante nas discussões das análises setoriais. 

Como forma de requerer um novo sistema de saúde. Dessa forma, a 

universalização da saúde através do SUS só foi possível com o movimento da 

Reforma Sanitária Brasileira que começava a formar no final da década de 

1970 com a participação de intelectuais e profissionais de saúde. 

O SUS como política de saúde é compreendida dentro do tripé da 

Seguridade Social, juntamente com a assistência e a Providencia Social – 

assegurada pelo Art. 196 da constituição federal de 1988 que afirma:  

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
(BRASIL, 1988) 

Neste Sentido, distingue-se como concepção ampliada de saúde, 

classificada como melhores condições de vida e de trabalho e uma nova 

organização de saúde por meio da construção do SUS, com os princípios da 

intersetorialidade, integralidade, descentralização, universalização, participação 

social e redefinição das atribuições dos gestores (União, Estado e Município). 

(CFESS/CRESS, 2010) 
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Na década de 1990, embora os princípios e diretrizes do SUS sendo 

assegurado por lei, ainda houve algumas dificuldades para a sua 

implementação. Mesmo com os princípios e diretrizes do SUS estando 

assegurados em lei, alguns entraves foram enfrentados para sua 

implementação. A hegemonia do projeto neoliberal vai apresentar uma saúde 

voltada para o mercado, focalizada, fragmentada e pontual. Com tendências de 

contenção de gastos e descentralização com isenção de responsabilidade do 

poder Central. Assim, Bravo e Matos afirmam que “ao Estado cabe garantir um 

mínimo aos que não podem pagar, ficando para o setor privado o atendimento 

aos cidadãos consumidores. ” (BRAVO; MATOS, 2008, p. 10) 

Constantemente, quando se fala no Sistema Único de Saúde, logo se 

associam a problemas de acesso, filas enormes, estrutura precária, que o 

sistema não satisfaz as necessidades da população, entre outas situações. 

Porém, ainda sim o SUS precisa ser olhado pela sua abrangência nas ações 

que ele alcança. Como as de promoção, prevenção e assistência à saúde dos 

brasileiros. 

 

1.4-  Neoliberalismo e a Contrarreforma do Estado 

Embora a história da Saúde Pública Brasileira tenha início em 1898, o 

Ministério da Saúde só foi instituído em 1953, com a lei n° 1.920 Art. 1. Onde 

afirma-se: “É criado o Ministério da Saúde, ao qual ficarão afetos os problemas 

atinentes   saúde humana. ” 

Ao longo deste mais de cinquenta anos de existência, o ministério passou 

por diversas reformas em sua estrutura. É função do ministério dispor de 

condições para a proteção e recuperação da saúde da população. Sua missão 

de “promover a saúde da população mediante a integração e a construção de 

parcerias com os órgãos Federais, as unidades da federação, os Municípios, a 

iniciativa privada e a sociedade, contribuindo para a melhoria da qualidade de 

vida e para o exercício da cidadania”. (Ministério da Saúde) 

Conforme afirmado anteriormente, as políticas sociais de 1980 obtiveram 

grandes avanços consolidados pela Constituição Federal de 1988. Dessa 

forma a sociedade também passou por uma série de mudanças, como o 

processo de redemocratização pós-Ditadura Militar. A saúde pública nesta 

época, estava marcada por um forte movimento da sociedade civil e das 
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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 

contrarreforma do Estado e de obstaculização e/ou redirecionamento das 

conquistas de 1988 ...” (B HRING; BOSCHETTI, 2007, p. 147).  Ou seja, o 

aparecimento da Política de Ajuste Neoliberal influenciava o redirecionamento 

do papel do Estado nesta época. Onde, esta política tinha como objetivo 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. Desta forma, a autora afirma: 

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). 

Desta forma, a solução dessa crise seria a reconstrução do mercado, 

redução do papel do Estado na economia, induzindo as privatizações. Também 

foi estabelecido a desregulamentação das atividades econômicas do Estado e 

a diminuição da participação Estatal nas atividades relacionadas ao bem-estar 

social, deixando para as instituições privadas e para a sociedade. 

Segundo este pensamento, a autora Laurell (2002) refere que neste 

momento existe um afastamento do direito social e se aproxima das políticas 

assistencialistas voltadas para as parcelas mais precárias da população. O 

neoliberalismo é uma política contrária a universalidade dos direitos sociais, 

Behring e Boschetti (2007) afirmam que as políticas sociais e os direitos sociais 

passam por um momento de restrição e redução, onde as políticas sociais se 

tornaram ações objetivas e compensatórias, de acordo com os conceitos de 

“privatização”, “focalização” e “descentralização”. 

 O projeto neoliberal era um novo padrão de expansão capitalista e a 

finalidade de acumulação. Onde tinham como objetivo, o enfraquecimento das 

instituições públicas e propagar os investimentos privados na renda das 

atividades econômicas, conforme afirma Laurell (2002). Assim, a autora 

também afirma que: “...as quatro estratégias concretas da implantação da 

política social neoliberal são o corte dos gastos sociais, a privatização, a 
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centralização dos gastos sociais púbicos em programas seletivos contra a 

pobreza e a descentralização. ” (LA R LL, 2002, p. 167) 

O novo sistema político e econômico possui um ideal onde existe uma 

mínima intervenção do Estado, segundo Montano (1997). Um dos principais 

aspectos da política nesta época e base fundamental era a privatização das 

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

Behring e Boschetti (2007) afirma que o Brasil durante os anos 1990, 

governado por Fernando Henrique Cardoso eleito em 1994, passava por um 

período reformas, basicamente criadas para o mercado, dando prioridade as 

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

Seguridade Social. Resultando o ““Plano Diretor da Reforma do  stado”, 

documento orientador destas mudanças na gestão governamental. Os mesmos 

autores, contrário ao termo “Reforma” utilizado acima, afirmam que: 

[...] 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; BOSCETTI, 2007, p. 149) 

Ainda de acordo com as autoras, após o Plano Real de 1994, nota-se 

um verdadeiro desmonte às práticas postas na década de 1980, no sentido de 

uma transformação Estatal para uma adaptação passiva à lógica do capital 

denominando-se como uma “contrarreforma”. 

Iamamoto (2008) afirma que a política neoliberal do Estado implantada 

na época favorecia a política econômica, limitando as possibilidades de 

investimentos públicos e melhorias nas políticas sociais públicas, priorizando 

as privatizações. É notório afirmar que, segundo Alves (2003), nesta época 

houve um aprofundamento da desigualdade social, degradação do mundo de 

trabalho, aumento do desemprego, precarização da força de trabalho e dos 

estatutos salariais, de acordo com uma grande análise da década feita por ele. 

A década caracterizada pela Política neoliberal, observa-se que a 

degradação das políticas sociais, restrição do acesso universal a bens de 

consumo coletivo e o aumento da pobreza no país. Afirma-se com isso, 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 
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Carta Magna que determinam a Seguridade Social se ausentam do conceito de 

direito por estarem sendo retirados do âmbito público. (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2007) 

Laurell (2002) compreendeu que as privatizações eram procedimentos 

que dividia a sociedade entre os que podem e os que não podem usufruir de 

determinados serviços via mercado, porém tendo em mente que as políticas 

públicas com investimentos mínimos e precários e o baixo esforço do Estado 

de oferecer serviços de qualidade. 

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 à frente o caso do Pronto Socorro Municipal de Rio 

das Ostras. No quesito mercado dos serviços médicos, nota-se que vem 

conquistando cada vez mais adeptos, inclusive entre as classes médias e 

operariados. 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; BOSCHETTI, 2007) 

 

1-5- A Saúde no Governo Lula e Dilma 

Para dar continuidade ao debate sobre a política pública de saúde, neste 

item será abordado os governos de Lula e Dilma, governos neoliberais, porém, 

voltados para uma coletividade. Fato que foi sentido e visto no campo de 

estágio, mais precisamente no governo da Dilma Rousseff. Assim, como forma 

de demonstrar a situação da saúde na contemporaneidade, posteriormente a 

criação da Constituição Federal e governos extremamente neoliberais, 

privatistas e mercadológicos, como o governo de Fernando Henrique Cardoso. 

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

entanto, a economia em grande escala, e a política do governo de Fernando 

Henrique Cardoso permaneceu as políticas sociais foram subordinadas à lógica 

do mercado. Segundo Bravo e Menezes (2011), a expectativa em que se 

colocava em torno do governo Lula era de fortalecimento ao projeto da reforma 

sanitária, onde a saúde fosse atendida como direito fundamental e com 

compromisso de garantir acesso universal, equânime e integral nas ações 

voltadas à saúde em específico nas atenções básicas, e no combate as 

endemias tendo como principal diretriz a ampliação do SUS. Com uma 
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economia mais voltada para o dentro e com maior foco nas políticas sociais e 

participação social, o novo governo busca romper 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 foram mantidas 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), 

várias características definiram a década neoliberal no Brasil estão também 

presentes no Governo Lula. 

 Para explicar a forma como se identificam as políticas sociais nos dois 

governos tomamos como parâmetro  a  observação da autora em relação  as 

Reformas da Previdência que sucederam 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; 

BOSCHETTI, 2007, p. 161)  

Ou seja, estas Reformas visavam o mesmo objetivo, a precarização das 

políticas sociais. No entanto, nem sempre fica claro o discurso político e as 

orientações do governo no trato dessas políticas.  

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) 

De acordo com Bravo e Menezes (2011), um dos maiores destaques de 

focalização da política de saúde neste governo se concretiza no programa 

Saúde da Família (PSF), transformando em estratégia de reorganização da 

atenção básica e não em um programa extensivo. Nesta época, a política de 

saúde sofreu grandes embates 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. 
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 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, no entendimento de Bravo e Menezes 

(2011), não houve comprometimento com a Reforma Sanitária, assuntos como 

“Controle de Planos de Saúde”, financiamento, investimento, intersetorialidade 

e política de gestão do trabalho não foram apontados e nem discutidos.  Nesta 

gestão também deixaram 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, sendo apresentado propostas 

opostas ao projeto de Reforma Sanitária, como a adesão de um modelo 

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

Fundações Estatais de Direito Privado.  Em relação à saúde, isso indica que 

essas fundações seriam gerenciadas pelo direito privado; num sistema que não 

prevê Conselhos Gestores de Unidades e não ressalta o controle social, não 

dando importância nas demandas postas como: Plano de carreira, Cargo e 

Salário dos Trabalhadores de Saúde, que vêm sendo desenvolvidas desde a 

década anterior. De acordo com Behring e Boschetti (2007), durante a década 

de 1990, ao longo do movimento da contrarreforma do Estado, foi feito um  

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 com parcerias com ONGs e instituições 

filantrópicas, num plano no qual é ignorado  o conceito de Seguridade Social. 

Segundo Bravo e Menezes (2011), a análise feita nos dois mandatos do 

presidente Lula, em relação à saúde é que, ainda permanece em disputa os 

dois projetos dos anos de 1990, o da Reforma Sanitária e o projeto privatista 

voltado para uma política de ajustes. Com características de caráter focalizado 
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para atender as populações mais vulneráveis por meio de um pacote básico 

para a saúde, com que a ampliação da privatização, e o estimulo ao seguro 

privado. 

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

o cargo de Presidente da República, Dilma Rousseff. A Presidenta iniciou seu 

mandato em 01 de janeiro de 2011. Os desafios colocados como prioridade 

neste governo foi a manutenção do SUS, embora também tenha deixado claro 

que estabeleceriam parcerias com o setor privado na área da saúde.  

A Presidente da República solicitou ao Ministro da Saúde, Alexandre 

Padilha algumas questões especiais estivessem abordadas como a atenção da 

saúde da mulher e da criança, outra com relação aos cuidados para as 

mulheres acometidas por câncer de mama e de colo uterino. Também nesta 

época, surgiu-se o programa “Aqui tem Farmácia Popular” e o início da 

implementação das Unidades de Pronto-Atendimento 24 horas – as  PA’s. 

Bravo e Matos (2011) afirmam que esta época foi marcada pelo 

distanciamento da Estratégia Saúde da Família e questões relacionadas à 

solidificação da formação e fixação dos profissionais. As estratégias da saúde 

deste governo demonstraram cada vez mais, a vinculação com o setor privado. 

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.  

De acordo com Bravo e Menezes (2011), em 2010, o governo 

apresentou uma medida provisória visando que o Poder Executivo crie a 

EBSERH – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, uma empresa pública, 

com vínculos com o Ministério da Saúde e de direito privado com o objetivo de 

iniciar a dos Hospitais Universitários Federais (Huns).  

Segundo os mesmos autores, em junho de 2011, o prazo de votação 

dessa medida provisória acabou e a Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares foi transferida pelo governo como projeto de lei (PL 1749/ 2011). 

Proposta que visava a contratação de funcionários pela Consolidação da Leis 

Trabalhistas ou por contratos temporários. Promovendo a instabilidade e 

rotatividade dos trabalhadores, dificultando a continuidade e qualidade dos 

atendimentos e ações. 
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O SUS tem em seu alicerce a concepção de saúde de forma 
ampliada, resultante das condições de vida e de trabalho, e o sistema 
construído de forma transparente e com todos os segmentos da 
sociedade. E como qualquer outra empresa capitalista, a Ebserh visa 
somente a produtividade baseada em fatores econômicos, como a 
redução de gastos e o aumento de lucro, independentemente da 
situação de saúde da população usuária. (CRESS-MG, 2017) 

Esta lei também previa a criação da Previdência Privada. (Bravo e 

Menezes,2011) faz um balanço que sinaliza para programas e política de  

saúde focalizada, a parceria com o setor privado e a agregação dos 

movimentos sociais. Assim como um modelo de gestão vertical, com ênfase na 

privatização em detrimento do serviço público estatal, demonstrando a 

precarização dos serviços públicos e o não privilegiamento da atenção primária 

em saúde.  

A saúde pública nesta época, ainda de acordo com Bravo e Menezes 

(2011), afirma que há uma primazia do tratamento das doenças com falta de 

medidas que possibilitem a promoção efetiva da saúde, conforme o SUS 

(Sistema Único de Saúde), com ausência de ações intersetoriais coordenadas. 

Com o fortalecimento do setor privado da saúde nesta época, verifica-se 

a perda de profissionais para este setor, além da precarização das relações de 

trabalho devido a partir de processos de terceirização da força de trabalho, 

contratos temporários, baixas remunerações que acabam forçando os 

profissionais a jornadas duplas de trabalho. Estes acontecimentos, 

consequentemente recaem sobre a mão-de-obra, gerando um sentimento de 

desestímulo e desvinculação profissional e diminuiçã na qualidade dos serviços 

prestados. 

Durante o governo Dilma, é nítido que a saúde pública e o SUS passam 

por um momento de resseção com muitos problemas de gerencia e gestão. 

