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RESUMO 

 

 

Este Trabalho Final de Curso tem como objetivo analisar a intersetorialidade das redes de 

saúde pública e de assistência social no município de Campos dos Goytacazes/RJ, em 

face do atendimento às adolescentes gestantes que possuem o benefício do Programa 

Bolsa Família, bem como, entender se as mesmas enfrentam alguma dificuldade no 

acesso a rede de saúde e de assistência social. Ainda neste contexto, destacar sobre a 

importância do acompanhamento do pré-natal, para além do recebimento do benefício, 

ou seja, no sentido de atender as necessidades apresentadas pelas adolescentes grávidas, 

no tocante a saúde gestacional. Sendo assim, o presente trabalho possibilitou realizar um 

estudo de campo, com 10 (dez) adolescentes inseridas na condicionalidade saúde do 

Programa Bolsa Família e com 02 (duas) Assistentes Sociais, objetivando conhecer suas 

expectativas sobre a intersetorialidade da rede de saúde e de assistência social no 

município de Campos dos Goytacazes/RJ.  

 

 

 

Palavras chave: Intersetorialidade; Gestante; Rede de Saúde; Rede de Assistência Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

  

This Final Course Work has the objective of analyzing the intersectoriality of the public 

health and social assistance networks in the municipality of Campos dos Goytacazes / RJ, 

in the face of the assistance to pregnant teenagers who have the benefit of the Bolsa 

Família Program, as well as understand they face some difficulty in accessing health care 

and social assistance. Also in this context, to highlight the importance of prenatal follow-

up, in addition to receiving the benefit, that is, in order to meet the needs presented by 

pregnant adolescents, regarding gestational health. Thus, the present study made it 

possible to conduct a field study, with 10 (ten) adolescents enrolled in the health 

conditionality of the Bolsa Família Program and with two (2) Social Assistants, aiming 

to know their expectations about the intersectoriality of the health network and assistance 

in the municipality of Campos dos Goytacazes / RJ. 

 

 

 

Keywords: Intersectoriality; Shepherd; Health Network; Network of Social Assistance. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

O estudo aqui apresentado, intitulado “UM DESAFIO SOCIAL? A 

Intersetorialidade no Programa Bolsa Família: reflexões sobre o acompanhamento 

de adolescentes gestantes na Rede de Saúde e Assistência Social, no município de 

Campos dos Goytacazes/RJ” propõe entender qual o viés entre a política pública de 

saúde e de assistência social, no que se refere ao atendimento às gestantes adolescentes 

que possuem o benefício do Programa Bolsa Família e analisar se as mesmas possuem 

alguma dificuldade de acesso às redes acima mencionadas. Esse percurso analítico será 

de extrema importância para o aprofundamento de um estudo sobre a rede de saúde e de 

assistência social local, a partir de suas políticas norteadoras, considerando a experiência 

advinda do estágio supervisionado em Serviço Social, realizado na Secretaria Municipal 

de Saúde do município de Campos dos Goytacazes/RJ, em particular no setor de 

Condicionalidade Saúde do Programa Bolsa Família, no período de maio de 2016 a julho 

de 2017. 

O mesmo possui uma relevância no que se refere a intersetorialidade, uma vez que 

é fundamental o vínculo entre a saúde e a assistência social (que são políticas públicas) 

para a vida dos usuários do benefício aqui mencionado: o benefício do Programa Bolsa 

Família. Conforme a Constituição Federativa do Brasil, de 1988, “são direitos sociais, a 

educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, 

a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição” (BRASIL, 1998, art 6º). Logo, é obrigação 

dos Estados e Municípios, cumprir e fazer cumprir o que está posto em nossa 

Constituição.  

Partindo da premissa de que o público-alvo desse programa são adolescentes 

gestantes que se encontram em um quadro de vulnerabilidade, seja por questões que 

envolvam saúde e também questões sociais, é de extrema importância a atuação do 

profissional de Serviço Social, uma vez que se trata dos rebatimentos da questão social, 

presentes na estrutura social e política da sociedade contemporânea. Nesse sentido, é 

importante destacar que a Questão Social adquiriu na contemporaneidade, novas formas, 

considerando que a pobreza, a violência e a fome têm tomado maiores proporções em 

virtude da condição atual da população brasileira.  
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Realizamos então, uma pesquisa de campo com 10 (dez) adolescentes gestantes, 

atendidas no setor da condicionalidade saúde do Programa Bolsa Família, entre 12 e 18 

anos de idade e que recebem o benefício desse mesmo Programa1, com o objetivo de 

analisar a intersetorialidade das redes de saúde pública e de assistência social no 

município de Campos dos Goytacazes/RJ. 

Além disso, seguimos uma metodologia que primou pelo levantamento de 

bibliografias, em que o referencial teórico abordava as temáticas da intersetorialidade, 

das redes básicas de serviços (saúde e assistência social), bem como, sobre adolescentes 

que se encontram em período gestacional e o benefício do Programa Bolsa Família. Para 

tanto, lançamos mãos dos autores como, Costa (2010); Fanelli (2003); Guerra (2012); 

Iamamoto (1998); Netto (1996); Sarmento (2000), dentre outros.  

Foi realizado também, um trabalho documental sobre os dois bairros no município 

de Campos dos Goytacazes/RJ, que se concentra um número elevado de beneficiárias 

grávidas no Programa Bolsa Família. Como não existe um banco de dados que contém 

essas informações no setor da condicionalidade saúde do Programa Bolsa Família, foi 

feito um levantamento dos diários de campo da autora2 deste estudo e dos relatórios 

semestrais do estágio supervisionado, que ocorreram entre os períodos de maio de 2016 

a julho de 2017, totalizando treze meses de estágio3.  

Com as informações adquiridas, tornou-se possível verificar que os bairros onde se 

concentram a maior parte de adolescentes gestantes que possuem o benefício do Programa 

Bolsa Família são os bairros de Santa Rosa e Goitacazes, ambos representados, 

geograficamente, no mapa abaixo, demonstrando que a questão da gravidez na 

adolescência não é expressão de uma só região ou área geográfica. Provavelmente um 

estudo mais detalhado poderá apontar a presença deste indicativo em todas as áreas do 

município.  

                                                           
1 Uma vez se tratando de menores de idade, essas não tiveram seus dados pessoais revelados e, não teve 

nenhum impedimento quando o adulto (responsável pela adolescente entrevistada) pediu para ler as 

perguntas do questionário, visto que a maioria das vezes são as responsáveis por essas jovens, que estão 

cadastradas no Programa Bolsa Família.  
2 Laryssa Machado Codeço Batista, graduanda em Serviço Social pela Universidade Federal Fluminense 

na cidade de Campos dos Goytacazes/RJ.  
3 Como esses dados não são recentes (afinal, uma gestação costuma ocorrer em nove meses e as 

beneficiárias comparecem ao setor, geralmente, depois de dois meses gestacionais), a autora desta 

monografia realizou esse levantamento durante 15 dias do ano corrente (2018), comparecendo ao setor da 

condicionalidade saúde do Programa Bolsa Família, com o intuito de fazer uma pesquisa investigativa com 

dados mais atuais.  
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Fonte: Centro de Controle de Zoonoses de Campos dos Goytacazes-RJ, 2018. 

 

Por fim, foram entrevistadas 02 (duas) Assistentes Sociais, do setor já relatado 

acima, com o objetivo de saber suas expectativas sobre a intersetorialidade da rede de 

saúde e de assistência social no município de Campos dos Goytacazes/RJ. Essas 

entrevistadas têm extrema importância para a realização desta monografia, uma vez que 

são elas que se encontram no campo do enfrentamento da Questão Social.  

Nesse sentido, o presente trabalho monográfico foi construído a partir de dois 

capítulos, sendo que, no primeiro capítulo, intitulado “O DEBATE DA 

INTERSETORIALIDADE E O SERVIÇO SOCIAL”, discutimos a relação entre 

intersetorialidade e Serviço Social, uma vez que esta apresenta-se enquanto um meio de 

superar práticas segmentadas ou que já estão arcaicamente postas na relação com os 

usuários dos serviços ofertados pelo Estado, em destaque para os serviços das políticas 

de saúde e assistência social. 

No segundo capítulo, com o título “GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: UM 

PROBLEMA SOCIAL?”, destacamos a temática da gravidez na adolescência, 

considerada em alguns contextos e análises, uma expressão da Questão Social, bem como, 

os aspectos sociais desta questão e a construção do trabalho profissional do Serviço Social 

com a jovem gestante. 
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Como desdobramento deste capítulo, destacamos os resultados da pesquisa de 

campo, com 10 (dez) entrevistadas - adolescentes gestantes - e 02 (duas) assistentes 

sociais que trabalham na condicionalidade saúde do Programa Bolsa Família.  