Mas, vale lembrar que estas privatizações ocorridas não ocorrem de forma 

comum. É visível que as medidas têm como objetivo de o mercado adentrar 

seus interesses por via do que é público. Há uma ilusão de que os serviços 

continuam a ser apresentados como público, porém estes processos e 

decisões na gerencia mostram o contrário. Muitos interesses privados, 

pessoais e do mercado escondem-se por detrás dessas estratégias, enquanto, 

não se leva em consideração as necessidades dos maiores interessados, no 

que diz respeito a saúde: os usuários e os profissionais. 
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De acordo com Bravo (2006), a questão é de maior gravidade devido a 

relação com o custo público, sendo um fator determinante na manutenção da 

política focal, precária e na terceirização dos Recursos Humanos. O SUS têm 

passado por muitas dificuldades, como o rompimento da CPMF - Contribuição 

Provisória sobre Movimentação Financeira da receita da saúde, a decisão do 

Presidente de reduzir os recursos destinados ao SUS para ampliar ações de 

serviços de saúde e reorganização dos recursos do orçamento da Seguridade 

Social para garantir o superávit primário das contas públicas. 

Porém, o maior redutor do financiamento da saúde pública foi o 

comprometimento do governo com a FMI de desvincular recursos para saúde e 

educação, ou seja, obrigou a União, o Estado e os Municípios de gastarem um 

percentual do dinheiro arrecadado para os setores de educação e saúde. Com 

o objetivo de reduzir o gasto governamental e corrigir anualmente o gasto do 

ministério de saúde de acordo com o PIB nacional, prejudicando a qualidade da 

saúde pública do país por falta de investimento. A autora afirma que: 

A desvinculação das fontes acarretará um desfinanciamento ainda 
maior da saúde. O Brasil já tem um gasto pequeno, o que 
corresponde a 3, 4% do PIB sendo significativamente inferior ao de 
países como Uruguai (5,1%), Panamá (4,8%) e Argentina (4,7%) para 
não compararmos com França (7,2%) e Alemanha (8,0%). (BRAVO, 
2006, p 106) 

Para a contextualização da saúde pública, Bravo 2006, ainda faz um 

balanceamento dos resultados publicados pelo Governo Federal com relação a 

saúde.  

O documento ressalta as seguintes ações: 3200 novas equipes no 
Programa Saúde da Família, contratação de 13040 novos agentes 
comunitários de saúde, aumento do repasse de atenção básica para 
as prefeituras de 10 para 12 reais por habitante, aumento de 68% das 

equipes de saúde bucal, implantação de 17 farmácias populares, 

implantação de 132 unidades do SAMU em 1200 municípios e 
entregues 252 ambulâncias.” (BRAVO, 2006, p 106) 

Esses dados mostram e determinam as questões da saúde que 

priorizam a ênfase nos programas focais e deslegitimam questões 

fundamentais como a universalização das ações, o financiamento efetivo, a 

política de recursos humanos e a política nacional de medicamentos. 

 

Capítulo 2 – A Política de Saúde no Município de Rio das Ostras 



38 

 

O segundo capítulo desse trabalho tem como objetivo retratar de forma 

breve a política de saúde do Município de Rio das Ostras, e como ela é 

efetivada dentro do contexto de saúde pública do Brasil, como a mesma sofre 

com a interferência da política macroeconômica na sociedade atual e seus 

rebatimentos na população usuária.    

 

2.1- Breve Panorama da Política de Saúde no estado do Rio de Janeiro e 

no município de Rio das Ostras 

A partir dos anos 2000 no Rio de Janeiro, a Saúde Pública recebe uma 

atenção fortalecida devido a Frente Nacional contra a privatização da saúde, 

criada por diversos Fóruns Estaduais, afim de dialogar sobre a degradação da 

saúde pública na atual conjuntura governamental. 

Entre os anos 2005 e 2006, o Fórum de Saúde do Rio de Janeiro, era 

coordenado pela Doutora Maria Inês de Souza Bravo, tendo uma função 

fundamental na prática de defesa da Saúde Pública de qualidade. Também 

existiam as Organizações Sociais de Saúde na capital do estado que atuavam 

na saúde da família e as Unidades de Pronto Atendimento – as UPAS, com o 

objetivo de manter um plano de ação de excelência.  

Estas organizações passaram a contratar trabalhadores com vínculos 

de trabalhos mais flexíveis sem a necessidade de concursos públicos e com 

superfaturamento de contratos. Logo, os atendimentos aos usuários são 

realizados com uma qualidade inferior.  

A nova gestão existente é fruto da Contrarreforma do Estado que 

promulgava a transferências para Instituições Privadas as Empresas Públicas e 

Organizações Sociais. Assim, a saúde pública era o departamento que mais 

absorvia estas medidas governamentais de controle, conduzindo, orientando, 

controlando e gerenciando. 

O que não foi diferente no município de Rio das Ostras. Este está 

localizado na Baixada Litorânea1 do estado do Rio de Janeiro, à cerca de 170 

km da capital, foi emancipado do município de Casimiro de Abreu/RJ, em 10 de 

abril de 1992. É um balneário, com cerca de 230 km de área demográfica, 

                                                           
1
 Municípios que compõe a Baixada Litorânea: Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Armação 

dos Búzios, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Iguaba Grande, Araruama e 
Saquarema. 
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localizada na região da baixada fluminense. Sendo reconhecida nacionalmente 

pelo seu turismo com belas praias e várias lagoas, onde a mais conhecida é a 

lagoa do Iriry, localizada próxima a praia de costa azul e também por empresas 

do ramo do petróleo.  Assim, o município é ainda considerado relativamente 

jovem por ter apenas 25 anos. A cidade tem como atividades econômicas, de 

comércio, bancos, hotelaria, construção civil, e turismo. 

Mesmo sendo um município jovem, apresentou um elevado 

crescimento populacional em relação a outros municípios que compõem estado 

do Rio de Janeiro. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) o município cresceu em torno de 11% ao ano, havendo um 

aumento habitacional na cidade. No ano 2000, a população local era de 36.419 

habitantes e em 2010, essa população correspondia a 105.676 habitantes. Isto 

representa um crescimento populacional de 190,4%, posicionando a cidade de 

Rio das Ostras dentre as que possuem maior crescimento populacional do país 

e com a maior taxa de crescimento demográfico do estado do Rio de Janeiro.  

A população está distribuída em uma área territorial de 229,50 km de 

extensão com mais de 90% na zona urbana do município conforme informado 

no portal da prefeitura. O gráfico abaixo, realizado pelo IBGE e retirado do site 

da prefeitura de Rio das Ostras demonstra o índice populacional entre 1996 à 

2017. 

 

Gráfico 01 - Dados Populacionais de Rio das Ostras de 1996 – 2017 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2017 
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O elevado crescimento populacional desse município com a exploração 

de petróleo da região da bacia de campos/RJ, atraiu um grande número de 

pessoas a procura de emprego que era anteriormente oferecida no município 

vizinho de Macaé, que centraliza diversas empresas voltadas para o ramo 

Petroquímico, “A Capital Nacional do Petróleo”. Atualmente, devido à crise 

econômica e política que permanece pelo país, a região foi muito afetada com 

demissões em massa realizadas por empresas ligadas ao ramo do petróleo 

nesta região desencadeando uma série de desempregos atingindo diretamente 

os trabalhadores.  

No que se refere aos serviços públicos, a Prefeitura Municipal de Rio 

das Ostras está organizada por meios de secretárias que realizam sua gestão. 

O município também conta2 com os Royalties para integrar sua base 

econômica, provenientes do Petróleo na região, mas devido o momento atual, 

foram reduzidos o percentual de recursos de Royalties obtidos pelo município, 

sendo necessário rever as prioridades para investimentos em políticas 

públicas. Conforme indica o material sobre o XXXIII Fórum de Planejamento e 

Orçamento que mostrou como prioridade a saúde e a educação: 

Durante o Fórum ficou demonstrando que os investimentos em 
Saúde, Educação e Saneamento lideram as despesas da 
Administração Municipal. Ao analisarmos a execução das despesas 
por função até o terceiro quadrimestre de 2015, fica nítido que os 
investimentos em Saúde (25%), Educação (26%) e Saneamento 
(9,96%) representam 58,50% do to

3
tal das despesas, demonstrando 

o comprometimento do Município com essas áreas. (XXXIII FÓRUM 
4
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, 2016, p.9) 

  No campo da saúde, a Secretária de Saúde vincula-se aos princípios 

do Sistema Único de Saúde e tem diversos serviços que compõem a rede de 

atendimento à população usuária, desde a atenção básica em saúde aos 

serviços de alta complexidade, mesmo que seja da forma de encaminhamento 

aos municípios de grande porte como o Rio de Janeiro. Mesmo sendo 

apontada como prioridade a área da saúde ainda se mostra ineficiente e 

insuficiente as reais necessidades da população do município5 em constante 

crescimento demográfico. 

                                                           
2
 https://ww2.ibge.gov.br/home/ 

 
4
<http://rj.transparencia.gov.br/tem/Rio_das_Ostras#> acesso em 29/08/2017 
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 De acordo com o portal da transparência1,nota-se que o município 

recebe recursos que são repassados pelo Governo Federal. No ano de 2015 a 

cidade recebeu R$ 13.067.163,27. O repasse de recurso é transferido de 

acordo com as propostas e pactuações nas quais o município estabeleceu para 

serem desenvolvidas, apresentando as ações necessárias para serem 

realizadas. É importante salientar que não se encontra inclusa nesse valor a 

verba direcionada para a Estratégia de Saúde da Família (ESF), pois ela é 

repassada através de outro sistema. 

De modo a exemplificar os repasses que o município recebe para 

investimento nas políticas públicas, e seus gastos, no Fórum de Planejamento 

e Orçamento Municipal 2017, foram apresentados investimentos e gastos no 

município de acordo com os níveis de atenção. Sendo 25% para a saúde, 26% 

para a educação e 49% para as demais áreas, para a saúde foi dividido em: 

Atenção Básica R$ 17.922,30; Assistência Hospitalar e ambulatorial R$ 

57.991,30 e Vigilância Epidemiológica R$ 6,846,20 (Fórum de planejamento 

2017, p.11).  Portanto, observa-se como as ações voltadas para a prevenção 

da saúde são mais reduzidas. Segundo Olivar e Vidal (2007, p.141) atenção 

básica significa, “O acesso da população   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”. 

A respeito das propostas de melhorias para o SUS, nota-se o Pacto 

Pela Saúde, criado em 2006 que é composto por três vertentes: Pacto pela 

Vida, Pacto pela Defesa do SUS e Pacto de Gestão. Com o propósito de uma 

nova consolidação do Sistema Único de Saúde através de reformas e 

inovações de alguns instrumentos para que a repolitização do SUS fosse 

ampliada e com o objetivo de concretizar os princípios estabelecidos na 

constituição.  

O documento afirma que o Pacto Pela Saúde tem como 

fundamentação o território brasileiro e as muitas diferenças, principalmente 

sociais, das suas dimensões continentais entre cada região do pais. Assim, é 

necessário regionalizar os serviços de saúde e gestão devido as necessidades 

da população de cada região que variam entre si. O pacto viabiliza reformas e 

inovações nos processos de gestão para poder otimizar sua eficiência e 
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qualidade de serviço enquanto propõe redefinir as responsabilidades tendo em 

mente os resultados sanitários e as necessidades de saúde e singularidades 

de cada região. 

O mesmo também reforça que o município possui a responsabilidade 

de assumir de forma integral toda a rede pública de serviços de atenção 

básica. Também possui compromisso de proporcionar a humanização do 

atendimento, gerando e executando ações de promoção e proteção da atenção 

básica do município. Por exemplo, quanto ao “Pacto de Gestão” o autor afirma 

que é responsabilidade dos munícipios reconhecer e verificar as necessidades 

da população da região e em seguida 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. 

Entretanto, para Rio das Ostras participar deste pacto, era necessário 

que o governo municipal firmasse um termo de adesão para participar. 

Segundo o site do Portal da Saúde do Rio de Janeiro, Rio das Ostras e as 

outras cidades da baixada litorânea não assinaram o pacto, logo a região não 

está vinculada à Norma Operacional Básica de 96 (NOB 96), onde visa a 

gestão integral da atenção básica, considerando plenamente a 

descentralização e assim garantindo a emancipação das cidades em sua 

gestão. O objetivo deste pacto é alcançar os princípios estabelecidos pela 

legislação do SUS corretamente e completamente, desta forma estabelece 

maior necessidade da adesão dos municípios pela assinatura do mesmo. 

De acordo com o site do município de Rio das Ostras, é notório 

salientar que a saúde municipal possui caráter otimista. No mesmo afirma-se 

que a rede pública de saúde da cidade é uma das melhores do país, 

confirmando que os serviços disponíveis ocorrem sem interferência 

efetivamente.  

Segundo os dados anteriormente citados do sitio eletrônico, Rio das 

Ostras possui atualmente em sua estrutura 12 Postos de Saúde; dois Centros 

de Saúde; Clínica da Família; Centro de Atenção Psicossocial; Farmácia 

Popular; Pronto Socorro e Hospital Municipal. Entretanto, o site retrata uma 

realidade inexistente na cidade, sabe-se que o desenvolvimento da política de 

saúde pública e seus serviços em Rio das Ostras ocorrem de maneira oposta 
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com o que foi publicado no site como é divulgado pelo portal de comunicação 

da prefeitura do município. 

 É importante ressaltar que as informações aqui relatadas constam no 

mesmo endereço eletrônico acima citado e não quer dizer que os fatos sejam 

condicentes com a prática realizadas nos cuidados da saúde da população que 

buscam pelos serviços público de saúde do município de Rio das Ostras. 

 

  2.2-  A especialidade de emergência e urgência em saúde 

Segundo Olivar e Vidal (2007), em 2003 o Governo Federal criou uma 

Política Nacional de Atenção às Emergências no que concerne a especialidade 

de Urgência e Emergência. A Portaria nº 1863/ GM, de 29 de setembro de 

2003 é motivada por muitos motivos e objetivos, como poder possibilitar a 

estruturação de uma rede de serviços hierarquizada de atenção às urgências 

por região para descentralizar a atenção que é efeituada praticamente apenas 

pelos prontos socorros. 

Esta política foi formada pelos sistemas de atenção as urgências nos 

âmbitos municipais, regionais e estaduais, estabelecendo a garantia da 

universalidade, equidade e integralidade no atendimento às urgências. 

Olivar e Vidal (2007) afirmam que a Política Nacional de Atenção às 

Urgências tinha como um dos eixos principais a Política Nacional de 

Humanização – Humaniza SUS que surgiu em 2003 pela Secretaria Executiva 

do Ministério da Saúde. No próprio documento dar-se a entender que os 

envolvidos na humanização é a simples valorização dos sujeitos no processo 

de produção da saúde, sendo usuários, trabalhadores e gestores, tendo em 

mente os valores de autonomia e protagonismo dos sujeitos envolvidos com a 

participação coletiva nos processos de gestão. 

Desta forma, é notório afirmar que uma das vias de qualificação 

profissional para atuar numa unidade de urgência e emergência, precisa-se 

obter além dos conhecimentos próprios de cada profissão e necessita-se levar 

em consideração que nestas situações existe o sofrimento de uma pessoa 

humana e precisa-se proporcionar um atendimento humanizado para obter a 

eficácia necessária.  