Esse estudo propõe contribuir para a construção de conhecimentos e reflexões sobre 

a importância da intersetorialidade no campo de ação do Serviço Social e os desafios 

postos para o Assistente Social no campo da condicionalidade Saúde do Programa Bolsa 

Família.  
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1. O DEBATE DA INTERSETORIALIDADE E O SERVIÇO SOCIAL 

 

O interesse pela temática da Intersetorialidade surgiu no campo de estágio4, com a 

finalidade de compreender se existe uma conexão entre a rede de saúde e de assistência 

social no município de Campos dos Goytacazes/RJ e se ambas são eficazes em relação 

aos atendimentos das beneficiárias adolescentes/gestantes cadastradas no Programa Bolsa 

Família5.  

Sobre a intersetorialidade, é fundamental ter a clareza de que esta se faz presente 

nas articulações de conhecimentos, na elaboração de ações com o objetivo de contribuir 

para o aprimoramento da inclusão e do enfrentamento das expressões da Questão Social 

e, nesse sentido, o debate aqui proposto, deverá contemplar a sua ocorrência na dinâmica 

da sociedade, considerando sua dialética e sua história. 

Dessa forma, Ckagnazaroff e Mota (2003, p. 31) esclarecem que a intersetorialidade 

é uma prática social que vem sendo construída com base na existência de profundas 

insatisfações, principalmente, no que se refere à capacidade das organizações em dar 

resposta às demandas sociais e aos problemas complexos vivenciados pelos cidadãos, 

logo, é possível compreender que a lógica da intersetorialidade pode ser mais permeável 

à participação do indivíduo, uma vez que suas necessidades se apresentam interligadas, 

contribuindo para a relação entre Estado e sociedade. 

Destaca-se que, ao tratar de intersetorialidade, mantém-se a especificidade de cada 

setor, buscando maior articulação entre eles e assim, torná-los mais eficientes. São os 

diferentes setores que formulam uma maneira integrada que busca alcançar objetivos mais 

amplos, identificando determinantes, os sujeitos em questão e a formulação de 

intervenções que vão além de ações setoriais. 

 

Este espaço será construído com a contribuição dos setores, que ali 

aportam seu acúmulo histórico e organizacional, teórico e 

metodológico, reconhecendo, no entanto, não ser o acúmulo setorial 

suficiente para a formulação no campo das políticas públicas […] 

(ANDRADE, 2006, p. 282).  

 

 

                                                           
4 O campo de estágio da autora da monografia foi na Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos 

Goytacazes/RJ, no setor da Condicionalidade Saúde do Programa Bolsa Família. 
5 De acordo com o Ministério de Desenvolvimento Social, o Bolsa Família é um programa que contribui 

para o combate à pobreza e à desigualdade no Brasil. Ele foi criado em outubro de 2003 e possui três eixos 

principais: complemento da renda; acesso a direitos e articulação com outras ações. 
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A temática da intersetorialidade é um conceito que possui diversos significados e, 

assim como a política social, possui identidades complexas que, de uma forma ou de 

outra, estarão sempre interligadas em prol dos sujeitos e das diversas técnicas 

profissionais existentes no campo social. Dessa forma, torna-se inevitável abordar sobre 

as políticas sociais no decorrer deste capítulo, uma vez que a intersetorialidade 

subentende uma conexão entre os setores das diferentes políticas.  

Nascimento (2010, p. 96) afirma que “a intersetorialidade das políticas públicas 

passou a ser uma dimensão valorizada à medida que não se observava a eficiência, a 

efetividade e a eficácia esperadas na implementação das políticas setoriais”, 

especialmente, porque as demandas da população estão sendo minimamente atendidas e, 

nesse sentido, trabalhar no viés da intersetorialidade, pode representar ganhos reais para 

o usuário das políticas públicas, a partir do resultado do exercício de vários saberes e de 

práticas distintas, que podem fundir-se na direção de um mesmo objetivo. Dessa forma, 

torna-se relevante a efetivação da intersetorialidade, no que tange o benefício do 

Programa Bolsa Família. 

 

 

A intersetorialidade é a articulação entre as políticas públicas por 

meio do desenvolvimento de ações conjuntas destinadas à proteção 

social, inclusão e enfrentamento das expressões da questão social. 

Supõe a implementação de ações integradas que visam à superação 

da fragmentação da atenção às necessidades sociais da população. 

Para tanto, envolve a articulação de diferentes setores sociais em 

torno de objetivos comuns, e deve ser o princípio norteador da 

construção das redes municipais. (CAVALCANTI; BATISTA; 

SILVA, 2013, p. 1). 

 

É considerável ao abordar a temática da intersetorialidade, ressaltar a importância 

da Seguridade Social, que foi um marco fundamental na redemocratização do país, com 

a inauguração da Constituição Federal de 19886. 

 

A intersetorialidade pressupõe uma forma de gestão das políticas 

públicas que visa superar a fragmentação dos conhecimentos e das 

estruturas sociais para produzir efeitos mais significativos na vida 

da população. Representa a articulação de poderes, setores e saberes 

para enfrentar e responder, de formar integrada e com objetivos 

                                                           
6 A Constituição de 1988 é a atual Carta Magna do Brasil. É a sétima constituição do país e a sexta de sua 

república, veio consolidar a transição que era administrado pelo regime autoritário, também conhecido 

como Ditadura Militar (1964-1985). 
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comuns, as questões sociais, considerando suas complexidades e 

expressões nos diferentes territórios (BRASIL, 2011, p. 65). 

 

 

Entende-se que a intersetorialidade perpassa diferentes níveis de gestão das 

políticas públicas (saúde, assistência social e previdência social), porém, na monografia 

em destaque, o estudo focará na Política de Saúde e Assistência Social, pois, são essas 

Políticas que circundam as usuárias no tema abordado: adolescentes gestantes usuárias 

do benefício do Programa Bolsa Família.  

 

A intersetorialidade parte do compromisso ético profissional de cada 

ator que a opera. A postura ética dos gestores e o clima ético da 

organização podem estimular ou reprimir o desenvolvimento de uma 

política social ativa (ALMEIDA, 2007 p 118). 

 

Para que se efetive a intersetorialidade, é necessária uma articulação entre os 

profissionais técnicos, executor das ações de políticas sociais públicas e que terão 

capacidade de atuar em ações intersetoriais. Logo, em face a rede pública de Saúde e 

Assistência Social, é fundamental que os profissionais de Serviço Social tenham clareza 

em relação a sua função com os usuários, principalmente, quando o objeto de estudo se 

trata de adolescentes gestantes.  

É válido ressaltar que este profissional tem a capacidade de intervir nesse debate, 

uma vez que se trata de uma clara expressão da Questão Social7, e, além disso, o Código 

de Ética do Serviço Social8 apresenta ferramentas essenciais para o trabalho dos 

Assistentes Sociais no que tange a Saúde e à Assistência Social, através da edição dos 

Parâmetros9 voltados para as específicas áreas. 

Os limites da atuação do profissional de Serviço Social diante da proposta de 

articulação entre as políticas sociais são apontados neste estudo, seguidos de uma análise 

                                                           
7 Para PEREIRA (2001, p.59), a Questão Social indica, “[...] a existência de relações conflituosas entre 

portadores de interesses opostos e antagônicos [...], na qual os atores dominados conseguem impor-se como 

forças políticas estratégicas e problematizar efetivamente necessidades e demandas, obtendo ganhos sociais 

relativos. Foi com essa caracterização que a questão social surgiu na Europa no século XIX. [...] Por isso, 

a questão social é, de fato, particular e histórica”. 
8 Em 1993, após o debate com o conjunto da categoria de assistentes sociais em todo o país, foi aprovada a 

quinta versão do Código de Ética Profissional, instituída pela Resolução 273/93 do CFESS. 
9 Parâmetros para atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde, elaborado pelo Grupo de Trabalho 

“Serviço Social na Saúde” – Série: Trabalho e Projeto Profissional nas Políticas Sociais, CFESS, em 2010 

e Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Assistência Social, elaborado em 2011. 
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crítica do posicionamento do referido profissional, face a atuação do mesmo e das 

abordagens feitas acerca da intersetorialidade. 