De acordo com o documento revisado em 2004, para implantar a Política 

Nacional de Humanização na Urgência e Emergência, nos Prontos Socorros, 
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Pronto-Atendimentos, Assistência Pré-Hospitalar e outros, era necessário ter 

como direção a demanda estabelecida por avaliação de risco, para garantir o 

acesso aos diversos níveis de assistência. Também eram diretrizes a garantia 

da referência e contra referência, resolução emergencial vinda do acesso às 

estruturas hospitalares, definição de protocolos clínicos, garantindo a 

eliminação de intervenções desnecessária e respeitando a individualidade dos 

sujeitos. 

Conforme Souza (2001) o nível primário tem como objetivo ações de 

proteção individual e coletivo, possui serviços que proporcionam uma relação 

constante e estável (baixo risco) com os usuários. Assim, determina-se como a 

maior porta de entrada do sistema. A atenção secundária é classificada pelo 

atendimento em especialização ambulatorial com serviços de análise e 

terapêutico. O terciário está incluindo os serviços de alta complexibilidade onde 

desempenha as internações dos que se encontram em situações de agravos a 

saúde como a urgência e emergência, onde dispõem de tecnologias mais 

elaboradas. 

O atendimento de Urgência e Emergência possui um nível de 

complexibilidade especifico, de acordo com a hierarquia dos serviços de saúde 

e do Sistema Único de Saúde, impostos conforme na Lei Orgânica da Saúde, 

no Pacto Pela Saúde, na Política Nacional de Humanização e a Constituição 

Federal de 1988. Desta forma, o sistema hierarquizado por sua 

complexibilidade e de forma regionalizada tem propensão de disponibilizar um 

maior conhecimento da situação da saúde da população em uma determinada 

área analisada.  

De acordo com Souza (2001), este sistema favorece que ações de 

vigilância epidemiológica, sanitária, de educação em saúde, além das ações de 

atenção ambulatorial e hospitalar. O autor afirma também que 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 acredita-se que os prontos-

socorros estão inclusos. 

A classificação de risco é um processo dinâmico de identificação dos 

usuários que necessitam de tratamento imediato, de acordo com o potencial de 

risco, agravos á saúde e grau de sofrimento. (Brasil, 2004). 
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2.3- Unidade de Urgência e Emergência: Pronto Socorro Municipal de Rio 

das Ostras  

O Pronto Socorro é uma instituição que nasceu da necessidade do 

município em atender a sua população em casos de urgência e emergência, 

nomeado como Pronto Socorro Municipal desde a emancipação de Rio das 

Ostras do seu município vizinho Casimiro de Abreu em abril de 1992, onde este 

atende as demandas de todo o município, e suas redondezas, nos casos de 

urgência e emergência, funcionando 24 horas por dia.  

Descrever o histórico dessa unidade de saúde é uma tarefa difícil, pois 

não há uma cultura institucional que priorize a sistematização de documentos 

que narrem essas informações ao longo dos anos. Dessa forma somente 

através da análise institucional elaborada para a disciplina de estágio I e 

pesquisas especificas que será possível recuperar tais informações.   

O estágio foi realizado no Pronto Socorro Municipal de Rio das Ostras 

PSMRO nos anos de (2013 e 2014) onde a política social no qual a instituição 

se vincula é a de saúde e o caráter da instituição é público, pois é sob o regime 

das normas do SUS que o serviço de emergência prestado pelo Pronto Socorro 

de Rio das Ostras atua. Enquanto unidade se encaixa no terceiro nível de 

atenção. Os serviços prestados à população são de urgência/emergência, em 

geral, excetuando as crianças, que são realizados na emergência do Hospital 

Municipal de Rio das Ostras (HMRO). Outros atendimentos são realizados, 

como: acidentes automobilísticos, acidentes domésticos, traumas psiquiátricos, 

etc. O atendimento aos que necessitam é 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. 

O Pronto Socorro tem por objetivo salvar vidas daqueles que se 

encontram em estado de saúde comprometida ou debilitada. Porém, pouco se 

falam em programas, projetos institucionais, devido ser um ambiente que as 

pessoas que passam por ali não devem permanecer por muito tempo, devido a 

unidade de urgência e emergência, ter por objetivo estar sempre em 

conformidade com a legislação do SUS.  
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Atualmente o Pronto Socorro de Rio das Ostras conta com alguns 

serviços que anteriormente não era encontrado no município, como 

atendimento para emergência psiquiátrica; administração de medicamentos 

prescritos após a consulta com médicos clínicos ou especialistas como: médico 

oftalmologista, médico otorrinolaringologista, médico cardiologista, médico 

ortopedista, fisioterapeuta, nutricionista, enfermeiros entre outros que atuam 

por 24 horas diárias. Ainda possui serviços de exames laboratoriais, 

radiológicos e eletrocardiogramas, imobilização ortopédica, uma equipe para 

marcação de exames para pacientes graves e pacientes internos, através da 

central de vagas.  

Recentemente, em 2011, o Pronto Socorro passou por uma reforma e 

ampliação onde foi construída uma unidade de Dor Torácica, que é a unidade 

de Pacientes Graves (UPG), para atendimento de urgência e emergência 

cardiológicas 

O Pronto Socorro Municipal de Rio das Ostras funciona desde a 

emancipação do município em abril de 1992, passando pela reforma de 2011 a 

qual lhe proporcionou oferecer novos serviços, ampliando seu espaço, para um 

atendimento mais humanizado. A unidade ganhou uma área específica para 

atendimento de transtornos mentais; o número de consultórios e de salas de 

trauma foram ampliados; e teve o sistema elétrico todo redimensionado e 

climatizado. As salas foram pintadas para um atendimento mais adequado à 

população usuária. 

No tocante à política pública de saúde oferecida pelo município, pode-se 

dizer que esta encontra-se em uma situação de precariedade, necessitando 

conforme a pesquisa realizada de mais investimentos e mudanças, como um 

acolhimento mais humanizado aos usuários que recorrem ao Serviço Social 

institucional. Desta forma, segundo Olivar e Vidal (2007), o que podemos 

observar em Rio das Ostras é justamente ao contrário do que se espera. 

Quando declaramos que o Pronto Socorro é a “porta de entrada” dos usuários 

à rede de saúde do município, na verdade estamos deixando claro que a 

precarização da rede básica de saúde é tão profunda que a população está 

sujeita a valer-se, quase sempre ao atendimento de urgência, mesmo que essa 

não seja a melhor forma e local adequado de buscar por auxilio para sanar 

suas necessidades. E, a partir desse primeiro acolhimento é que o mesmo é 
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encaminhado e referido aos demais níveis de assistência. Onde o que se 

espera na verdade, é que: O acesso a saúde dos cidadãos à rede de saúde 

deve se dar através da rede primária de atenção básica de saúde 

(caracterizados como a porta de entrada da população). Estes serviços 

precisam estar qualificados para atender e resolver as principais demandas da 

população. (OLIVAR; VIDAL, 2007, p. 141)  

Como anteriormente citado, o PSMRO sofreu reformas, dentre elas, a 

sala de trauma passou por uma nova reforma. Sendo ela uma das áreas mais 

importantes do setor de emergência e a porta de entrada dos atendimentos de 

urgência e emergência. Esta ala do Pronto Socorro, foi reaberta ao 

atendimento no dia 29 de maio 2017, tendo sido pintada e equipada com novos 

condicionadores de ar, e aumentando os números de leitos, melhorando os 

serviços aos pacientes e as condições de trabalho dos profissionais de saúde 

6que atuam no setor. Conforme consta no site da prefeitura do município. 

A estrutura física completa dessa unidade é composta por: Recepção 

com poltronas, bebedouro, televisão; Sala de acolhimento e classificação de 

risco; Enfermaria feminina com cinco leitos; Enfermaria masculina com cinco 

leitos; Enfermaria psiquiátrica com dois leitos; Enfermaria de isolamento com 

dois leitos; Sala de Hidratação com seis poltronas; Sala de Hipodermia com 

cinco poltronas; Dois consultórios médicos; Um consultório médico-Ortopedia; 

Um consultório médico -Oftalmologia e Otorrinolaringologia; Sala de 

Atendimento do Serviço Social; Sala de serviço do 192; Sala da Central de 

Exames e Vagas (CECOVE); Sala de Gesso; Sala de Raio-X; Sala de Sutura; 

Sala do Laboratório; Unidade de Pacientes Graves (UPG) com seis leitos e 

posto de enfermagem; Sala de Trauma com seis leitos e posto de enfermagem; 

Sala do Almoxarifado; Sala Obituária; Refeitório; Sala da Nutrição; Sala dos 

Recursos Humanos; Sala do Faturamento e Arquivo; Sala de Administração 

Geral; Cinco Quartos para descanso dos profissionais. 

Em janeiro de 2011 foi implantado o serviço de acolhimento, mas logo foi 

desativado. Esse serviço foi reativado no ano seguinte em agosto de 2012 e 

mantem seu funcionamento até os dias de hoje e está pautado na Política de 

Humanização do SUS. (BRASIL, Ministério da Saúde. Política de 
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Humanização, 2003). Dessa forma, prevê o acolhimento com avaliação e 

classificação de risco, e selecionando os pacientes por classificação de risco e 

grau de sofrimento. Nesse caso, o atendimento é priorizado de acordo com a 

gravidade do caso e não mais pela ordem de chegada ao serviço, sendo assim, 

uma melhor forma de organizar as demandas dos atendimentos.    

O próximo capítulo pretende demonstrar empiricamente como é o 

trabalho do Assistente Social no Pronto Socorro de Rio das Ostras, o que para 

isso, será apresentado também como é o trabalho deste profissional nas 

unidades de urgência e emergência. 

 

 

 

Capítulo 3- A inserção do Assistente Social na Saúde 

Neste terceiro último capítulo será apresentado como é o trabalho do 

Assistente Social na unidade de urgência e emergência do Pronto Socorro de 

Rio das Ostras refletindo seus rebatimentos no cotidiano de atuação através da 

pesquisa de campo. 

 

3.1- O trabalho do Assistente Social na Saúde: urgência e emergência  

Neste item será brevemente demonstrado o trabalho do Assistente 

Social em unidades de urgências e emergências, pois é de suma importância 

para o debate pretendido com o trabalho discorrido até aqui. 

“As unidades de emergência são locais apropriados para o atendimento 

de pacientes com afecções agudas específicas onde existe um trabalho de 

equipe especializado e podem ser divididas em pronto atendimento, pronto 

socorro e emergência”. (GOM S, 1994, p. 80). 

De acordo com Ministério da Saúde 2008, pronto atendimento é definido 

como uma: “unidade destinada a prestar, dentro do horário de funcionamento 

do estabelecimento de saúde, assistência a doentes com ou sem risco de vida, 

cujos agravos a saúde necessitam de atendimento imediato”; e pronto socorro 

como “estabelecimento de saúde destinado a prestar assistência a doentes, 

com ou sem risco de vida, cujos agravos a saúde necessitam de atendimento 

imediato. Funciona durante às 24 horas do dia e dispõe apenas de leitos de 

observação”; define-se como emergência, uma: “unidade destinada a 
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assistência de doentes, com ou sem risco de vida, cujos agravos a saúde 

necessitam de atendimento imediato”. 

Por este ter sido meu campo de estágio, a unidade de urgência e 

emergência de Rio das Ostras, despontou o interesse em abordar o trabalho do 

Assistente Social na saúde, pois na instituição é necessário que se tenha um 

profissional mediador e interventivo entre a política de saúde e sua efetiva 

garantia. 

Conquistas ocorreram no decorrer da história de consolidação e 

inserção no contexto social através de parâmetros críticos e legais. Ou seja, o 

Serviço Social passa a ser legitimado pelas Resoluções n° 218 de 6/03/1997 

do Conselho Nacional de Saúde, que legitima a categoria de Assistentes 

Sociais profissionais de saúde, além da Resolução CFESS n° 383, de 

29/03/1999, - que também classifica o Assistente Social como profissional da 

saúde -, segundo Souza (2009). Sendo assim, atribui-se à categoria do Serviço 

Social, todo o mecanismo que legaliza a atuação profissional do Assistente 

Social na área da saúde, com embasamento ético-político, teórico-

metodológico e técnico-operacional específicos da saúde. 

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi legitimado na Constituição Federal 

de 1988 e também por meio da Lei 8.080/1990. Dessa forma, como já 

mencionado, em capítulo anterior, a saúde pública no Brasil é universal e tem 

sido um grande campo de atuação do profissional de Serviço Social. Nas 

urgências e emergências o trabalho do Assistente Social vem sendo por 

diversas vezes questionado pelos próprios conselhos da categoria, que 

buscam delimitar a intervenção específica do Assistente Social. Visto 

erroneamente como responsável por tarefas mais administrativas do que 

técnicas. (CFESS/CRESS, 2010) 

Para que se possa debater o trabalho do Assistente Social na área da 

saúde, é importante que haja a possibilidade de entender como o Brasil ao 

longo dos anos que antecederam a década de 1930, desenvolveu sua política 

de saúde, conforme demonstrado no primeiro capítulo deste trabalho. Quem 

foram os personagens e em que contexto os profissionais e usuários passaram 

a fazer parte dessa construção, que hoje representa uma das mais amplas 

conquistas na área de direitos sociais, que é o Sistema Único de Saúde 

Brasileiro. 
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Assim, pensar o trabalho do Assistente Social na esfera pública, é 

pensar seu trabalho articulado com as políticas sociais ao mesmo tempo em 

que o articula com as atribuições, suas limitações, precarizações e com o 

projeto ético-político profissional. “[...] os direitos sociais - são exercidos pelos 

homens por meio de intervenção do Estado, que é quem deve provê-los. É no 

âmbito do Estado que os homens buscam o cumprimento dos direitos sociais, 

embora ainda façam de forma individual. [...]” (CO TO, 2008, p.35)  

A profissão de Serviço Social teve sua emergência na década de 1930. 

Posteriormente o profissional de Serviço Social passa a atuar 

emergencialmente nas situações decorridas da sociedade. Desse modo a 

questão social é considerada a gênese do trabalho do Assistente Social que ao 

mesmo tempo atua numa tentativa de responder aos desdobramentos da 

questão social e afirmar a reprodução do capitalismo. 

O ponto de partida para a análise do Serviço Social é o de que a 
profissão é tanto um dado histórico, indissociável das particularidades 
assumidas pela formação e desenvolvimento da sociedade brasileira 
no âmbito da divisão internacional do trabalho, quanto resultantes dos 
sujeitos sociais que constroem sua trajetória e redirecionam seus 
rumos. Considerando a historicidade da profissão – seu caráter 
transitório e socialmente condicionado – ela se configura e se recria 
no âmbito das relações entre o Estado e a sociedade, fruto de 
determinantes macrossociais que estabelecem limites e 
possibilidades ao exercício profissional, inscrito na divisão social e 
técnica do trabalho e nas relações de propriedade que a sustentam. 
Mas uma profissão é, também, fruto dos agentes que a ela se 
dedicam cai seu protagonismo individual e coletivo. (IAMAMOTO, 
2012, p. 39) 
 

Logo, ainda segundo a autora a saúde pode ser considerada um campo 

cada vez mais diversificado e amplo para a categoria profissional. O campo da 

saúde assim, compreende aspectos sociais, econômicos e culturais, que sempre 

interferem no processo dinâmico da relação capital/trabalho e com isso na reprodução 

da classe trabalhadora e no desenvolvimento das relações sociais.  

Neste sentido cabe ao Serviço Social, a busca de ações estratégicas como 

uma necessidade para a superação das expressões da questão social. 

A área saúde por sua vez, vem sendo no decorrer dos anos, 

principalmente a partir do final do século XIX, um dos maiores campos de 

atuação profissional, com intensa participação do Serviço Social na construção 

do conhecimento e legislações que permitam a categoria trabalhar com 

diferentes segmentos das relações sociais desencadeadas pelo 

desdobramento da questão social em diversas áreas.  
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Para isso, deve-se ter o entendimento da questão social e sua relação 

com a intervenção do estado, onde Iamamoto (2001) expõe 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) 

Desse modo, o Assistente Social como um profissional qualificado e 

técnico inserido nos processos de trabalho coletivos tem sua atuação na 

gestão, elaboração, implementação, execução e avaliação de programas e 

projetos sociais vinculados à saúde, educação e assistência do trabalhador e 

da sociedade civil.  Atuando de acordo com os artigos 4º e 5º da Lei nº 8.662 

de 7 de junho de 1993, que seguem as exigências no perfil profissional. 

Art. 4º Constituem competências do Assistente Social: 
I - Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a 
órgãos da administração pública, direta ou indireta, empresas, 
entidades e organizações populares; 
II - Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e 
projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com 
participação da sociedade civil; 
III - encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, 
grupos e à população; 
V - Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no 
sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no 
atendimento e na defesa de seus direitos; 
VI - Planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais; 
VII - planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir 
para a análise da realidade social e para subsidiar ações 
profissionais; 
XI - Realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de 
benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública 
direta e indireta, empresas privadas e outras entidades. 
 
Art. 5º Constituem atribuições privativas do Assistente Social: 
I - Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, 
pesquisas, planos, programas e projetos na área de Serviço Social; 
II - Planejar, organizar e administrar programas e projetos em 
Unidade de Serviço Social; 
IV - Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações 
e pareceres sobre a matéria de Serviço Social; 
VI - Treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de 
Serviço Social; 
XII - dirigir serviços técnicos de Serviço Social em entidades públicas 
ou privadas; 
XIII - ocupar cargos e funções de direção e fiscalização da gestão 
financeira em órgãos e entidades representativas da categoria 
profissional. 
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Visto isso, segundo Raichelis (2009, p. 388) é um desafio a ser 

enfrentado, pois o profissional precisa ser mais criativo e crítico na sua atuação 

interventiva. Instaurando o que a autora fala em um lugar especifico do Serviço 

Social na divisão social e técnica do trabalho, por meio de um mercado de 

trabalho que necessita de “agentes habilitados para a formulação e 

implementação das políticas sociais”. 

Segundo Yazbeck (1999), mesmo o Assistente Social não se 

caracterizando como um profissional autônomo na sua atuação profissional, na 

gestão organizacional, material e técnica a exercício profissional, este 

trabalhador possui uma liberdade restrita, possuindo características 

estabelecidas nas profissões liberais, principalmente por ser uma profissão 

regulamenta pela Lei 8.662 e pelo Código de Ética Profissional. 

Iamamoto (1998) afirma que todas as mudanças sociais dos moldes de 

regulação social até a crise de 1970, o Assistente Social, como trabalhador 

assalariado, inserido nas instituições públicas, buscavam atender as demandas 

sociais, intervindo através das políticas sociais. No entanto, possuía um 

panorama de precarização do sistema das condições de trabalho e 

consequentemente na qualidade de sua atuação.  

A condição de trabalho do Assistente Social e suas relações passam por 

grandes impactos das mudanças do perfil do Estado e da esfera social. É 

notório afirmar que mesmo o Assistente Social procurando defender seus 

direitos constitucionais, zelar pelos interesses da população e preservar a 

democracia, fica impedido de atender todas as demandas e necessidades de 

seus usuários, focalizando o trabalho, devido as determinações das instituições 

empregadoras.    

O que pode ser refletido que a rotina de trabalho se torna contraditória, 

ou seja, tendo o Assistente Social que garantir direitos, desconhecendo os 

usuários quais são esses direitos, principalmente os direitos sociais quanto à 

saúde. Onde além de desconhecerem dos seus direitos, também não sabem 

quem são os técnicos; porque trabalham na instituição; os recursos que podem 

utilizar para terem acesso aos seus direitos bem como as informações que os 

técnicos detêm sobre o movimento da instituição (rotinas, recursos, 

contradições, correlações de forças). 
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À vista disso, é através do processo de orientação, organização e 

mobilização, que o Assistente Social poderá contribuir para o acesso dos 

usuários aos seus direitos de forma a buscar a realização da cidadania e da 

universalização da informação sobre os direitos sociais. 

Por esse e outros motivos, que se faz necessário o fortalecimento da 

ação do Assistente Social no contexto da saúde, sendo este, como já 

supracitado, respaldado pelos princípios e ações do Código de Ética do Serviço 

Social, em defesa intransigente dos direitos humanos. Lutando cotidianamente 

contra o arbítrio e o autoritarismo, e para uma ampliação e consolidação do 

compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população. Conforme 

defende Vasconcelos (1997): 

O Assistente Social na maioria das vezes ocupa a sala do serviço 
social e espera que alguém solicite o seu trabalho [...] Mas o 
nosso trabalho tem que ser ativo, planejado, porque o trabalho 
passivo alimenta a subalternidade histórica, tão discutida na 
profissão, se colocarmos os espaços de participação, de controle 
social, de democratização, de conhecimento e informações como 
optativas e ou subordinadas as demais ações de saúde (a 
consulta médica, os exames complementares, entre outros), não 
estaremos contribuindo para romper com a subalternidade da 
profissão. (VASCONCELOS, 1997, p.9) 

Já Guerra (2005) esclarece que no contexto da nova tentativa de 

estruturação capitalista existente após a crise de 1970, fortes investidas do 

estado para desestruturar o trabalho do Assistente Social emergiram, tendo a 

presença das políticas de flexibilização do mercado, afetando de forma direta a 

precarização do trabalhado, ressalta-se que as mudanças das ligações 

contratuais (contratos terceirizados, com tempo determinado por serviço), é de 

suma importância, pois essas mudanças ocorridas, como subcontratações e a 

transformação de trabalho assalariado por trabalho temporário, afetou e alterou 

diretamente a legislação trabalhista. 

No contexto de inserção do Assistente Social na instituição, como na 

operacionalização das políticas sociais, segundo Iamamoto (1998), afirma-se 

que a Seguridade Social, tendo como base o tripé: Saúde, Assistência Social e 

Previdência Social, torna-se fundamental como espaço favorecido a inserção 

do Assistente Social onde a Saúde torna-se fundamental como fonte destes 

trabalhadores. Assim, deve-se encontrar um amplo campo de participação 

deste profissional nas várias unidades de saúde do país. 
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Posto isso, são nos serviços de saúde, que o Serviço Social ascende 

historicamente na esfera da saúde pública. E nesse âmbito a introdução 

desses profissionais acontece em todos os graus de atenção à saúde e em 

ambientes multiprofissionais. E essas inserções conforme Mioto e Nogueira 

(2009, p. 231), “tem sido marcada tanto pelos processos societários em curso 

como pela própria condição da profissão”. Segundo as autoras, a ação 

profissional em saúde do Assistente Social assenta-se em três pilares: 

necessidades sociais em saúde; direito à saúde; e produção da saúde. 

O movimento societário é o fator crucial para a determinação e 

construção das necessidades sociais no âmbito da saúde. As políticas públicas 

retratam um grau da relação entre o estado e a sociedade, tendo como função 

mediar o direito a saúde, de forma operacionalizada por meio de sistemas e 

serviços de saúde, utilizando certas atividades como a gestão, planejamento, 

controle social e a avaliação da situação problema. “A produção de saúde é 

entendida como um processo que se articula a partir das transformações 

econômicas, sociais e políticas, das ações de vigilância à saúde e das práticas 

de assistência   saúde.” (MIOTO; NOGUEIRA, 2009, p. 223). Para as autoras, 

esses pilares dão estruturas a argumentos que auxiliam os Assistentes Sociais 

nos espaços sócio ocupacionais, onde as doenças em seu entorno alcançam 

dimensões objetivas e subjetivas dos sujeitos. 

Diante disso, Vasconcelos (2007) foi uma das autoras principais no 

âmbito das especialidades sobre a atuação do Serviço Social nas urgências e 

emergências, pois elaborou uma pesquisa sobre a prática profissional dos 

Assistentes Sociais conformada no sistema de saúde municipal do Rio de 

Janeiro. A autora relata que a organização da assistência do Serviço Social nas 

instituições de saúde é fundamentada no modo em que estas unidades 

organizam o atendimento ao usuário, o qual é constantemente desconsiderado 

no planejamento desorganizando o trabalho desta categoria. 

 Desta forma o Serviço Social possui a prática fundamentada em 

plantões e na constituição de equipes multiprofissionais dos agentes de saúde. 

Os plantões são estabelecidos e inseridos em hospitais, maternidades e 

institutos e envolvem os trabalhos na emergências e/ou urgências e nas 

enfermarias. 



55 

 

Logo, como forma de trabalho, o plantão de 24 horas, deve ser realizado 

em condições adequadas, de instalações físicas para o cumprimento do sigilo 

profissional, integridade dos usuários, etc., muitas vezes, isso não é executado. 

Conforme Vasconcelos (2007) que através de pesquisa constatou que os 

espaços físicos do plantão dos Assistentes Sociais nas unidades de saúde são 

ambientes inadequados para a atividade do Serviço Social, são salas muito 

pequenas, sem ventilação e sem condições de respeito à privacidade e ao 

sigilo profissional e os profissionais entrevistados relataram e avaliaram ser o 

ambiente físico impróprio para o atendimento.  

O que também foi constatado no Pronto Socorro Municipal de Rio das 

Ostras pelos relatos de seus profissionais. Interferindo em suas atividades, 

sendo os plantões realizados nas salas especificas sem instalações adequadas 

ou até mesmo nas enfermarias ao lado dos leitos dos internados na 

emergência, com a presença ou não de seus familiares 

É diante deste cenário em meio a tantas contradições e desigualdades 

que se observa o desemprego, pobreza, exclusão e a luta diária por 

sobrevivência que o Assistente Social vai atuar enquanto trabalhador 

assalariado que vende sua força de trabalho em troca de um salário. No seu 

cotidiano mediatiza tantos os interesses da classe trabalhadora -  tendo por 

objetivo garantir direitos e acessos as políticas sociais - como do seu 

empregador - sofrendo com as tensões postas pelas instituições nas quais eles 

trabalham. 

Portanto, os Assistentes Sociais, enquanto categoria profissional 

inserido no contexto de saúde precisa sempre atentar-se para sua ação, 

conforme aponta Faleiros (1991): 

Saber utilizar os recursos institucionais em função dos interesses da 
população vem se tornando um desafio cada vez maior da atuação 
profissional. Exige-se hoje do profissional não mais uma competência 
individual, que marcou outrora como bom profissional, mas uma 
reflexão coletiva para saber o momento de avançar e de recuar na 
sua estratégia institucional e em relação aos grupos populares. 
(FALEIROS, 1991, p. 28). 

Sabemos que a realidade no cotidiano de trabalho do Assistente Social 

permeia muitas contradições e como trabalhador assalariado, o profissional 

enfrenta outros desafios que atravessam a categoria profissional, como o seu 

meio de inserção no mercado de trabalho, seja por concurso público ou por 
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contratações em período determinado. Este último, desencadeia dilemas, 

alienações e determinações sociais que dificultam a continuidade dos trabalhos 

desenvolvidos, gerando incertezas quanto a sua permanência na instituição, 

causando no usuário uma certa incredibilidade, pois ele também não tem 

certeza que terá acesso ao seu direito. 

No item a seguir será apresentado e refletido como é o trabalho do 

Assistente Social em uma unidade de urgência e emergência através de relatos 

de diferentes profissionais da área da saúde. 

 

3.2-  O trabalho do Assistente Social no Pronto Socorro de Rio das Ostras 

Neste último item do terceiro capítulo será apresentado o trabalho do 

Assistente Social no Pronto Socorro de Rio Ostras, onde busca-se entender 

como o mesmo é desenvolvido, as correlações de forças existentes na 

instituição que dificulta o posicionamento profissional, pois a profissão fica 

fragilizada devido a uma falta de orientação de trabalho, verificando no decorrer 

das entrevistas um despreparo da equipe técnica de Assistentes Sociais nas 

unidades de urgências e emergências, o que também rebate no não 

reconhecimento da importância da categoria profissional na instituição. Com 

isso, pode-se afirmar com veemência que a falta de entrosamento das 

Assistentes Sociais, que atuam sobre diferentes perspectivas, obstaculiza suas 

atividades dentro da instituição, demonstrando que há a necessidade de uma 

formação continuada. 

Para isso foi construído uma pesquisa de campo. A importância da 

pesquisa de campo segundo Neto (2004, p.51) é que “[...] o trabalho de campo 

se apresenta como uma possibilidade de conseguirmos não só uma 

aproximação com aquilo que desejamos conhecer e estudar, mas também de 

criar um conhecimento, partindo da realidade presente no campo.” A pesquisa 

possibilita adquirir aspectos que direcionam para um conhecimento 

aprofundado da realidade.  

[...] esperamos que o momento desta construção seja, então, o de 
estabelecimento das relações, das articulações e dos nexos e dos 
conhecimentos obtidos e organizados em torno de um tema escolhido 
conforme as normas técnicas. Dessa forma, o acadêmico poderá obter 
maior clareza do conhecimento adquirido durante todo o curso como 
também a compreensão do valor de cada disciplina como valor 
elucidativo para construção do TCC [..]. (SILVA; CALDAS, 2013, p. 27) 
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Para a pesquisa - roteiro encontra-se no apêndice 01 desse trabalho - 

foi realizada uma entrevista no formato semiestruturada, fundamentada em 

perguntas abertas para que os sujeitos pudessem responder livremente sem 

permanecer engessado. Logo, o formato semiestruturado da pesquisa 

possibilita ao entrevistado criar um diálogo aberto sobre o tema pesquisado, 

para expor os objetivos do trabalho. Segundo Netto (2004) entende-se por 

pesquisa semiestruturada:  

 [...] as entrevistas podem ser estruturadas e não-estruturadas, 
correspondendo ao fato de serem mais ou menos dirigidas. Assim, 
torna-se possível trabalhar com entrevista aberta ou não-estruturada, 
onde o informante aborda livremente o tema proposto; bem como 
com as estruturadas que pressupõem perguntas previamente 
formuladas. Há formas, no entanto, que articulam essas duas 
modalidades caracterizando-se como entrevistas semiestruturadas 
(NETO, 2004, p.58).  