O grande viés desta temática, esbarra no momento em que, de acordo com 

Junqueira, Inojosa e Komatsu, (1997, p. 22) a estruturas setoriais se caracterizam por um 

recorte fragmentado, no qual os serviços não se comunicam, ao contrário, atuam de forma 

isolada, tornando um grande desafio para o Assistente Social, em relação ao seu fazer 

profissional diante as demandas advindas dos usuários, onde, muitas vezes, é necessário 

um trabalho intersetorial.  

A temática da intersetorialidade possui diversos confrontos, mas o que está na 

“linha de frente” para a efetivação desta nas Políticas Públicas é a interdisciplinaridade, 

ou seja, o trabalho de diversos setores e até mesmo profissionais, em prol de um mesmo 

objetivo, seja dentro de uma mesma organização, como também, em instituições 

diferentes. Dessa forma, Nogueira e Mioto (2006) afirmam que: 

 

 

Assim, ações profissionais e institucionais caminham juntas, embora 

não se confundam, pois têm naturezas distintas, porém 

complementares. O caráter institucional coloca um relativo limite ao 

recorte do objeto da ação profissional, na apreensão das demandas e 

definição de objetivos, condicionando, ainda, os resultados do 

trabalho. Por sua vez, as ações profissionais moldam 

comportamentos institucionais em uma relação dialética, 

assimétrica e determinada pelo jogo de interesses e forças 

condensadas em espaços sócio-ocupacionais. (NOGUEIRA E 

MIOTO, 2006, p.16) 

 

 

É necessário compreender que o profissional de Serviço Social uma vez que esbarra 

num ambiente contraditório marcado por disputas de campos profissionais e pela 

fragmentação e burocratização dos serviços, encontram desafios para a efetivação da 

intersetorialidade. 

 

[..] as relações e estruturas presentes nas instituições responsáveis 

pela execução das políticas públicas, são permeadas de dificuldades, 

obstáculos e contradições. São mazelas que, historicamente, 

impregnam os espaços, que deveriam estar concretizando direitos 

sociais. (MIOTO E SCHÜTZ, 2011, p. 07) 

 

A burocratização nos serviços públicos, ocorre em um trato homogeneizado e 

inflexível, intensificando as dificuldades na sua resolutividade. Como parte deste quadro, 
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salienta-se o vínculo dos profissionais com a prestação destes serviços, sobretudo, numa 

conjuntura em que os funcionários públicos10, têm sido enfraquecidos pelas modificações 

na categoria ocupacional nas últimas décadas, em conformidade com a disseminação do 

ideário neoliberal de desmonte do Estado. 

Nesse sentido, conforme Iamamoto (2014): 

 

O Serviço Social no Brasil afirma-se como profissão, estreitamente 

integrado ao setor público em especial, diante da progressiva 

ampliação do controle e do âmbito da ação do Estado junto à 

sociedade civil. Vincula-se, também, a organizações patronais 

privadas, de caráter empresarial, dedicadas às atividades produtivas 

propriamente ditas e à prestação de serviços sociais à população. A 

profissão se consolida, então, como parte integrante do aparato 

estatal e de empresas privadas, e o profissional, como assalariado a 

serviço das mesmas. (IAMAMOTO, 2014, p. 86) 

 

É necessário ter o esclarecimento de que ação do Assistente Social, nos espaços 

sócio-ocupacionais, requisita a intersetorialidade para atender as necessidades de sua 

demanda. Dessa forma, a conexão de outros setores é necessária para corroborar a atuação 

deste profissional, por meio da perspectiva da integralidade e da percepção da totalidade 

em que estão inseridos os usuários dos serviços públicos.  

Torna-se assim, fundamental, que os Assistentes Sociais estejam qualificados e 

aptos para responderem essas atribuições, de forma que possam romper com o 

conservadorismo e estejam comprometidos com um projeto societário cada vez mais 

amplo e que seja capacitado para defender direitos e transitar em diferentes padrões 

institucionais em que a intersetorialidade esteja presente na sua intervenção profissional. 

Neste sentido, abordaremos no item a seguir, no contexto da Seguridade Social, a 

Política de Saúde e a Política de Assistência Social, objetivando uma melhor compreensão 

do recorte teórico/prático da intersetorialidade, nas duas áreas de intervenção profissional 

do Assistente Social e, em especial, no contexto da Condicionalidade Saúde do Programa 

Bolsa Família. 

 

1.1. A intersetoralidade no contexto da Seguridade Social 

 

                                                           
10 O campo de trabalho dos Assistentes Sociais, na maioria das vezes, se constitui no espaço do vínculo 

público. 
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A Seguridade Social é uma obrigação constitucional do Estado brasileiro, conforme 

estabelecem os textos dos artigos 194 a 204 da Constituição Federal de 1988. Dessa 

forma, foi um marco no que tange a redemocratização do Estado, uma vez que veio para 

responder as demandas da política social no país, no contexto da Saúde, da Previdência 

Social11 e da Assistência Social, reconhecida legalmente em 1988, pela Nova 

Constituição Federativa do Brasil, que tinha como objetivo a garantia da “dignidade da 

pessoa humana”. Monnerat e Souza (2011) afirmam que: 

 

 
A inclusão da previdência, da saúde e da assistência como 

integrantes da Seguridade Social introduziu a noção de direitos 

sociais universais como parte da condição de cidadania, antes 

restrita apenas aos beneficiários da Previdência Social. 

(MONNERAT E SOUZA, 2011, p. 42) 

 

 

O Poder Público tem o dever de organizar a Seguridade Social nos termos da lei. 

Assim, a Constituição de 1988, no seu artigo 3º afirma como um dos objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil “erradicar a pobreza e a marginalização 

e reduzir as desigualdades sociais e regionais” (BRASIL, 1988. Art.3). Dessa forma, 

entende-se que o Estado, com a iniciativa da Seguridade Social, visa à garantia e a 

seguridade de todo e qualquer brasileiro, sem qualquer forma de discriminação.  

A Saúde, por exemplo, foi definida como “direito de todos e dever do Estado” 

(BRASIL, 2002, art. 196), onde o SUS (Sistema Único de Saúde) é quem administra a 

saúde, sendo ele financiado com recursos dos orçamentos da Seguridade Social 

estabelecidos pela União, Estados e Municípios. 

A Assistência Social, por sua vez, foi caracterizada como domínio de intervenção 

do Estado, deixando para trás as raízes assistencialistas do conservadorismo da elite social 

brasileira. Esta será disponibilizada, para quem dela necessitar, independente de 

contribuição e atendendo assim aos hipossuficientes12, ou seja, aqueles que não podem 

por si só ou com a ajuda de seus familiares, condições para obterem seu sustento. 

                                                           
11 A Previdência Social sustenta o nexo contributivo, onde tem por objetivo garantir ao trabalhador segurado 

uma renda após seu tempo de trabalho, ou seja, aposentadoria ou por motivos esporádicos, como invalidez, 

por motivos de doenças, velhice, morte, dentre outros. No entanto, registramos que esse tripé da Seguridade 

não será objeto de análise desta monografia, pelas razões já apontadas na Introdução do referido trabalho. 
12 De acordo com o dicionário da Língua Portuguesa, condição de hipossuficiente se refere a quem não 

dispõe dos recursos financeiros ou econômicos para se manter sozinho, para se sustentar por si próprio. 
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No entanto, registra-se na sociedade brasileira, com base no atual contexto social, 

político e econômico, a não concretização de um sistema de Seguridade Social, unido 

com a compreensão de proteção integral, formando assim, um desafio para a política 

pública13 e para o Serviço Social, devido sua estreita relação com esse campo de atuação 

profissional.  

Segundo Iamammoto (2001), “[...] há um desmantelamento dos preceitos 

constitucionais que estabelecem a universalização e a integralidade das políticas de 

Assistência Social, Saúde e Previdência, sobretudo com a adoção do ideário neoliberal”, 

especialmente, com a edição da Emenda Constitucional nº 20, quando o Estado retira os 

recursos do orçamento da Seguridade Social para o pagamento da dívida privada. 

O Serviço Social aponta para o compromisso de defender a proposta de proteção 

integral presente na lógica da Seguridade Social brasileira, uma vez que esta é um direito 

dos sujeitos que buscam as políticas sociais públicas, logo, é necessário o estabelecimento 

de um pacto ético-político, a partir da sua habilidade técnica e conhecimento teórico, para 

a difusão de informações e abrangência do acesso, a quem dela necessitar, seja na 

assistência social, na saúde ou na previdência social.  