Com isso, a entrevista livre, permite que o caráter rígido de uma 

pesquisa, não se torne um empecilho para a coleta dos dados pretendidos, 

sendo a entrevista então, uma conversa flexível, qualitativa e informal, onde os 

sujeitos se sintam à vontade para falar do tema abordado. 

Outro método utilizado para construção da pesquisa foi o resgate 

bibliográfico utilizado durante o curso de Serviço Social e bibliografias do tema 

em debate. Todos os instrumentos utilizados foram essenciais para uma 

aproximação da realidade vivida pelos profissionais pesquisados, sendo 

demonstrado como teoria e prática estão fortemente atreladas. 

Neste sentido, ressalta que as atividades de pesquisa e do espírito 
investigativo são condições essenciais ao exercício profissional. 
Reafirma ainda que a pesquisa deve constituir parte integrante do 
exercício profissional, por ser condição imprescindível para 
formulação de propostas profissionais efetivas capazes de permitir 
materialidade aos princípios éticos-políticos. (SILVA; CALDAS, 2013, 
p. 27).  

Adentrando o paralelismo prática e teoria, extremamente coerente, nos 

leva a refletir e compreender as relações sociais existentes no cotidiano de 

trabalho do Assistente Social, que são complexas e mutáveis, permitindo 

realizar uma análise crítica e investigativa, na busca de respostas que possam 

preencher as lacunas vazias de nosso saber. 

Para o assistente social, a pesquisa de situações concretas constitui 
o objeto de seu trabalho, é o caminho necessário para a 
compreensão dos fenômenos sociais particulares com os quais lida 
no seu cotidiano, alimentando a elaboração de propostas fincadas na 
realidade e capazes de acionar possibilidades de mudança nela 
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existente. Decifrar processos sociais, tanto em determinações gerais 
como em suas expressões particulares, é também requisito 
necessário, para se superar a defasagem entre um discurso teórico 
genérico sobre a sociedade capitalista e os fenômenos sociais 
singulares, traduzida no reincidente reclamo da dicotomia entre teoria 
e prática (IAMAMOTO, 2001, p. 262). 

Como relatado anteriormente, foi realizado entrevistas com profissionais 

do Serviço Social na unidade de urgência e emergência utilizando da prática do 

sigilo profissional e da autorização prévia, através de documentos, 

disponibilizados pela instituição de ensino, para a participação na pesquisa e 

por seguinte contribuir para um melhor resultado para o estudo realizado. 

Os dados coletados nas entrevistas servirão de aporte para o 

entendimento da realidade vivida pelos profissionais no Pronto Socorro do 

município de Rio das Ostras e os rebatimentos, correlações e contradições que 

o mesmo enfrenta em seu cotidiano de trabalho. As referências obtidas 

juntamente com as entrevistas transcritas e analisadas, retratam dentro da 

qualidade do trabalho os conteúdos apreendidos nesse trabalho. 

Os sujeitos da pesquisa foram os Assistentes Sociais do PSMRO. 

Trabalham nessa unidade 07 profissionais. Desses 7 consentiram participar da 

entrevista 5 Assistentes Sociais que trabalham em regime de rodízio, uma a 

cada dia da semana, trabalhando por plantão de 24 horas. 

Serão utilizadas as letras A,B, C, D, E para identificar os profissionais na 

análise dos dados garantindo o sigilo profissional. Todos os profissionais 

assinaram um Termo de Livre Esclarecimento e Consentimento, conforme o 

modelo no apêndice 02. 

A unidade em questão, o Pronto Socorro Municipal de Rio das Ostras, é 

composta por sete Assistentes Sociais, três concursadas e quatro por contrato 

de trabalho temporário. Por um lado, há a segurança proporcionada pela 

introdução no espaço de trabalho por concurso público e por outro lado, 

verifica- se um quadro de vulnerabilidade e incertezas dentro da equipe, gerada 

por uma constante rotatividade das profissionais.  

Segundo Iamamoto (1998), com as mudanças ocorridas nos padrões de 

regulação social, após 1970, o Assistente Social, enquanto profissional inserido 

na divisão sócio técnica do trabalho, como trabalhador assalariado, em sua 

maioria nas instituições públicas, de forma a atender as demandas sociais 

através das políticas sociais, enfrenta em seu cotidiano de trabalho uma 
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precarização das condições do mesmo enfraquecendo as possibilidades de 

atuação. 

Com isso, “[...] a refuncionalização do Estado engendra, também, um 

reordenamento no mercado formal de trabalho dos assistentes sociais.” 

(GUERRA, 2005, p. 22). Sofrendo com isso, as condições e relações de 

trabalho do Assistente Social impactos que rebatem no seu perfil profissional. 

Pois conforme Iamamoto (1998), o setor público se configura como um dos 

maiores empregadores de Assistente Sociais, o que os acarreta consequências 

de contenção, ou seja, sofrem os efeitos das reformas, as quais no sentido da 

precarização das relações de trabalho; dos meios de trabalho; e a instabilidade 

do emprego ocasiona redução do quantitativo de pessoal, sobrecarregando os 

demais profissionais limitando e dificultando o atendimento das demandas 

sociais. 

Ao longo de dois anos7 de estágio em que estive na instituição, e com a 

falta de recursos dos meios de trabalho, das políticas públicas e do espaço e 

aparato institucional, prejudicava ou mesmo impossibilitava, por exemplo, a 

continuidade das ações e das atividades e o fortalecimento da equipe frente a 

forte correlação de forças dentro da instituição, o serviço às demandas, 

elaboração de projetos de intervenção e de pesquisas, etc. 

Iamamoto (1998) afirma que a prática do Assistente Social como 

profissional necessita de um conhecimento profundo das normas institucionais 

e da legislação específica, como da sua área de atuação. Dessa forma, é 

notório ressaltar a necessidade do entendimento da Lei 8.080/1990, Lei 

Orgânica da Saúde, das normas e desdobramentos do Sistema Único da 

Saúde e da Constituição Federal como fundamentação básica para a prática do 

Assistente Social em unidades de saúde. 

[...] a política de saúde atual no Brasil é uma política voltada ao sistema 

universal de saúde onde a saúde é vista como um direito de todos e 

um dever dom Estado. Então, me identifico totalmente. A política de 

saúde no Brasil não tem um caráter contributivo é um caráter de 

cidadania. Eu apoio essa ideia, é uma política que foi baseada pela 

reforma sanitária, uma saúde para todos. Então eu compactuo e apoio. 

[...] (Relato da Assistente Social A) 

Porém, não basta o profissional de Serviço Social ter conhecimento das 

legislações com as quais atua e da instituição em que trabalha. Há uma 
                                                           
7
 2014 a 2015. 
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constante necessidade da identificação, informação e conhecimento de quem é 

o Assistente Social que trabalha na instituição de saúde; qual a função dele; o 

porquê da categoria dele está inserida na área da saúde, entre outras 

questões, da equipe multidisciplinar da unidade de saúde. Pois como vem 

sendo debatido no decorrer do trabalho, tanto a categoria profissional do 

Serviço Social, tanto a equipe multidisciplinar da unidade de saúde e os 

usuários dela não conhecem o trabalho do Assistente Social nem sua 

existência na urgência e emergência. 

Eu vejo pouca visibilidade do conhecimento das atribuições do 
serviço social pela a equipe multidisciplinar. Mas atribuo isso a falta 
da prática de reuniões periódicas, da troca de diálogos nos espaços. 
Sendo assim conforme do serviço de saúde para que a gente possa 
conhecer o trabalho um do outro. Até mesmo para melhorar e 
qualificar os serviços oferecendo uma melhor atenção ao usuário. 
Isso na verdade não está relacionado a uma profissão ou outra, mas 
ao próprio gerenciamento da unidade. As políticas de educação 
permanente de humanização do sus que não acontecem porque a 
gestão não coloca em prática, não valoriza essas políticas que na 
verdade são preconizadas pelo ministério da saúde. A rede de 
urgência tem uma política que é permeada por essas outras que na 
verdade são políticas mais transversais que é a humanização. A 
educação permanente deveria ser colocada em práticas no ambiente 
da emergência e isso não é feito e não é valorizado e as pessoas 
desconhecem isso. Também se deve a falta de conhecimento das 
políticas de saúde dessa gestão tecnicamente falando e na verdade 
isso leva a esse resultado o desconhecimento do serviço social. 
Assim como das outras profissões também. Não se tem um diálogo 
para que tenhamos um serviço de mais qualidade e com mais 
atenção para os usuários [...] (Relato da Assistente Social A) 

Sendo assim conforme os parâmetros para atuação de Assistentes 

Sociais na saúde, o trabalho em equipe requer ser pensado e as atribuições do 

profissional de Serviço Social necessitam ser caracterizadas e reveladas aos 

demais profissionais, preservando assim, a interdisciplinaridade. A partir disso, 

verifica-se o quanto difícil e permeado de contradições e desafios é o trabalho 

do Assistente Social na unidade de Pronto Socorro, sendo inviabilizado muitas 

vezes também, pela correlação de forças: 

Temos uma autonomia relativa principalmente num lugar onde o 
saber prevalece o do médico, onde se posicionam de forma a julgar 
quem deve ser atendido ou não. Principalmente na questão de 
informar o óbito, um embate diário. Onde temos que nos posicionar 
sempre fazendo com que entendam que são cidadãos de direito e 
não podem se negar ao atendimento ou fazerem de forma como se 
fossem mais um, qualquer um. Eu me compadeço muito quando 
participo da comunicação do óbito e isso é feito muitas vezes de 
forma naturalizada e isso ainda mexe muito comigo, porque ficamos 
limitados a esses saberes, e sabendo que poderíamos contribuir 
muito mais. (Relato da Assistente Social B) 
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Recaindo o debate sobre outra questão, a relação entre a autonomia 

relativa do Serviço Social com a demandas dos usuários, ou seja, na instituição 

pesquisada segundo os profissionais de Serviço Social:  

Nesta instituição não temos essa autonomia toda de trabalho.  Acredito 
que é por não considerar o assistente social como peça também 
importante da política de saúde.  Ainda prevalece a cultura dominante 
do médico. Muitas vezes a gente fica vinculado a um olhar ainda 
marginalizado na política de saúde. A outra questão é porque uma 
equipe, e a gente é obrigado a trabalhar em equipe porque nada 
acontece sem a parceria. Talvez em outros programas esse contato 
não se faz necessário, aqui temos que ter essa parceria e muitas vezes 
não vimos essa parceria e em uma equipe de plantão se faz 
necessário. (Relato da Assistente Social C) 

Inteirada pela outra profissional: 

Temos uma autonomia relativa principalmente num lugar onde o saber 
prevalece o do médico, onde se posicionam de forma a julgar quem 
deve ser atendido ou não. Onde temos que nos posicionar sempre 
fazendo com que entendam que são cidadãos de direito e não podem 
se negar ao atendimento ou fazerem de forma como se fossem mais 
um, qualquer um, eu me compadeço muito quando participo da 
comunicação do óbito e isso é feito muitas vezes de forma naturalizada  
e isso ainda meche muito comigo  porque  ficamos limitados  a esses 
saberes, e sabendo que poderíamos contribuir muito. (Relato da 
Assistente Social B) 

É valido afirmar que o Assistente Social dentro da unidade emergencial 

de atendimento à saúde, atende a todos os tipos de usuários e orienta as 

diferentes políticas públicas.  

Segundo as competências e atribuições dos Assistentes Sociais, estes 

devem compreender o contexto sócio histórico em que se situa a intervenção, 

ou seja:  

• apreensão crítica dos processos sociais de produção e reprodução 
das relações sociais numa perspectiva de totalidade;  
• análise do movimento histórico da sociedade brasileira, apreendendo 
as particularidades do desenvolvimento do capitalismo no país e as 
particularidades regionais;  
• compreensão do significado social da profissão e de seu 
desenvolvimento sócio histórico, nos cenários internacional e nacional, 
desvelando as possibilidades de ação contidas na realidade; • 
identificação das demandas presentes na sociedade, visando formular 
respostas profissionais para o enfrentamento da questão social, 
considerando as novas articulações entre o público e o privado 
(ABEPSS, 1996). (CFESS, 2010, p. 35). 

Posto isso, essas competências possibilitam que o profissional realize 

uma análise crítica da realidade, para que com base nelas, seja estruturado 

seu trabalho cotidiano que é atravessado por diversas situações e demandas 

sociais. 
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Fica evidente assim, a complexibilidade do trabalho do Serviço Social, 

devido a diversidade de demandas. Em sua maioria, encontra-se inúmeras 

questões relacionadas à questões previdenciárias, trabalhistas, de gênero, de 

saúde e acidente de trabalho, questões relacionadas à infância, adolescência, 

questões do idoso e de saúde mental. 

Porque eu vejo e entendo que faço parte dessa política como 
profissional de saúde é impossível desassociar as questões de saúde 
da questão social que eles trazem e vivenciam. Não dá pra acreditar 
que saúde é apenas ausência de doença não é isso. Tem várias outras 
questões que nós podemos contribuir tanto pra alta do paciente como 
da qualidade de saúde dele. Porque muitos pacientes voltam porque 
são reincidente porque não conseguem fazer um tratamento 
ambulatorial, não conseguem e nem tem informação pra ter um BPC 
(Benefício de Prestação Continuada) elegível para receber um bolsa 
família onde ele pode ser cadastrado no CAD Único que é o acesso a 
conta de luz dele ser mais barata. Enfim acesso a tantos outros direitos 
que ele não sabe e acabam não se alimentando bem, não tem a 
acesso a medicação, não realizam o acompanhamento de saúde 
adequado e por isso retornam. 
Atendemos todos os tipos de demandas. Situações violência, 
violências de todos os gêneros, contra a mulher, contra o idoso, nas 
situações de todos os tipos de emergências. Penso que o serviço 
social poderia subsidiar as políticas públicas da atenção básica, a 
gente hoje não pensa em emergência da forma como tem que ser, 
fazemos os benditos encaminhamentos para o auxílio funeral. Se 
procurar saber quais os três últimos encaminhamentos que foram 
realizados com idosos, ou mulheres, ou jovens, ou os que mais morrem 
aqui na emergência não sabemos porque não temos nada 
sistematizados porque aqui na emergência tudo passa pelo serviço 
social, mas muitas coisas não são registradas. (Relato da Assistente 
Social B) 

Demonstrando a partir do relato da profissional, a versatilidade de 

informações e políticas que um profissional deve ter, sendo necessário as 

capacitações e estudos de forma continuada. Além da revolta da profissional 

em ser reconhecida para fazer apenas encaminhamentos funerais. Possuindo 

elas formações técnicas para ir adiante da garantia de direitos. 