Sendo assim, apontaremos na sequência deste trabalho, as duas redes públicas do 

estudo em destaque - saúde e assistência social - com a finalidade de apontar a 

importância da insersetorialidade no acompanhamento dos sujeitos analisados neste 

trabalho, ou seja, as adolescentes grávidas e sua inserção nas redes de proteção básica da 

saúde e da assistência social, assim como, o papel do Serviço Social na perspectiva dessa 

atuação profissional. 

 

 

1.1.1. Breve resgate sobre a Política de Saúde e a intervenção do Serviço Social no 

campo da saúde do adolescente.  

 

A Política de Saúde registra como significativo recorte histórico a Reforma 

Sanitária brasileira, que se destacou pela luta contra um modelo de governo autoritário, 

ultrapassando, assim, o viés puramente técnico e adentrando-se em uma dimensão 

                                                           
13 As Políticas Públicas no Brasil emergem no final da República Velha, especialmente nos anos 20 (séc. 

XX), e começam a conquistar espaço no período Getulista. Contudo, até a promulgação da Constituição 

Federal, não tivemos um aparato jurídico que tornasse sólida a intervenção do Estado nas expressões da 

questão social. 
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política, defendendo que as ações relacionadas à saúde não deveriam ser formuladas 

apenas pelo Estado, mas também, pela sociedade no sentido de buscar um remodelamento 

do sistema de saúde brasileiro.  

A Reforma Sanitária representava um conjunto de ideias que se tinha em face às 

transformações essenciais na área da saúde e dessa maneira, tratava-se de implementar 

modificações necessárias na área da saúde. Essas mudanças, não envolviam apenas o 

sistema de saúde, mas toda a estrutura da sociedade, em busca de melhores condições de 

vida da população brasileira, sem qualquer forma de discriminação.  

 

 
O Movimento de Reforma Sanitária no Brasil almejava um projeto 

estruturado na perspectiva de mudanças substantivas do sistema de 

saúde, caracterizado pela assistência médica curativa, intensamente 

associada ao setor privado e lucrativo, altamente excludente, pouco 

resolutivo e dispendioso. O Projeto da Reforma Sanitária buscava o 

oposto, ou seja, visava à criação de um sistema único de saúde 

estatal, resolutivo e de qualidade. (KOKRDA, 2014, p. 47). 

 

 

Como relutância, as propostas da Reforma Sanitária se deram em face ao direito à 

saúde de forma universal, com a Constituição Federal de 1988 e também com o Sistema 

Único de Saúde (SUS), criada pela Lei 8.080/90, que regulamentava as diretrizes para a 

organização e o funcionamento do SUS. 

Em face da Lei 8.080/90, que foi importante para a autonomia e desenvolvimento 

da saúde na sociedade brasileira, é fundamental destacar alguns principais temas 

abordados14 na Lei 8.080/90, como por exemplo, os determinantes sociais15 em saúde; os 

princípios e diretrizes do SUS; a responsabilidade das três esferas de governo (Federal, 

Estadual e Municipal); a estrutura de governança do SUS; a participação complementar 

do setor privado de saúde, dentre outros.  

Além da Lei 8.080/90, a Constituição Federal de 1988 foi um marco jurídico na 

história da democracia brasileira, em particular no que diz respeito aos direitos sociais. 

“A partir daí, no caso da saúde, contava-se com um marco legal que desenhava o 

organograma institucional do sistema de saúde brasileiro, com seus princípios e 

                                                           
14 De acordo com os principais fundamentos encontrados na Lei 8.080/1990. 
15 De acordo com definição da Organização Mundial de Saúde (OMS), os determinantes sociais da saúde 

estão relacionados às condições em que uma pessoa vive e trabalha. Também podem ser considerados os 

fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a 

ocorrência de problemas de saúde e fatores de risco à população, tais como moradia, alimentação, 

escolaridade, renda e emprego. 
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diretrizes” (COHN, 2009, p. 1614). Diante desse contexto, destaca-se importantes 

princípios no Sistema Único de Saúde, ou seja, a equidade, a integralidade e a 

universalização do acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 

 

 

Com o princípio do universalismo para as ações de saúde; com a 

descentralização municipalizante; com um novo formato 

organizativo para os serviços de saúde sob a lógica da integralidade, 

da regionalização e da hierarquização, originando-se daí o novo 

modelo de um sistema nacional de saúde descentralizado, com novas 

formas de gestão.  (COHN, 2009, p.1615). 

 

 

De acordo com as Disposições Gerais (Título I), “A saúde é um direito fundamental 

do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício” (BRASIL, Lei 8.080/90, art. 2º). Mesmo sendo dever do Estado garantir o 

direito a saúde de todos, este não elimina o dever da família e da população como um 

todo.  

Sabe-se que o “conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e 

instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração Direta e Indireta 

e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o SUS - Sistema Único de Saúde” 

(BRASIL, Lei 8.080/90, art 4º). Pode-se entender que o SUS representa a garantia de 

acesso universal da população brasileira aos serviços de saúde e aos cuidados em saúde 

que necessitam para ter qualidade de vida.  

Sendo a saúde uma questão de política pública, conforme a identificação dos 

determinantes sociais, o Assistente Social insere-se nesse campo de trabalho, para mediar 

os direitos estabelecidos nessa política pública, conforme rege a Lei e, para isso, este 

profissional deve ter no seu âmbito de trabalho: 

 

 
Uma leitura crítica da realidade e capacidade de identificação das 

condições materiais de vida, identificação das respostas existentes 

no âmbito do Estado e da sociedade civil, reconhecimento e 

fortalecimento dos espaços e formas de luta e organização dos 

trabalhadores em defesa de seus direitos; formulação e construção 

coletiva, em conjunto com os trabalhadores, de estratégias políticas 

e técnicas para modificação da realidade e formulação de formas de 

pressão sobre o Estado, com vistas a garantir os recursos financeiros, 

materiais, técnicos e humanos necessários à garantia e à ampliação 

dos direitos. (CFESS, 2010, p. 35). 
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Dessa forma, entende-se que neste campo de intervenção (como também nos outros 

espaços sócio-ocupacionais), os Assistentes Sociais, além de estarem respaldados e 

conduzidos pelo que preconiza o Código de Ética Profissional, deve pautar sua dinâmica 

profissional interligada pelos aspectos teórico-metodológico, ético-político e técnico-

operativo, com o objetivo de trabalhar no contexto da totalidade, abdicando de práticas 

rotineiras e, por meio da investigação, compreender a  realidade que estão submetidos os 

usuários dos serviços de saúde.  

Torna-se evidente uma atuação adequada com as orientações éticas da profissão e 

que alcance o centro da problemática da saúde e a consolidação do compromisso com a 

classe trabalhadora, além de tornar-se indispensável também, ser coerente com os 

princípios pautados pelo Projeto de Reforma Sanitária, como já abordado acima e com a 

Lei 8.080/90. 

A trajetória histórica do Serviço Social no campo da saúde guarda características 

bem marcantes e tem demandado estudos e pesquisas, notadamente na relação da 

profissão com a implantação e implementação do Sistema Único de Saúde brasileiro de 

corte universal e igualitário. Nesse sentido, a saúde do adolescente e o debate sobre a 

gravidez na adolescência, são temas instigantes e atuais, especialmente se considerarmos 

as mudanças que vem se configurando na sociedade contemporânea, em termos de novos 

padrões de vida e de comportamentos.  

Para a garantia dos direitos fundamentais do adolescente, além da lei maior - 

Constituição Federativa do Brasil, de 1988, existem outras importantes leis que primam 

pela efetivação da atenção integral à saúde do adolescente, como, por exemplo, o Estatuto 

da Criança e do Adolescente (Lei 8.069, de 13 de julho de 1990); a própria Lei Orgânica 

da Saúde – SUS (Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990); a Lei Orgânica da Assistência 

Social (Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996), entre outras normas jurídicas que 

defendem os diretos legais do adolescente.  

Nos últimos anos, a saúde do adolescente tem sido eixo central de atenção dos 

profissionais da saúde, com a adoção de políticas nacionais voltadas para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde e a necessidade de se voltar prioritariamente para a 

questão da qualidade de vida do adolescente. 
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Diferente do Estatuto da Criança e do Adolescente16, para a Organização Mundial 

de Saúde e o Ministério da Saúde, o período de adolescência se encontra na faixa etária 

de 10 a 19 anos de idade,17 pois, a partir dos dez anos de idade, o indivíduo começa a 

manifestar transformações no corpo, no crescimento físico, na vida emocional, na vida 

social e nas suas relações afetivas.  