A partir do exposto, salienta-se que estes profissionais em virtude de 

suas formações técnicas possuem dispositivos de informações relativas as 

questões citadas no relato acima, desde de políticas públicas federais até as 

dos programas existentes no município, onde o Assistente Social possui a 

função, prestando informações à toda a rede municipal de serviços públicos, de 

atuar com base em encaminhamentos, informações e esclarecimentos. 

Principalmente no respeito aos procedimentos existentes na instituição e aos 

direitos dos usuários. 
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No decorrer das entrevistas, pude perceber o quanto o momento é de 

profunda e rica experiência, onde se conhece as particularidades da realidade 

à medida que vai conhecendo como é atuar profissionalmente. Ter que superar 

o imediatismo, dando respostas nos atendimentos sem deixar o fatalismo e o 

messianismo transcender a postura profissional que está sendo moldada.  

As demandas típicas das instituições rebatem na dinâmica da 
cotidianidade, ganhando consistência, pois a heterogeneidade, a 
repetição, a falta de crítica, o imediatismo, a fragmentação, o senso 
comum, o espontaneísmo são atitudes típicas da vida cotidiana 
repetidas automaticamente em face da burocracia institucional. 
(BARROCO e Terra (2012, p.73)  

A função da equipe na rotina de trabalho é baseada na articulação da 

política de saúde frente as diversas políticas setoriais. É importante relembrar 

que a prática profissional deve manter o reconhecimento da liberdade como 

valor ético central e manter o “desenvolver do trabalho profissional de modo a 

reconhecer a autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos 

sociais, reforçando princípios e práticas democráticas.” (IAMAMOTO, 1999, p. 

125). 

O trabalho profissional especificamente na unidade de urgência e 

emergência, de acordo com Olivar e Vidal (2007) pode-se atentar que depois 

de diversos embates, o assistente social conseguiu integrar as profissões de 

saúde. No caso do Pronto Socorro Municipal de Rio das Ostras, além das 

demandas dos usuários, o assistente social possui também a função de lidar 

com as demandas institucionais, como 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. (OLIVAR; 
VIDAL, 2007, p. 152) 

Dificultando com assim, o trabalho do Assistente Social, bem como a 

prática da intersetorialidade que na maioria das vezes não acontece, conforme 

relato da Assistente Social: 
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Eu trabalho buscando essa comunicação entre os diferentes sujeitos 
envolvidos seja o médico ou o administrativo a equipe do CECOVE 
(Central de Consultas, Vagas e Exames) que faz isso aqui andar para 
a marcação das consultas e exames, seja com a direção ou com o 
centro de imagem. Enfim eu acho que é trabalhar de forma mais 
amarrada fazer a informação circular. Eu não tenho uma postura de 
só escrever no livro. Eu tenho uma postura de ir lá e conversar com o 
médico, de escrever no prontuário, ainda que discordem eu vou me 
posicionar e falar que minha opinião é essa. Então se não tivermos 
uma visão mais ampliada da totalidade daquela situação, os 
pacientes vão voltar no plantão seguinte. Temos que buscar trabalhar 
em rede, porque a gente não trabalha sozinho trabalhamos em rede 
somando com os colegas do CRAS, CREAS, entendendo que o 
trabalho da emergência por si só não basta as vezes o trabalho 
começa aqui e vai terminar lá na atenção básica, com as colegas da 
proteção especial. Buscando sempre essa articulação das diferentes 
políticas.  
Aqui eu percebo que ficamos muito isolados por não ter um 
coordenador então não participamos de reuniões com a rede que 
seria muito importante, como por exemplo com a saúde mental, com 
a equipe de álcool e drogas que é latente no pronto socorro. A política 
de saúde tem que estar junto, é preciso ser feito um trabalho a médio 
e longo prazo senão acaba sendo uma ação tudo muito pontual. 
(Relato da Assistente Social B) 

A falta de intersetorialidade dificulta como visto, a intervenção 

profissional. Fica nítido, até para as profissionais de Serviço Social, o 

entendimento que as unidades de urgências e emergências são alvo de 

impasses e obstáculos para a efetivação de seu trabalho. 

Podemos observar isso, através das falas das Assistentes Sociais 

entrevistadas C e B.  

Para a Assistente Social C:  

A emergência não é muito da contra referência, espera que no pronto 
socorro o paciente não permaneça por mais de três dias, claro que com 
toda deficiência da unidade de saúde do hospital com a falta de leitos 
os usuários acabam ficando mais tempo do que previsto. As acontece 
de ter um retorno, mas através de algum familiar nada assim de forma 
formal. As demandas da instituição são diversas desde o âmbito da 
violência, do abandono, da omissão, dos familiares. São diversas 
desde o que cabe a você ou não [...] (Relato da Assistente Social C).  

Já para a Assistente Social B:  

Eu atendo muita declaração de acompanhante, declaração de 
internação, mas a principal demanda é a procura por uma vaga no 
leito. Geralmente são de pacientes que estão internados na hidratação 
e idosos que estão muito debilitados e estão aguardando por um leito e 
exames. Acompanhantes que estão dormindo em cadeiras, também 
demandas internas de técnicos que buscam pela família do paciente 
alegando abandono. Sabendo que, na verdade o paciente é de 
responsabilidade da instituição. e quando vamos verificar os familiares 
acompanhantes não tem como permanecer por muito tempo na 
unidade por ser idoso, ou é uma mãe que tem filhos pequenos e não 
tem com quem deixar, muitas vezes vimos profissionais tratar 
pacientes de formas grosseiras, sempre na lógica do favor e da 
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Benesse. Então não podemos naturalizar isso e temos que fazer com 
que percebam que são cidadãos de direito. Temos que desconstruir 
isso nem que seja a passos lentos. (Relato da Assistente Social B) 

Com tudo isso foram surgindo mais perguntas a quais eu queria saber 

as respostas com relação ao projeto ético político profissional, que cada vez 

mais fomentava em mim perguntas sem respostas. Sendo assim resolvi expô-

las para os profissionais do Serviço Social que atuam na área da saúde no 

Pronto Socorro de Rio das Ostras, perguntas que muitas vezes parecem sem 

importância, mas que podem ser esclarecedoras até mesmo para o 

entendimento da atuação dos profissionais entrevistados e os instrumentos de 

trabalho desenvolvido pelo Serviço Social. 

Então, instrumento de trabalho, como te falei, a gente aqui no Pronto 
Socorro Municipal tem apenas uma rotina de trabalho que é 
estabelecida, a gente faz registros no livro de registro. Eu acho que 
toda assistente social de plantão no Brasil pelo menos, utiliza esse 
livro de registro e por vez é o livro que as pessoas chamam de livro 
preto é um instrumento de trabalho que foi adotado pelo setor. Não só 
pelo setor, mas por todos os setores da saúde [...] (Relato da 
Assistente Social A) 

A partir disso, levanta-se questionamentos. Com tanto aparato 

instrumental do Serviço Social – instrumentos técnico-operativos como: folha 

de produção diária, conversas informais, documentação, reuniões, observação, 

entrevistas, fichas de cadastro, encaminhamentos, registros, acompanhamento 

social, relatórios, visitas domiciliares, etc., - porque o profissional do Pronto 

Socorro conforme relato, utiliza apenas o livro preto?  

Segundo Martinelli (1994), como todo e qualquer profissional tem seus 

instrumentos de trabalho, o Assistente Social também. Sendo ele um 

trabalhador inserido na divisão sócio técnica do trabalho, necessita ferramentas 

teóricas, metodológicas, técnicas e ético-políticas necessárias para o seu 

exercício profissional. Logo, ainda conforme a autora os instrumentais técnico-

operativos são um “conjunto articulado de instrumentos e técnicas que 

permitem a operacionalização da ação profissional” (MARTIN LLI, 1994 p. 

137), ou seja, uma estratégia para a realização de uma ação na prática 

profissional, onde os instrumentos e sua operacionalização com a técnica estão 

relacionados em uma “unidade dialética”. Reafirmando que no cotidiano de 

trabalho o Assistente Social deve utilizar seus instrumentos de trabalho de 

forma hábil. O instrumental “abrange não só o campo das técnicas como 

também dos conhecimentos e habilidades” (MARTINELLI, 2000, p. 138). 
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O que reforça o quão são necessários os recursos e equipamentos, 

sendo que a falta deles pode dificultar em muitas vezes o atendimento em sua 

plenitude.  

[...] porque hoje poderia ser tudo informatizado e organizado. Mas 
temos muitos limites em relação à informática da informatização 
desse livro preto que a gente utiliza, por conta da falta de acesso ao 
computador. Nós hoje não temos uma internet se precisássemos 
salvar um registro ficaríamos limitado. Não conseguiríamos imprimir 
se fosse o caso, a gente não tem impressora, o backup a gente não 
tem esse aparelho já tentou se até comprar e já foi pedido e não foi 
aceito. Enfim, não conseguimos. (Relato da Assistente Social A) 

A partir disso, vemos o quanto a precariedade de trabalho transpassa o 

cotidiano dos Assistente Sociais do Pronto Socorro de Rio das Ostras. E a 

entrevistada ainda continua relatando sobre isso e apontando as correlações de forças 

existentes na instituição que agrava ainda mais o desenvolvimento das atividades. 

Então, a gente continua com os registros no livro porque trabalhamos 
em sistema de plantão e a colega do outro dia precisa ler os relatos 
do plantão anterior. Em algum momento, já se pensou em criar um 
instrumento de prontuário social dentro do setor, mas não 
conseguimos. Também por algumas questões do setor e algumas 
pessoas do administrativo da instituição, que achou que iria ter mais 
papel. Pensou-se em informatizar devido a alguns casos que 
acompanhamos no livro. Isso fica complicado porque o registro é por 
dia. Se você pegar uma pessoa que ficou internado aqui por 
cinquenta dias onde nem era para ela estar, mas as vezes acontece 
isso, você tem que pegar neste registro dia por dia para confeccionar 
o relatório. Mas sempre ficamos no limite do material. como te falei 
teria que ter os recursos da internet e do backup tudo funcionando 
direitinho. Mas a instituição insiste que o setor de Serviço Social não 
é prioridade. Por isso mantemos o livro. O único instrumento que 
temos é o prontuário geral do paciente onde fazemos a evolução no 
prontuário social. Mas isso não substitui o prontuário social porque 
utilizamos somente nos casos de pacientes internados. Hoje 
anotamos somente neste prontuário geral do paciente e temos o 
cuidado de anotar somente o necessário por conta do sigilo da ética 
que deveria existir com todos os profissionais e sabemos que não 
acontece. 
Então, o nosso instrumento de trabalho é o registro é o prontuário 
único dos pacientes, é o telefone é a internet que não tem então 
usamos de outros setores e o relatório são esses instrumentos e o 
parecer social fazemos em alguns casos para encaminhar e o 
parecer social que as vezes utilizamos. (Relato da Assistente Social 
A) 

Assim, percebemos que o recurso disponibilizado para o profissional do 

Serviço Social dentro do Pronto Socorro é muito limitado, podendo muitas 

vezes prejudicar o atendimento do profissional ao usuário. 

Neste sentido, pode ser apontado através das falas dos entrevistados 

que o entendimento entre eles diverge. Pois alguns dos profissionais 
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entrevistados acreditam que eles possuem muito mais que um livro de registro, 

eles têm uma certa autonomia na execução do seu trabalho. 

Quando se fala em instrumento, vamos para além do computador, 
para além do livro de registro, a questão da nossa linguagem acho 
que temos o poder da caneta para escrever um relatório porque todos 
falam. Mas na hora de colocar no papel e fazer um relatório é 
diferente. Isso torna um diferencial e as pessoas conseguem 
entender melhor essa nossa articulação com os órgãos de garantia 
de direito seja na vara da infância, seja na promotoria ou da vara do 
idoso. 
Na minha avaliação a questão dos instrumentos é a nossa linguagem, 
das leis que possam de fato garantir direitos em coisas simples como 
por exemplo: uma jovem aguardava para fazer uma ultrassonografia 
com um bebê de colo e ainda o amamentava e ficou de um dia pro 
outro em jejum, até a mãe veio pedir auxílio pra que ela tivesse 
prioridade. Fiz a intervenção no que diz respeito aos direitos de 
prioridade, e noto que é por falta de informação ou é de fato a 
manipulação. Porque a partir de quando a gente aciona, as coisas 
andam de forma diferente.  Pensar em instrumentos de forma 
material não tem quase nenhum. Porque o computador não tem 
internet, telefone não funciona direito, o ar condicionado é ruim. Mas 
nós ainda ganhamos quanto ao nosso espaço, mas foi adquirido 
como muita luta, persistência e tendo que se posicionar o tempo todo. 
(Relato da Assistente Social B) 

 Percebemos com a profissional acima que além de um livro, recursos 

muito mais preciosos fazem parte dessa instrumentalidade, como o diálogo, 

que com a base nas leis respaldam a garantia de direitos.  

Enriquecendo ainda mais o debate, de acordo com a terceira 

entrevistada, vai para além dos recursos materiais e humanos, confirmando a 

fala das outras 2 profissionais, no que diz respeito a utilização do livro e da 

autonomia que elas possuem em realizar encaminhamentos. 

Eu acho que o principal instrumento é uma boa escuta qualificada, 
acho que tudo parte dai. Saber ouvir abre várias janelinhas de 
oportunidade de você pode interagir, seja com orientação, seja com 
encaminhamento.  
Então a escuta, a linguagem é muito importante.  Mas saber ouvir te 
da oportunidade de você pode interpretar essa demanda e coloca-la 
nesse cenário e poder intervir. Com toda dificuldade que temos como 
de materiais, recursos humanos, uma equipe ainda reduzida de 
saúde acaba acarretando também na atuação como profissional. 
Uma vez que essa política desumanizada, por conta de baixos 
salários, muitas vezes a justificativa de alguns profissionais é que não 
se deve se envolver tanto com o trabalho, e buscar tanto trabalho 
como se o salário também justificasse o que cabe a você fazer. 
(Resposta da Assistente Social C) 

Correlacionando com o projeto ético político que foi um dos temas 

abordados na realização do meu trabalho de conclusão de curso, devido à 

importância dele na atuação do profissional do Serviço Social, como norteador 

das suas ações no cotidiano de trabalho, e que me inquietou durante todo o 
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processo de estágio, e também o que me motivou a pesquisar as diferentes 

percepções da forma de atuação do profissional. Assim, sempre me perguntei: 

devido a falta de percepção tanto da instituição quanto da equipe 

multidisciplinar no que diz respeito a atribuição do Assistente Social, o que o 

profissional de Serviço Social entende o que é o projeto ético-político? Qual a 

visão dele de importância para a profissão? Uma das profissionais 

entrevistadas informa que o projeto ético político é uma ferramenta 

imprescindível para a execução do seu trabalho. 

[...] utilizo, nesta luta diária na garantia de direitos do usuário 
buscando socializar informação, buscando trabalhar em equipe 
porque não atuamos sozinho, não atuamos de forma isolada, a gente 
trabalha com rede e equipe de saúde.  Temos muito que avançar não 
estamos num trabalho interdisciplinar. Acho que é um trabalho que a 
gente ainda está construindo, mas acho que já avançamos muito pois 
hoje muitos colegas médicos perguntam por nossa opinião quando 
vão efetuar a alta. Outros profissionais também buscam por nossa 
opinião e começam a enxergar que a gente também faz parte dessa 
equipe de saúde. E quando começam a enxergar que o nosso olhar é 
especifico e único, que é nosso e que juntos somos mais fortes. 
(Relato da Assistente Social C)  

Já para outra profissional o projeto ético político não é hegemônico, hoje 

ela tem a percepção que esse projeto é apenas o idealizado pela academia. 

[...] o projeto ético político está contido nos princípios do código de 
ética e entendo que deveria existir um projeto mais hegemônico 
dentro da profissão. Um projeto mais revolucionário, mais voltado 
para o marxismo, a luta contra o capitalismo, porém eu hoje vejo 
dentro da profissão que não existe um único projeto ético político 
hegemônico dentro da profissão. Talvez, quando eu estava na 
faculdade, talvez por ideologia, eu acreditava, ou talvez eu ouvia mais 
fortemente dentro da profissão um projeto ético político hegemônico 
vinculado ao marxismo ligado a intensão de ruptura, mas hoje não 
vejo isso dentro da profissão. A luta contra o capitalismo enfraqueceu 
e diluiu. Vejo isso hoje como um projeto da academia, porque no 
cotidiano do fazer profissional isso não existe. (Relato da Assistente 
Social A) 

Outro ponto importante a ser salientado é o sigilo profissional, 

respeitando o disposto no artigo 16º da lei de regulamentação da profissão "O 

sigilo protegerá o/a usuário/a em tudo aquilo de que o/a assistente social tome 

conhecimento, como decorrência do exercício da atividade profissional.” 

(Código de Ética, p. 35.) 

 

Conheço o código de ética e utilizo buscando garantias, a questão do 
sigilo profissional, agindo de forma ética com os meus colegas de 
trabalho, sem dúvida o nosso código de ética faz parte do nosso dia a 
dia. (Relato da Assistente Social B) 
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A outra profissional complementa da seguinte forma: 

Conheço sim, na verdade, o código de ética é o parâmetro de 
atuação que temos que ter pra nossa intervenção os princípios que 
estão ali norteados, direitos e deveres, e é importante para que 
possamos ter uma orientação na nosso intervenção junto aos 
usuários, aos colegas de trabalho, e junto as instituições. É muito 
importante conhecer e utilizar os princípios norteadores e com 
certeza está sempre na minha atuação profissional. (Relato da 
Assistente Social A) 

Este documento determinam os princípios básicos para a atuação e 

práticas interventivas e necessárias nas diversas expressões da questão social 

apresentadas no cotidiano. Segundo Olivar e Vidal (2007) os Assistentes 

Sociais passam a integrar a rede de profissionais da saúde regulamentados 

pelo Conselho Nacional de Saúde depois de diversos embates.  

Ao Serviço Social cabe a identificação e investigação das expressões da 

questão social, socializar e esclarecer no que que diz respeito às políticas 

sociais em sua totalidade e, não somente na política saúde e, quando 

necessário, encaminhar para outras instituições atendimentos mais complexos 

com a finalidade de dar continuidade ao tratamento adequado de acordo com a 

demanda. 

De maneira geral, pode-se classificar as atividades desenvolvidas pelo 

Serviço Social no Pronto Socorro de Rio das Ostras como: registrar os 

atendimentos realizados pelo Serviço Social no Livro de Ocorrências; realizar 

visitas e abordagens aos leitos dos usuários, fazendo o acompanhamento e 

identificando suas demandas sociais; informar aos usuários sobre as rotinas 

institucionais e as competências e atribuições especificas do Serviço Social; 

realizar o “acolhimento” aos familiares dos usuários que forem a óbito, 

prestando orientações e efetuando encaminhamentos a funerária conveniada, 

quando de acordo com a familiar, sendo o Benefício Auxílio-Funeral 

compreendido no âmbito da Política de Assistência Social; atuar junto aos 

usuários portadores de sofrimento de saúde mental, efetuando articulação com 

a equipe de Saúde Mental do município, objetivando garantir sua inserção no 

tratamento ambulatorial, visando principalmente viabilizar o retorno à 

comunidade e o fortalecimento dos vínculos familiares (em conformidade ao 

que dispõe a Lei n° 10.2168, redirecionando o modelo assistencial em saúde 

                                                           
8
 Lei de proteção e direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais. 
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mental); informar aos usuários e familiares sobre seus direitos e deveres nos 

serviços de saúde, previdenciários e sociais, realizando os devidos 

encaminhamentos; realizar estudos e pesquisas sobre o perfil dos usuários se 

limitando a instituição, identificando demandas explicitas e implícitas, 

contribuindo para análise da realidade social. 

No que se refere ao setor do Serviço Social e o desenvolvimento de seu 

trabalho, de forma a tornar público e informar qual o papel do Assistente Social 

na unidade de saúde, também inexistem documentações, nem reuniões, nas 

quais poderiam possibilitar identificar e divulgar seu trabalho, para que todo o 

corpo institucional tenha o conhecimento da atuação do Assistente Social, e o 

porquê dele está inserido na saúde. 

Nunca foram realizadas reuniões com essa equipe. Pelo menos eu 
nunca fui. Só presenciei uma, mas não tinha nada relacionado ao 
trabalho. Não foi nada relacionado ao trabalho de cada profissional. 
Deveria ser, pelo menos isso deixaria claro que não somos a moça 
boazinha que vai ligar para família pedindo para trazer objetos de 
higiene pessoal. Na mesma situação da questão do óbito, tem que 
ligar para família sendo que qualquer pessoa pode fazer isso.  
Hoje a gente está em missão de criar e escrever um documento onde 
fique claro as atribuições do serviço social principalmente na 
madrugada. Por conta de inúmeras vezes ser acionada pra resolver 
problemas que não condiz com o serviço social. Temos direito ao 
descanso também pois somos uma só no plantão. Acho que o fato de 
não termos um coordenador fragiliza ainda mais a equipe, porque não 
temos a quem reportar as nossas dificuldades. Eu penso que é 
pensar para além de discutir com outras equipes de igual para igual, 
é se posicionar de forma igual, temos que nos comprometer mais. 
(Relato da Assistente Social B) 

Como também relatado pela profissional entrevistada A: 

Não existe uma sistematização de reuniões do setor, já ouve uma 
tentativa de sistematizar reuniões periódicas, mas a equipe por morar 
em lugares diferentes e também ser distante do local de trabalho, 
horários diferenciados e também outros vínculos, e também por não 
haver um interesse porque mesmo que fosse por um período longo 
se houvesse esse momento de planejamento de reunião seria uma 
troca entre a equipe do serviço social. A gente não tem essa 
dinamicidade que seria uma periodicidade de reuniões. Outro fator 
também é a Forma diferente de pensar dentro da própria equipe o 
que dificulta o nosso trabalho porque quando vem algo de fora do 
nosso trabalho a gente se encontra despreparada e desunidas e sem 
planejamento podendo contar com uma ou outra pessoa o que 
dificulta a nossa situação dentro da instituição. O que fragiliza a 
nossa relação, nossa organização do processo de trabalho e nosso 
planejamento e tudo mais.  por essa falta de troca e por não respeitar 
uma orientação seguindo um planejamento independente da 
diferença de pensamento isso é ruim. A falta de coordenação também 
é um outro problema dificultando o próprio setor não tendo quem 
queira assumir essa coordenação e a gente fica à mercê do nada. 
(Relato da Assistente Social A) 
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Notadamente, percebe-se nas falas das duas profissionais que há sim 

fortemente um não reconhecimento da importância da categoria profissional na 

instituição. 

Eu acredito que nem todos, como é uma equipe flutuante nem 
sempre em todos os plantões daquele dia vai ser a mesma equipe, 
ainda mais técnicos de enfermagem que não tem dia fixo e contratos 
que são renovados e profissionais que trocam plantões do pronto 
socorro para o hospital e vice-versa. Então acho que é uma equipe 
muito flutuante essa equipe da emergência. Então não sei dizer se 
todos sabem das atribuições do serviço social. Mas a os que sabem e 
prefere fingir que não sabe para que você continue acolhendo uma 
demanda que não é sua. A cada plantão tenho que estar sempre 
reafirmando o que é minha função aqui dentro, e nem sempre é 
valido porque chegou alguma demanda não sabem para onde 
mandar então vai para o serviço social porque o serviço social que 
tudo pode resolver. As reuniões nós temos dificuldades de fazer até 
entre a gente e os outros profissionais eu acredito que a maioria tem 
outro vinculo de trabalhou por exemplo não conheço nem conheço 
todas as assistentes sociais. Acaba que a cada plantão cada equipe 
chamam para conversar, médicos e a enfermagem e sem ser algo 
planejado. (Relato da Assistente Social C) 

Visto isso, pode ser afirmado então, que há um desconhecimento da 

profissão na instituição, tanto pelos profissionais quanto pelos usuários. 

Eu acho primordial, apesar de sermos descaracterizado muita coisa a 
gente pode fazer pelo usuário desde uma articulação a resposta que o 
usuário está esperando do médico. Esta resposta pode vim da 
articulação do serviço social. Porque as vezes, essa fala com o médico 
é de forma indireta e o acolhimento com o serviço social é mais 
atenciosa.  Se não tivesse o serviço social na instituição seria mais 
difícil do que já é. As vezes as pessoas brincam quando alguém chora 
já falam para levar ao serviço social como se o acolhimento fosse 
exclusivo do serviço social e qualquer profissional se tivesse um olhar 
mais sensível poderia interromper esse choro através de uma triagem e 
encaminhamento se for necessário. Com todas as dificuldades o 
serviço social se faz essencial e muito importante aqui na unidade. 
(Relato da Assistente Social C) 

Acarretando com isso, um entrave no acesso aos serviços da saúde 

pública, pois além da falta de entrosamento das Assistentes Sociais, que são 

consideradas flutuantes pela entrevistada C, e que atuam sobre diferentes 

perspectivas, obstaculiza suas atividades dentro da instituição. Contribuindo 

para inflamação de correlações de forças existentes na instituição que dificulta 

o trabalho do profissional. Portanto, conforme os parâmetros do trabalho do 

assistente social na saúde, ao fazer parte da equipe de saúde, o profissional 

dispõe de diferentes visões particulares para a interpretação das condições em 

que o usuário se encontra, seja com particularidades sociais e/ou de saúde, 
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sendo esta uma competência diferenciada para o agir profissional seja com 

encaminhamentos ou acolhimento. 

O acolhimento nesse caso, não é apenas um espaço ou um local para 

acolher o usuário, mas uma postura ética, que não necessariamente deve ser o 

assistente social a fazer, ou seja, não está predeterminado a hora ou 

profissional específico para fazê-lo. Segundo o Ministério da Saúde, [...] 

“implica necessariamente o compartilhamento de saberes, angústias e 

invenções; quem acolhe toma para si a responsabilidade de “abrigar e 

agasalhar” outrem em suas demandas, com a resolutividade necessária para o 

caso em questão”. (SAÚD .gov.br) 

O que nos leva a reflexão que para uma precarização do trabalho do 

assistente social na saúde, no trabalho em questão, no Pronto Socorro de Rio 

das Ostras. Pois, mesmo sendo um trabalhador assalariado, inserido na divisão 

sócio-ténica trabalho, que atua constantemente com as tensões, paradigmas, 

mazelas e dificuldades em seu cotidiano, o assistente social enfrenta também 

impasses institucionais e morais que contribuem para uma maior dificuldade do 

fazer profissional, além de precarizado e desconhecido enquanto técnico 

atuante das políticas sociais. Encontrando-se muitas vezes limitados, não só no 

que diz respeito a falta de materiais – computadores, livros de registros, 

internet etc., mas também com as responsabilidades que preconiza o seu 

projeto ético-político e contrapostas com as reais situações do seu trabalho. 

Um fato que esteve presente em todas as falas dos profissionais 

entrevistados é a difícil tarefa de realizar um trabalho mais propositivo, técnico, 

humanizado e com melhores condições de atendimento à suas demandas. As 

que se indignaram com a falta de amparo, e com o desconhecimento da 

população usuária quanto aos seus serviços, juntamente com o sucateamento 

cada vez mais visível recaindo sobre o usuário, exerce uma influência negativa 

quanto sua posição na instituição, o que ocasiona uma fragmentação dos 

serviços, e a baixa qualidade nos atendimentos, principalmente por se tratar de 

uma unidade de urgência e emergência que atende não somente o município 

de Rio das Ostras como os arredores. Reforçando o debate da precarização do 

trabalho do Assistente Social. 
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Eu atendo muita demanda por vaga no leito. Na maioria das vezes 
são pacientes que estão internados, e a maior parte de idosos que 
estão muito debilitados e foram parar no Pronto Socorro para fazer 
exames [...] além desses pacientes eu atendo também os seus 
acompanhantes que estão dormindo nas cadeiras, sem condição 
digna nenhuma. Não podendo nós enquanto Assistente Social não 
fazer nada. Sabendo que, na verdade o paciente é de 
responsabilidade da instituição. E quando vamos verificar os 
familiares acompanhantes, que eles não têm como permanecer por 
muito tempo na unidade, presenciamos os outros profissionais tratar 
pacientes de formas grosseiras, sempre na lógica do favor e da 
benesse. Falam que somos nós os bonzinhos que precisamos 
resolver essas e outras questões. Isso influencia de forma negativa 
nossa atuação e então não podemos naturalizar isso e temos que 
fazer com que percebam que são os pacientes são cidadãos de 
direito. Temos que desconstruir isso nem que seja a passos lentos. 
(Relato da Assistente Social B) 

E por fim, pode-se fazer uma análise comparativa entre as entrevistas, 

pois as que mais apareceram com os relatos no decorrer do trabalho foram as 

que acreditam na profissão, procuram desconstruir a visão distorcida e 

equivocada que tanto os usuários quanto a instituição empregadora têm do 

Serviço Social, os usuários de desconhecimento e a instituição um empasse de 

precarização e limitação de recursos. 

 Já as outras profissionais, que também foram entrevistadas, porém, não 

contribuíram em nada com o debate do trabalho, apenas enfraquecem e 

desconfiguraram ainda mais a equipe, sendo visto empiricamente o quanto a 

formação influencia na forma de atuação profissional, em defesa intransigente 

dos direitos e de um projeto hegemônico. Apesar de todas as 5 entrevistadas 

conhecerem o projeto ético político da profissão e utilizarem no seu cotidiano 

de trabalho. 