Logo, vale ressaltar, que tanto sob a perspectiva da saúde quanto da assistência 

social, todo adolescente deve ter a garantia do acesso nas redes básicas de saúde, para a 

preservação da sua integridade física e emocional. “A criança e o adolescente têm direito 

a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que 

permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas 

de existência ” (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 1990, art 7º).  

Pensar saúde é pensar em um desenvolvimento social, econômico e pessoal, ou seja, 

“[...] inclui-se desde um padrão adequado de alimentação e nutrição, como habitação e 

saneamento e boas condições de trabalho e moradia” (SEGRE E FERRAZ, 1997). Pode-

se afirmar que saúde se refere a um “estado de bem-estar”, ou seja, não envolve apenas a 

negação de alguma doença no indivíduo, mas, o indivíduo socialmente qualificado para 

viver o seu cotidiano. 

Dessa forma, entende-se que para um melhor resultado da saúde dos adolescentes, 

é necessária uma boa alimentação, uma boa qualidade de sono, prática de atividades 

físicas, evitar consumir medicamentos sem orientação médica, dentre outras ações que 

favoreçam a qualidade de vida destes adolescentes. 

Em março de 2017, o Ministério de Saúde, desenvolveu o que se chama de Agenda 

Proteger e Cuidar de Adolescentes na Atenção Básica, na qual, engloba diretrizes com a 

finalidade de dar suporte as gestões estaduais e municipais na ampliação do acesso e 

qualificação da atenção à saúde de adolescentes, com o intuito de garantir a 

integralidade da atenção e à garantia de seus direitos. Seu objetivo é garantir às ações 

de promoção, proteção e recuperação da saúde, seguindo os princípios organizativos e 

operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS).18 

                                                           
16 O Art. 2º do ECA, destaca que: “Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos 

de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade”. 
17 Caderneta da Saúde do Adolescente, no ano de 2010. 
18 De acordo com o sítio eletrônico do Ministério da Saúde, a atenção integral à saúde de adolescentes nos 

serviços de saúde parte de um acolhimento com uma abordagem diferenciada, sem juízo de valor, em 

espaços humanizados, de responsabilização e de formação de vínculos. Essas estratégias são importantes 

na reestruturação do processo de trabalho dos profissionais de saúde e imprescindíveis para garantir o 

acesso e o reconhecimento desse espaço como agentes de disseminação de informações, com fluxos de 

atendimento instituídos e reconhecidos para o manejo das ações em saúde ofertadas para essa população. 
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A implementação dessa Agenda se dará em três etapas: organização dos serviços; 

crescimento e desenvolvimento e saúde sexual e saúde reprodutiva.  Sobre a 

“organização dos serviços”, o Ministério da Saúde estabelece que é imprescindível: 

 

 

   Fonte: Ministério da Saúde – Departamento de Atenção Básica (DAB Notícias), 2017. 

 

 

 

No que se refere ao “crescimento e desenvolvimento”, a Agenda estabelece que é 

fundamental: 
 

 

 

Fonte: Ministério da Saúde – Departamento de Atenção Básica (DAB Notícias), 2017. 

 

 

 Dessa forma, conforme o Ministério da Saúde,  

 

A adolescência [...] é marcada por um complexo processo de 

crescimento e desenvolvimento biopsicossocial. [...] Portanto, é 

imprescindível que os profissionais de saúde acompanhem e 

monitorem esse processo, que pode ser influenciado por fatores 

ambientais e individuais. Esses fatores podem modificar, 

interromper ou reverter os fenômenos que caracterizam a puberdade 

(MS - DAB, 2017). 
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E, sobre a “saúde sexual e saúde reprodutiva”, destaca-se na Agenda, que: 

 

A saúde sexual valoriza a vida, as relações pessoais e a expressão da 

identidade própria da pessoa. Ela é enriquecedora, inclui o prazer e 

estimula a determinação pessoal, a comunicação das relações. [...] 

Por sua vez, a saúde reprodutiva é a condição de bem-estar físico, 

mental e social relacionada com o sistema reprodutor, promovendo 

que as pessoas desfrutem de uma vida sexual satisfatória e segura. 

(MS - DAB, 2017). 

 

 

 

Neste sentido, a agenda enfatiza “a garantia, para os e as adolescentes, dos direitos 

sexuais e direitos reprodutivos já reconhecidos como Direitos Humanos em leis nacionais 

e documentos internacionais” (MS - DAB, 2017), indicando assim, “a importância da 

aceitação da individualidade e da autonomia da população adolescente”.  

Fundamental defender que o “acesso à informação de qualidade e às oportunidades 

para o exercício desses direitos individuais, sem discriminação, coerção ou violência, 

baseia as decisões livres e responsáveis sobre a vida sexual e a vida reprodutiva” (MS – 

DAB, 2017), conforme ilustrações abaixo: 

 

 

Fonte: Ministério da Saúde – Departamento de Atenção Básica (DAB Notícias), 2017. 
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Fonte: Ministério da Saúde – Departamento de Atenção Básica (DAB Notícias), 2017. 

 

 

 

Com base nas orientações da “Agenda Proteger e Cuidar de Adolescentes na 

Atenção Básica”, destacamos a afirmação de Sarmento (2000, p. 107), ao enfatizar que 

para o exercício profissional do Assistente Social, é imprescindível a qualificação do 
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atendimento profissional e dos serviços prestados, condição necessária para a garantia 

dos direitos sociais e ponto de partida de ações institucionais comprometidas.  

A atuação do Assistente Social no que se refere a saúde do adolescente, volta-se 

para ações como: reflexão e repasse de informações sobre os dilemas trazidos pelos (as) 

adolescentes; preenchimento do prontuário socioeconômico da situação familiar do 

adolescente, apontando as dificuldades nessa área; promover o acompanhamento das 

situações apresentadas; encaminhamento dos pais para tratamentos relacionados à 

dependência química e problemas de origem psicológica, como forma de proteger esses 

adolescentes na relação familiar; promoção de contato com os pais e/ou responsáveis para 

orientação a respeito de assuntos que envolvam o adolescente (sexualidade, drogas, 

cidadania, etc).19 

É válido ressaltar que existem desafios que se colocam para o Assistente Social, 

uma vez que transformações no mundo do trabalho exigem um aperfeiçoamento 

profissional contínuo, logo, exigindo novas respostas do profissional, seja por base 

teórica, metodológicas e práticas do seu fazer profissional.  

O Serviço Social, nessa temática, deve procurar garantir os direitos sociais dos 

adolescentes, a todos os níveis e em todas os momentos, intervindo, promovendo 

processos de consciência, assistindo, acolhendo, capacitando seus usuários, na inovação 

e na participação das políticas sociais em busca da consolidação da cidadania. 

Assim, após abordagem sobre saúde, fazer profissional e adolescência, daremos 

continuidade ao tema proposto, abordando, no próximo tópico, a Política de Assistência 

Social e suas configurações, no que tange os processos históricos, o fazer do Serviço 

Social neste âmbito e como essa política é tão importante para a garantia dos direitos dos 

adolescentes, em particular das adolescentes gestantes.  

 

 

1.1.2. Breve resgate sobre a Política de Assistência Social e a intervenção do Serviço 

Social no campo da adolescência.  

 

A Assistência Social é uma Política Pública que está representada por um 

compromisso do Estado com os membros da sociedade civil que necessita da sua 

                                                           
19 Os exemplos aqui expostos estão de acordo com o trabalho desenvolvido no Centro de Referência em 

Saúde do Adolescente no que tange ao papel do profissional de Serviço Social. 
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intervenção. Assim, como a Política de Saúde, a Política de Assistência Social está 

respaldada na Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS)20. Em 2004, foi referenciada pela Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS), com o objetivo de conduzir sua implementação em todo o território nacional. 

Conforme a autora Sposati (1992, p. 64), a Assistência Social configura-se “através 

de seus programas [...] o conjunto de práticas que o Estado desenvolve direta e 

indiretamente, junto às classes subalternizadas [...]”.  

Como Política Pública, a Assistência Social inicia seu caminho no campo dos 

direitos e da universalização dos acessos, para os que dela necessitar e, com a implantação 

do Sistema Único da Assistência (SUAS), passa a atuar segundo os níveis de proteção 

social, voltados para as populações em situação de risco e vulnerabilidade social.  

 

A política de assistência social, que tem por funções a proteção 

social, a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos, organiza-

se sob a forma de sistema público não contributivo, descentralizado 

e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social – 

SUAS (CNAS, 2012, p. 28). 

 

O SUAS, por sua vez, é um sistema público que orienta, de forma descentralizada, 

os serviços de Assistência Social no país. Tem como princípios básicos a garantia da 

proteção à família, velhice, maternidade, infância e adolescência, visando a redução de 

danos e prevenção de vulnerabilidades e riscos sociais e organiza suas ações por meio da 

Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial. 

Conforme Yazbek (2006, p. 17): 

 

O SUAS é constituído pelo conjunto de serviços, programas, 

projetos e benefícios no âmbito da assistência social prestados 

diretamente – ou por meio de convênios com organizações sem fins 

lucrativos -, por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 

municipais da administração direta e indireta e das funções mantidas 

pelo poder público.  

 

                                                           
20 A Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 8.742, de 07 de dezembro de 1993), dispõe sobre definições e 

objetivos, princípios, diretrizes, organização, gestão, benefícios, dentre outros aspectos que inserem a 

Política de Assistência Social. 
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Dessa forma, enquanto sistema, o SUAS tem como ações de proteção básica, a 

prevenção de situações de risco de acordo com o desenvolvimento das potencialidades, 

além do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.  

É importante destacar que os serviços de Proteção Básica são oferecidos pelos 

Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e apresenta natureza preventiva que, 

destina-se: 

 

[...] a população que vive em situação de vulnerabilidade social 

decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo 

acesso aos serviços públicos, entre outros) e/ou fragilização de 

vínculos afetivos – relacionados a pertencimento social 

(discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiência, entre 

outras) (BRASIL, 2004, p. 33). 

 

 

Já as ações de Proteção Especial são disponibilizadas pelos Centro de Referência 

Especializado em Assistência Social (CREAS), que atendem famílias que se encontram 

em situações de média e/ou alta complexidade pessoal e social.  

Os serviços de “Proteção Social Especial de Média Complexidade” oferecem 

“atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de 

risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos, cujos vínculos familiares e 

comunitários não foram rompidos e que demandam intervenções especializadas” 

(BRASIL, 2004, p. 38).   

Já os serviços de “Proteção Social Especial de Alta Complexidade” seguem os 

padrões da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução nº 109, de 11 

de novembro de 2009), sendo: 

 

[...] aqueles que garantem proteção integral - moradia, alimentação, 

higienização e trabalho protegido para famílias e indivíduos que se 

encontram sem referência e/ou em situação de ameaça, necessitando 

ser retirado do convívio familiar e/ou comunitário (BRASIL, 2004, 

p. 38).   

 

 

 

De acordo com Boschetti (2011, p. 12), discutir o trabalho profissional no âmbito 

dessa política social é manifestar e assumir o compromisso não apenas com a discussão 

sobre o exercício profissional de qualidade, mas pensá-lo na perspectiva da qualidade dos 

serviços prestados aos trabalhadores e trabalhadoras que cotidianamente buscam o 

trabalho do/a Assistente Social. E, segundo a autora Yazbek (1995): 
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As políticas de Assistência Social, como as demais políticas no 

âmbito da gestão estatal da reprodução da força de trabalho, buscam 

responder a interesses contraditórios, engendrados por diferentes 

instâncias da sociedade, e assim não se configuram como simples 

produto dos interesses dos ‘de cima’, mas como espaço onde 

também estão presentes os interesses dos subalternizados da 

sociedade” (YAZBEK, 1995, p. 9). 

 

Sob essa perspectiva, as autoras Iamamoto e Carvalho (1998), complementam que 

a Política de Assistência Social: 

 

 

[...] Responde tanto a demandas do capital como do trabalho e só 

pode fortalecer um ou outro polo pela mediação de seu oposto. 

Participa tanto dos mecanismos de dominação e exploração como, 

ao mesmo tempo e pela mesma atividade, da resposta às 

necessidades de sobrevivência da classe trabalhadora e da 

reprodução do antagonismo nesses interesses sociais, reforçando as 

contradições que constituem o móvel básico da história 

(IAMAMOTO e CARVALHO, 1998, p. 78) 

 

 

A intervenção profissional na Política de Assistência Social, deve ter como norte o 

saber técnico, pautado no Sistema Único de Assistência Social e no Código de Ética 

Profissional, bem como, no conhecimento da realidade do usuário e também, no trabalho 

interdisciplinar, uma vez que este profissional lida em seu cotidiano de trabalho, com 

diversas áreas do saber, como por exemplo, a psicologia, tornando necessário um trabalho 

mútuo e interdisciplinar em prol do usuário.    

É necessário, neste tópico, situar as transformações legais voltadas à infância e 

adolescência durante a redemocratização política da sociedade brasileira, ou seja, o que 

as leis e as normas legais garantem como direito para os mesmos por meio da Política de 

Assistência Social. 

Com a promulgação da “nova” Constituição Federal no Brasil, de 1988, a 

Assistência Social ganha espaço nas políticas públicas, incorporando o tripé da 

Seguridade Social, que representa o “conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social” (BRASIL, 1988).  

Como já abordado, e cabe aqui ressaltar, a Proteção Social tem como objetivo 

garantir a segurança de sobrevivência, de acolhida, de convívio ou vivência familiar, por 
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meio dos programas, projetos, serviços e benefícios sociais desenvolvidos pela Proteção 

Básica e Especial. 

A Proteção Social (LOAS) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

trouxeram inovações em relação à garantia dos direitos da criança e do adolescente, 

reconhecidos por lei e devem ser respeitados e efetivados entre as esferas governamentais 

e pela sociedade, assegurando um bom desenvolvimento pessoal, intelectual e social das 

crianças e adolescentes do Brasil. Conforme o artigo 3º do ECA: 

 

[...] a criança e o adolescente gozam de todos direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que 

trata esta lei, assegurando-se, por lei ou por outros meios, todas as 

oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 

condições de liberdade e de dignidade. 

  

Faz-se necessário, que os governos municipal, estadual e federal implementem 

políticas sociais que deem condições de funcionamento do SUAS. Somente assim, a 

Política de Assistência Social vai atingir seus objetivos e metas, que é garantir a todos os 

cidadãos, em especial, os adolescentes, os direitos fundamentais reconhecidos na 

Constituição Federal do Brasil de 1988, a qual diz que todos os cidadãos brasileiros são 

sujeitos de direitos. 

O reconhecimento dos adolescentes como sujeitos de direitos, veio por meio de 

resultados de um processo historicamente construído, manifestados por transformações 

ocorridas no Estado, na sociedade e, principalmente, na família. Proteger e cuidar do 

adolescente, assegura ao mesmo, uma melhor condição para o seu pleno 

desenvolvimento, logo, uma melhor qualidade de vida.  

 

 

1.2. A interface da Saúde e da Assistência Social no campo da adolescência: 

impactos e alcances do Programa Bolsa Família e da Condicionalidade Saúde. 

 

O governo federal instituiu em 2003 o Programa Bolsa Família, na tentativa de 

minimizar a fome e a miséria e promover a emancipação das famílias que se encontravam 

no país, em situação de pobreza. Nesse sentido, o Programa Bolsa Família é um programa 
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federal que tem como objetivo a transferência de benefício financeiro e a garantia do 

acesso aos direitos sociais básicos, como a saúde, a alimentação, a educação e a 

assistência social. Cabe aqui mencionar que famílias em situação de pobreza se referem 

a famílias que possuem renda per capita de até R$ 154,00 mensais21. Dessa forma: 

 

O Bolsa Família foi criado pelo Governo Federal em 2003, por meio 

da Medida Provisória nº 132, posteriormente convertida na Lei n° 

10.836, de 9 de janeiro de 2004. É um programa de transferência 

direta de renda com condicionalidades, que visa melhorar as 

condições de vida das famílias em situação de pobreza e extrema 

pobreza do Brasil (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL E COMBATE À FOME, 2015, p. 08). 

 

De acordo com Silva, (2007, p. 1433), um elemento estruturante do Programa Bolsa 

Família são as condicionalidades22 que devem ser cumpridas pelo núcleo familiar para 

que possam receber o benefício mensal. Dessa forma, as condicionalidades têm como 

principal objetivo corroborar o compromisso das famílias beneficiárias para que possa 

alcançar autonomia. 