Fato que reforça o pensamento de uma das entrevistadas, em uma 

conversa informal, antes de iniciar a entrevista que: 

Não é porque o profissional é concursado que seu trabalho está seguro 
ou livre das pressões da instituição. Também sofremos com as 
correlações de forças e estamos sempre tendo que mostrar nosso 
trabalho e defender o projeto ético político. Pois também somos 
trabalhadores assalariados. (Relato da Assistente Social C) 

Diante disso, conforme parâmetros para atuação do Assistente Social na 

saúde: “O profissional precisa ter clareza de suas atribuições e competências 

para estabelecer prioridades de ações e estratégias, a partir de demandas 

apresentadas pelos usuários, de dados epidemiológicos equipe de saúde para 

ações conjuntas”. (CFESS, 2010 p. 43). 
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Verificou-se também, algumas fragilidades nas respostas de duas das 

entrevistadas, onde as mesmas responderam de forma muito objetiva devido a 

uma certa insegurança, percebida, por causa do seu vínculo de trabalho, 

entendendo que a insegurança no trabalho gera certa instabilidade, onde o 

trabalhador acaba assumindo os riscos empregatícios. O que não foi percebido 

com as demais, respondendo elas, como forma de desabafo analisando elas 

mesmas a sua postura de trabalho.  

É notório, que por mais que estes profissionais se empenhem no 

cotidiano de suas ações, encontram barreiras no seu exercício profissional 

como as relacionadas a atualidade como, a efetivação das políticas públicas, 

institucionais e municipais9. 

A atual política de saúde implantada desde 1988, tem suas 

características no modelo neoliberal sob a lógica da precarização, tentativa de 

privatização e focalizadora que se manifesta na esfera das instituições públicas 

de serviços de saúde nas mais variadas formas refletindo na população. Pois 

como observado durante o meu período de estágio (2014 e 2015) pude 

observar uma das Assistentes Sociais do Pronto Socorro de Rio das Ostras, 

onde notei que a atuação profissional do Assistente Social inserido na unidade 

de urgência e emergência, com alto nível de complexibilidade, e atua nas mais 

variadas demandas, que devem ser respondidas de forma imediata, tendo em 

mente os princípios éticos da profissão, agindo na consolidação das classes 

inferiores, na emancipação dos indivíduos, na democracia, na participação 

popular, no controle social, apesar de estar posto em um campo contraditório. 

No entanto, não se pode deixar de reconhecer a importância deste 

profissional, que tem a autonomia relativa, que mesmo estando inserido na 

instituição empregadora, onde é seu trabalho, caracterizando limitações ao seu 

exercício profissional de forma fragmentada. 

Assim compreende-se que o Assistente Social, não deve permanecer 

apenas no trabalho cotidiano, burocrático e comum, mas deve buscar atingir 

condições melhores de saúde dos usuários que buscam por atendimentos na 

unidade de saúde.  

                                                           
9
 Como o auxílio funeral municipal. Auxilio para custear as despesas do sepultamento. 
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Não há dúvidas quanto é importante o trabalho realizado pelo Assistente 

Social para a consolidação do SUS na instituição em questão, por mais 

compreensível que seja a demanda nela realizada. Portanto, não podemos 

deixar que a nossa profissão decresça nas conquistas galgadas desde sua 

emergência como profissão necessária e importante para atuar nos 

desdobramentos da sociedade que é historicamente influenciada e mutável. 

Lutando verdadeira e seguramente pela classe e pelos direitos da população. 

Assim, tendo em vista todo o debate discorrido no trabalho, considera-se 

que foi de extrema importância conhecer a realidade do Pronto Socorro 

Municipal de Rio das Ostras, e as dificuldades vivenciadas pelo Serviço Social. 

Pois, caminhar nessa direção é um imenso desafio e implica em muitas 

mudanças na gestão e na assistência dos serviços públicos de saúde. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O trabalho de conclusão de curso debruçado sobre a pesquisa de 

campo, buscou contribuir para um maior entendimento sobre o trabalho do 

Assistente Social na urgência e emergência do Sistema Único de Saúde - SUS, 

em específico no Pronto Socorro Municipal de Rio das Ostras. 

O interesse pelo tema se deu a partir da experiência de estágio ao longo 

da graduação, que permitiu conhecer o cotidiano de trabalho do Assistente 

Social no Pronto Socorro de Rio das Ostras/RJ, por quatro semestres 

consecutivos. Sendo assim, esta experiência provocou vários questionamentos 

e reflexões sobre as ações do Assistentes Sociais neste nível de atenção que é 

a urgência e emergência do SUS contribuindo para compreender, qual é a 

atribuição deste profissional nas unidades urgência e emergência considerando 

a política nacional de saúde? 

A partir dessa interrogação, surgiram outras inquietações que também 

ficaram pertinentes durante minha estadia no campo de estágio. Entre elas 

qual era o posicionamento profissional mediante o projeto ético político da 

profissão; quais seriam os limites e possibilidades de concretização deste 

frente a tantas dificuldades presentes no cotidiano profissional; e quais seriam 

as estratégias, estabelecidas para superar os desafios postos na rotina da 

instituição?  
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Outro ponto a destacar refere-se a própria equipe do Serviço Social, em 

relação a falta de coletividade, de comunicação, e pontos de vistas diferentes 

de atuação levando ao enfraquecimento da equipe frente a instituição. Visto 

que a correlação de forças é latente principalmente com o setor do Serviço 

Social onde percebe-se uma discriminação por parte da equipe multidisciplinar 

perante a atuação dos Assistentes Sociais conforme preconiza o projeto ético 

político.  

O que acarreta uma profunda falta de entrosamento, sendo umas das 

causas o fato de não haver reuniões periódicas e de equipe; não ter uma 

coordenação que direcione a equipe com o propósito de fortalecimento tanto da 

equipe multidisciplinar quanto do Serviço Social na instituição. Já que que por 

vezes não são percebidos e reconhecidos o setor do Serviço Social como parte 

integrante da equipe de saúde. 

Dessa maneira, foi observado uma certa desmotivação tanto dos 

profissionais no setor do Serviço Social e dos demais da instituição diante de 

tantos desafios, aos quais os profissionais não veem formas nem meios para 

concretizar e finalizar seus trabalhos. Pois os limites são muitos desde a 

estrutura física a materiais; recursos humanos; reuniões; entre outros, que 

interfere e incide no trabalho do Assistente Social e de toda a equipe técnica.   

Outro ponto a salientar é que foi muito percebido a culpabilização dos 

profissionais pelas más qualidades nos serviços. Isso ocorre por transferirmos 

as responsabilidades aos outros, mesmo que nesse caso, a instituição esteja 

precariamente aberta atendendo à população. Dessa maneira, é reiterada a 

importância deste trabalho por estar demonstrando empiricamente e a largos 

passos a decadência e profunda precarização na saúde pública um dia tão 

almejada e reivindicada.   

Fato que é reforçado mais adiante que não só está havendo uma 

precarização da política pública de saúde, mas também, nos processos de 

trabalhos, que recaem sobre a falta de qualificação profissional. Desse modo, 

pode ser afirmado este processo de precarização volta-se para uma possível 

tentativa de privatização, sustentado na atualidade e determinado pela política 

macroeconômica do capitalismo.  

Dessa forma, desde a construção através da Reforma Sanitária com as 

insistentes lutas sociais pela construção de uma política de saúde pública, 
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igualitária e gratuita sente-se a necessidade de um técnico social atuando junto 

e paralelo para efetivação e garantia desse direito. Pois a saúde compreende a 

gama de variações das expressões da questão social que é sua gênese de 

trabalho. 

Posteriormente foi consolidada e regulamentado em lei a inserção do 

profissional de Serviço Social como atuante na política de saúde, fato que 

muitos desconhecem por isso a profissão ser tão estigmatizada à apenas 

“ajudar com cestas básicas”. 

A construção deste trabalho foi e é importante para demonstrar que o 

profissional de Serviço Social possui uma variedade de campos de atuação e 

está devidamente capacitado para atuar nelas, seja saúde, assistência social, 

previdência social, entre outras. O profissional possui código de ética, 

parâmetros de atribuições, mas que precisam ser mais difundidos, pois a 

profissão carece de reconhecimento para intervi de forma mais efetiva sem 

sofrer com uma autonomia relativa. 

Assim, para melhor explicitar toda a correlação de forças e demonstrar 

como é o trabalho desenvolvido na instituição, as entrevistas realizadas 

serviram como mecanismo para uma maior compreensão do trabalho do 

Assistente Social no Pronto Socorro de Rio das Ostras, subsidiando um debate 

aos desafios colocados à profissão, criando estratégias para uma atuação 

propositiva, introduzidos em um modelo societário contraditório e assolado 

pelas políticas de cunho neoliberal, privatista, focalizadas.  

Uma outra questão também abordada nas entrevistas com as 

Assistentes Sociais, é a questão da educação continuada, de estarem sempre 

atualizadas das leis; das regulamentações; dos parâmetros; devem participar 

de Congressos e Conferências; aceitar e acompanhar estagiários como forma 

de estar sempre reciclando seus conhecimentos teóricos e metodológicos; 

acreditar na importância da educação da política de humanização, que não se 

faz presente na instituição, mas acredito que isso não é privilégio desta 

instituição de saúde, porém deveria ser institucionalizado essa prerrogativa; e a 

capacitação de todos envolvidos na equipe de saúde para um melhor 

atendimento as ações realizadas por toda equipe técnica. Considerando que 

todos têm um papel importante na equipe de saúde com um mesmo objetivo, 

voltado para o bem-estar da população e garantia de efetivação de direito. 
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Portanto, entende-se que todo este processo de precarizações, da 

saúde pública, dos investimentos em estudos e pesquisas, etc. observado em 

pleno século XXI é determinado pela política macroeconômica do sistema 

capitalista de produção, que visa apenas a geração de lucro e mais valia. 

Gerando graves consequências aos serviços ofertados a população, que a 

cada dia se encontram mais inconstantes, recorrendo quem pode pagar, ao 

atendimento à saúde privada; e quem não pode continua a se sujeitar aos 

poucos recursos da saúde. Contradição essa inerente do capitalismo que 

propaga uma privatização dos sistemas estatais, nesse caso à saúde, 

aumentando o crescimento dos investimentos nos planos de saúde, 

desnecessariamente, pois o Sistema Único de Saúde brasileiro tem recursos 

suficientes para continuar atendendo a população e garantindo seus direitos. 

Assim, somente uma gestão efetiva que faça cumprir a leis da saúde 

pública, poderá dar garantias aos atendimentos de saúde de forma efetiva, 

como prevê a Constituição ser dever do Estado garantir saúde pública, gratuita 

para todos. Não sendo apenas vista como um negócio mercadológico, a qual 

pode ser vendida no mercado capitalista.  
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ANEXOS 

 

I- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Você está sendo convidada (o) a participar de uma pesquisa vinculada ao 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da (o) aluna(o) Sandra Regina Silva 

Nascimento, regularmente matriculada(o) no Curso de Serviço Social da UFF, 

campus de Rio das Ostras. Este trabalho é orientado pela Professora Ingrid Karla da 

Nóbrega Bezerra, e-mail ingridkarla.nobrega@gmail.com, telefone: 21 96526-8536, 

que está à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 Trata-se de uma pesquisa conduzida por um roteiro semiestruturado que 

compreender o funcionamento das ações da Secretaria de Saúde, do Pronto Socorro 

Municipal e do Trabalho do assistente social no município de Rio das Ostras/RJ. 

 Sua participação consciente, voluntária e livre é fundamental para o 

desenvolvimento desta pesquisa. 

 Ao aceitar participar você será convidada (o) a fornecer informações de sua 

vida pessoal e profissional, cabendo a você decidir sobre a pertinência de respondê-

las ou não, decisão que será respeitada pela entrevistadora.  utilização do gravador 

tem por objetivo garantir a fidelidade das informações fornecidas por você e facilitar a 

coleta de dados para a pesquisa. Durante a realização da entrevista, se julgar 

necessário, você tem o direito de solicitar a interrupção da gravação. 

 As informações dadas por você serão analisadas teoricamente e em 

consonância com as exigências da ética na pesquisa. Ao aceitar participar, você deve 

assinar este termo de consentimento, juntamente com a entrevistadora, termo do qual 

você terá uma cópia. 

Agradecemos sua colaboração. 

mailto:ingridkarla.nobrega@gmail.com
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CONSENTIMENTO 

 

 

 Eu _____________________________________________________, declaro 

que li/ouvi as considerações feitas no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e 

concordo em fornecer as informações solicitadas através de uma entrevista que será 

gravada. 

 

Rio das Ostras/RJ, _____/ _____/ _____. 

 

________________________________ 

                                                                 Entrevistada (o) 

 

________________________________ 

                                                              Sandra Regina Silva 

Nascimento  

(e-mail: sandra_rsn@hotmail.com) 

 

II- Introdução das entrevistas 
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1- Nome, idade, tempo de formação e tipo de formação (EAD ou 

presencial) qual faculdade. 

2- A quanto tempo você atua como AS? Na saúde, ou em outra área? 

3- Formação (Especialização, Mestrado ou Doutorado). 

4- Participa de cursos formativos, seminários, congressos e outros com 

frequência? 

5- Tem outro vínculo empregatício? Como se caracteriza esse vínculo? 

6- Durante a formação acadêmica, participou de atividades promovidas 

pelo curso/pela instituição ou pelo movimento estudantil? 

7- E aqui no PS, a quanto tempo você trabalha? 

8- Na prefeitura de RO qual é seu vinculo? Tem outro? Qual e onde? 

9- Como é seu trabalho aqui no PS? Explicar por favor. 

10- Você se identifica com a politica de saúde? Por que? 

11- Quais instrumentos de trabalho do Serviço Social e como você utiliza no 

seu cotidiano de trabalho? 

12- Conhece o projeto ético-político da profissão? Como você utiliza este 

projeto no seu cotidiano de trabalho?  

13-  E o código de ética? Conhece? Utiliza? Como? 

14-  Quais as dificuldades encontradas no seu trabalho como AS? 

15- Você utiliza da pratica da intersetorialidade? 

16- Na unidade que é de urgência e emergência como se aplica sua ação 

com as demandas, por aqui ser tudo muito imediato? 

17- A equipe multidisciplinar tem conhecimento das atribuições do Serviço 

Social na unidade? Já foram realizadas reuniões com os profissionais 

médicos, enfermeiros, administrativos, etc.., da unidade? 
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18- Há planejamento no trabalho do serviço Social? Se sim, como 

acontece? E com que frequência são realizadas as reuniões entre vocês 

assistentes sociais? 

19- Como são passadas as informações dos usuários atendidos de um 

plantão para outro? E como eles são atendidos aqui no pronto socorro? 

20- Quais são as principais demandas dos usuários e como você fica 

sabendo se a demanda foi atendida? E quais são as principais 

demandas da instituição? 

21- Como você percebe a relação entre a autonomia relativa do serviço 

social com as demandas exigidas tanto pelos usuários quanto pela 

instituição? 

22-  O que você acha da inserção da profissão em uma unidade de urgência 

e emergência como aqui no Pronto Socorro? Em relação ao trabalho, as 

dificuldades, desafios, etc. 

 