Monnerat et al (2007, p. 1454), afirma que o PBF – Programa Bolsa Família, cuja 

gestão deve se pautar na descentralização, intersetorialidade e controle social, exige das 

famílias beneficiadas o cumprimento de uma agenda de compromissos – as chamadas 

condicionalidades – traduzidas na obrigatoriedade de inserção de crianças, adolescentes, 

gestantes e nutrizes em determinados programas de saúde e de crianças e adolescentes na 

escola. Em situação de não cumprimento de tais exigências, as famílias beneficiárias 

devem ser desligadas do referido Programa. Conforme anteriormente abordado na 

presente monografia, as condicionalidades do Programa Bolsa Família são a educação 

e a saúde e, em virtude do objeto deste trabalho, abordaremos a Condicionalidade Saúde. 

Como exposto acima, Fonseca e Viana (2007, p. 1509), afirmam que a 

condicionalidade, significa co-responsabilidade, um compromisso de mão dupla. O 

Estado assume a oferta de serviços públicos e os beneficiários assumem seus 

compromissos nas áreas de educação e saúde, sobretudo, por meio dos termos de 

compromissos (conhecimento das condições). Assim, entende-se que para o benefício do 

                                                           
21 De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, 2013. 
22 Conforme o Ministério de Desenvolvimento Social, a gestão das condicionalidades do Programa Bolsa 

Família é um trabalho de parcerias entre os três níveis de governo e entre vários setores.  
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Bolsa Família ser efetivado, os usuários devem cumprir tanto a condicionalidade saúde 

quanto a condicionalidade educação.  

No que se refere à condicionalidade saúde do Programa Bolsa Família, Estrella e 

Ribeiro (2008) declaram que as condicionalidades relacionadas à saúde são diferentes 

para as famílias com filhos até sete anos de idade e famílias com mulheres grávidas ou 

com filhos em idade de amamentação. No primeiro caso, todas as crianças devem 

completar sua vacinação de acordo com o calendário recomendado, assim como fazer 

consultas e exames médicos de rotina regularmente. Para famílias com mulheres grávidas 

ou com filhos em amamentação, exige-se exames pré e pós-natal e a participação em 

seminários municipais sobre saúde e nutrição. Dessa forma, é possível entender que 

haverá sempre uma relação bilateral entre o governo e as beneficiárias, uma vez que estes 

devem sempre cumprir com as condicionalidades desenvolvidas pelo Programa.  

Sobre o cumprimento da condicionalidade saúde, pode-se entender: 

 

 

Manter atualizado o calendário de vacinação das crianças menores 

de sete anos e levar as crianças para serem pesadas, medidas e 

examinadas, conforme o calendário do Ministério da Saúde (MS). 

As gestantes devem participar do pré-natal e ir as consultas na 

unidade de saúde. Orienta-se que, após o parto, continuem o 

acompanhamento da própria saúde. (MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO E COMBATE A FOME, 2015, p. 91). 

 

Assim, o presente estudo busca analisar as demandas que são apresentadas para o 

Serviço Social da Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes/RJ em 

relação ao Programa Bolsa Família/Saúde e, além disso, compreender os diversos fatores 

que levam as gestantes a buscarem essa rede de atendimento, e também, os fatores sociais, 

econômicos e culturais que circundam a vida das mesmas.  

 

O acompanhamento das gestantes nas condicionalidades de saúde 

do PBF tem como objetivo reforçar a importância do acesso e 

cuidado realizados no pré-natal de qualidade para promoção de 

melhores condições de vida e nutrição não somente da gestante, de 

preferência captada precocemente nas primeiras semanas da 

gravidez, mas também do bebê. (INSTITUTO DE PESQUISA 

ECONÔMICA APLICADA, 2013, p. 98). 

 

Marques e Mendes (2007) afirmam que sobre a condicionalidade saúde do 

Programa Bolsa Família é necessário que as futuras mães façam o acompanhamento pré-
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natal e participem de ações educativas sobre o aleitamento materno e alimentação 

saudável. Logo, é fundamental que as gestantes que possuem o benefício do Programa 

Bolsa Família, participem de encontros, palestras e reuniões sobre como se prevenir dos 

riscos que envolvam sua gestação. 

Ainda no que se refere a condicionalidade saúde Senna et al (2007, p. 89) destaca 

que:  

 

Em relação aos serviços de saúde, o PBF determina que gestantes, 

nutrizes e crianças de 0 a 6 anos sejam acompanhadas do ponto de 

vista nutricional, mantendo o esquema de vacinação em dia. 

Gestantes devem participar das consultas de pré e pós-natal e, assim 

como as mães de crianças de 0 a 6 anos, devem também participar 

das atividades educativas sobre saúde e nutrição.  

 

É necessário investir na informação das usuárias desse Programa de que esse 

acompanhamento se refere não só ao cumprimento da condicionalidade para a garantia 

do benefício, mas também e principalmente, para o pleno desenvolvimento da criança, 

enquanto um direito estabelecido em vários dispositivos legais.  

E, nesse sentido, é importante ressaltar que “a fiscalização do cumprimento das 

condicionalidades é atribuição dos assistentes sociais locais que acompanham as 

famílias” (CAMELO; TAVARES; SAIANI, 2009, p. 687). Dessa forma, entende-se que 

o profissional de Serviço Social deve ter um aporte teórico face as questões norteadoras 

sobre o benefício em referência, ou seja, entender o quadro social em que determinada 

família se encontra, para que o profissional não faça “pré-noções” ou “pré-julgamentos” 

acerca dos mesmos. E, para tanto, o estabelecimento de um protocolo intersetorial, que 

permita a aproximação dos profissionais do Serviço Social do campo da Saúde e da 

Assistência Social fará toda diferença e poderá apresentar resultados positivos no que diz 

respeito ao cumprimento das condicionalidades23.  

Finalizando este capítulo, destacamos o Bolsa Gestante, de criação do governo 

federal em 2012, que beneficia as gestantes ou mulheres que se encontram em período de 

gestação. O Bolsa Gestante agrega o Benefício do Programa Bolsa Família24 e o 

recebimento do Bolsa Gestante é mensal e se encontra no valor de R$ 39,00. 

                                                           
23 A falta do cumprimento das condicionalidades por parte dos beneficiários, pode acarretar em bloqueio 

do benefício por 30 a 60 dias.  
24  O Bolsa Família atualmente engloba mais de 13 milhões de famílias beneficiadas em todo o Brasil. 
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Os pontos aqui destacados, se associam a todo instante, uma vez que a 

intersetorialidade perpassa diversos âmbitos das Políticas Sociais, e o profissional de 

Serviço Social, muitas vezes, se encontra na “linha de frente” pela efetivação da 

intersetorialidade, logo, carrega consigo desafios e perspectivas no que tange a saúde do 

adolescente na atenção básica. 

Assim, no presente capítulo, abordamos a intersetorialidade dos serviços públicos, 

em especial das Políticas de Saúde e de Assistência Social, bem como, o benefício do 

Programa Bolsa Família e a Condicionalidade Saúde e verificamos que ambas as redes se 

interligam para a realização de ações voltadas para uma melhor efetivação dos direitos 

das adolescentes. Abordamos também o papel do Assistente Social no trabalho com 

adolescentes gestantes que possuem o benefício do Programa Bolsa Família e lidam 

constantemente com os serviços ofertados as mesmas, na rede de Saúde na rede de 

Assistência Social.  

Dando continuidade às reflexões iniciais, apresentaremos no próximo capítulo, a 

temática da gravidez na adolescência e seus conceitos, o fazer profissional do Assistente 

Social e as políticas sociais no que se refere a adolescente em período de gestação e a 

importância do conhecimento dos seus direitos, como a realização de exames pré e pós-

natal e os direitos no campo da Assistência Social, dentre outros. 
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2. GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: UM PROBLEMA SOCIAL? 

 

 

Este capítulo terá como ponto de partida, uma revisão teórica sobre gravidez na 

adolescência, com destaque  para seus aspectos históricos, ou seja, quando que a gravidez 

na adolescência passou a ser considerada expressão da Questão Social, assim como, seus 

aspectos sociais, a atuação do profissional de Serviço Social no que se refere a essa 

temática e, a importância da intersetorialidade dos serviços de saúde e assistência social, 

que são ofertados na rede pública às adolescentes que se encontram em período 

gestacional. 

A temática da gravidez na adolescência tem se constituído nos últimos anos em um 

importante objeto de estudo para várias áreas do conhecimento, assim como, tem 

despertado também o interesse, ou até, certa preocupação, de alguns segmentos da 

sociedade, sendo comumente, um alvo importante das políticas públicas, cabendo aqui, 

destacar o papel do Assistente Social nesse contexto.  

De acordo com o UNICEF (2011), o Brasil tem, atualmente, a maior população de 

adolescentes de sua história. Os indicadores sociais de adolescência no país são ruins, 

como a pobreza e a pobreza extrema; a baixa escolaridade; a exploração do trabalho; a 

privação da convivência familiar e comunitária; a gravidez; as doenças sexualmente 

transmissíveis; dentre outros fatores que são fenômenos sociais e que afetam de forma 

decisiva o desenvolvimento das adolescentes brasileiras e as colocam em situação de 

vulnerabilidade. 

 

 

 

2.1. Adolescência e seus conceitos: a intervenção profissional do Assistente Social 

no contexto da gravidez na adolescência. 

 

A adolescência é considerada um período de transição entre a infância e a vida 

adulta, que tem como características mudanças físicas e psicossociais. Existem alguns 
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elementos que ajudam a adolescente a iniciar sua vida sexual precoce e com isso aumentar 

as chances de engravidar25. Conforme Moreira (2008): 

 

A gravidez na adolescência é, de modo geral, enfrentada com 

dificuldade porque a gravidez nessas condições significa uma rápida 

passagem da situação da filha para mãe, do colo para dar colo. Nessa 

transição abrupta do seu papel de mulher, ainda em formação, para 

o de mulher-mãe, a adolescente vive uma situação conflituosa [...]. 

A grande maioria é despreparada física, psicológica, social e 

economicamente para exercer o papel materno [...]. (MOREIRA et 

al, 2008. p. 58).  

 

O presente estudo optou pela definição proposta pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (2002, p. 11) que afirma em seu art. 2º, “considera-se criança, para os fins 

da Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos e adolescentes aquela entre doze e 

dezoito anos de idade”.  

É necessário entendermos que a gravidez na adolescência representa um desafio 

que envolve a saúde pública, uma vez que, se referindo as beneficiárias do Programa 

Bolsa Família, os partos tendem a ser nas redes públicas de saúde, logo, é fundamental 

que as políticas públicas voltadas para esse público, tanto na área da saúde quanto da 

assistência social, tenham ações planejadas nos serviços que ofertarão às adolescentes. 

De acordo com Amorim (2009) 

 

No Brasil, apesar do aumento da cobertura do Programa de Saúde 

da Família, principalmente em regiões menos favorecidas, observa-

se a ausência de políticas públicas voltadas para esta população, com 

lacunas tanto nos programas educativos como nos preventivos, com 

estímulo do uso de preservativos e contraceptivos. (AMORIM et al, 

2009, p. 409). 

 

As estatísticas do Ministério da Saúde26, apontam que a gravidez na adolescência 

teve uma queda de 17% no Brasil, no período de 2004 a 2015. Apesar de que, 

quantitativamente, o fenômeno possa até não estar aumentando (ou mesmo estar 

diminuindo), ele trouxe à tona algumas questões importantes para o presente estudo, 

como por exemplo, se a política de saúde e de assistência social tem sido relevantes para 

                                                           
25 Conforme Caldeira et al (2000) a gestação precoce está associada à maturidade física da adolescente, 

juntamente com a sua capacidade reprodutiva precoce, até mesmo por imprudência ou por opção. 
26 De acordo com Banco de dados do Sistema Único de Saúde - DATASUS. 
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ampliar a percepção da adolescente sobre a temática e se o Programa Bolsa Família, com 

suas diretrizes, tem contribuído para auxiliar as usuárias adolescentes no processo de 

prevenção da gravidez precoce. Ao mesmo tempo, este estudo buscou analisar se as redes 

públicas que atendem essas gestantes no município de Campos dos Goytacazes/RJ estão 

sendo eficientes para as mesmas.  

As mudanças nos padrões da gravidez na adolescência estão relacionadas a vários 

fatores, como a expansão do programa Saúde da Família; mais acesso a métodos 

contraceptivos e a implantação do Programa Saúde na Escola, que oferece informação de 

educação em saúde e leva ao empoderamento dos adolescentes, ao ter condições de fazer 

escolhas livres e determinar o seu projeto de vida. 

Mesmo com diversas informações e métodos contraceptivos é necessário abordar 

continuamente os modos de prevenção da gravidez na adolescência, uma vez que, se 

tratando de adolescentes, tanto do sexo masculino quanto do feminino, estes merecem um 

cuidado e atenção especial, em relação a possíveis doenças que ficam expostos, por falta 

da adoção de eficazes métodos contraceptivos.  

Os adolescentes, sobretudo que possuem pouco acesso a informação, seja por meio 

educacional27 e/ou familiar, carecem de conhecimento acerca dos métodos contraceptivos 

e sua utilização adequada, aumentando, dessa forma, o índice de gravidez na 

adolescência. Salienta-se, muitas vezes, que essa gestação não sendo planejada, gera 

grandes transtornos28 para as e os jovens.  

Yazzle (2009, p. 478) afirma que do ponto de vista social, alguns estudos concluem 

que a gravidez nesta época pode ocasionar repercussões sociais, com reflexo na evolução 

pessoal e profissional, além de transtornos no núcleo familiar e, ademais, uma gravidez 

precoce pode ocasionar problemas de saúde para a jovem e para o feto. Na fase da 

adolescência, a gravidez é considerada um fator de risco tanto para a mãe como para o 

                                                           
27 De acordo com Oliveira; Gama; Silva (2010), a orientação sexual na rede de ensino não pode ser 

introduzida como mais um tópico do programa escolar, mas ser instituída partindo da educação continuada 

dos professores que se sintam aptos para tal. As questões acerca da sexualidade devem ser discutidas com 

os adolescentes de forma que se sintam seguros para fazer suas opções sexuais. Parece que derrubar esse 

tabu tem sido mais um desafio ainda não alcançado. É importante destacar que nos últimos anos, os 

governos passaram a realizar políticas de educação sexual nas escolas, pois, existe certa dificuldade no seio 

das famílias em discutir este tema, delegando assim, a escola, o papel da educação sexual.  
28 As adolescentes abordadas neste trabalho - que possuem o benefício do Programa Bolsa Família - se 

encontram em fase escolar, dessa forma, após o nascimento do bebê, passam por dificuldades como acesso 

a creches para seus filhos próximo as suas residências, o retorno a escola, a procura de emprego, dentre 

outros fatores que tendem a ampliar a conjuntura de muitas famílias, em vulnerabilidade social, famílias 

essas que, historicamente, são marcadas por dificuldades de acesso a melhores condições de vida. É 

importante destacar que não cabe dizer que as adolescentes, que não engravidam neste período, terão 

automaticamente, modificado sua situação de vulnerabilidade. 
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filho, de acordo com o ponto de vista médico, pois o corpo da adolescente não está 

totalmente desenvolvido, podendo assim, correr risco de complicações na gravidez.  

 

A adolescente poderá apresentar problemas de crescimento e 

desenvolvimento, emocionais e comportamentais, educacionais e de 

aprendizado, além de complicações da gravidez e problemas de 

parto. É por isso que alguns autores considerem a gravidez na 

adolescência como sendo uma das complicações da atividade sexual 

(VITALLE e AMÂNCIO apud BALLONE, 2003). 

 

Dessa forma, é necessário destacar que a gravidez no período da adolescência, pode 

gerar perigos, como por exemplo, abortamento espontâneo, dificuldades de 

amamentação, uma possível perda do feto, dentre outros. A gravidez precoce apresenta 

diferentes repercussões na vida da adolescente gestante, é necessário compreender fatores 

históricos, econômicos, sociais, culturais e outros determinantes.  

Sendo assim, torna-se necessário destacar a atuação do Serviço Social junto a esse 

público, que por sua vez, deve estar voltada para a atenção as jovens gestantes e seus 

familiares, especialmente se considerarmos que a sociedade vê a gravidez na adolescência 

como algo incoerente, absurdo e outras modalidades de prejulgamentos. O Assistente 

Social deve acolher as adolescentes que se encontram em período de gestação, 

preservando seus direitos como cidadã e como futura mãe adolescente.  

Pode-se afirmar que a partir da década de 1960, com o movimento de 

contracultura29, os jovens brasileiros passaram a reivindicar seus direitos à liberdade 

sexual e política. Os mesmos passaram a ser vistos pelo Estado e pela sociedade como 

ameaça às regras e aos “bons costumes” da época. Grossam (1998), afirma que 

 

Os anos 60 inauguram um novo estilo de mobilização e contestação 

social, bastante diferente da prática política da esquerda tradicional. 

A constatação do fracasso da civilização criada pelas gerações 

anteriores - de guerras, injustiças sociais, violência, opressão - e a 

contemplação da massa amorfa de casos, dossiês e números em que 

é transformado o homem pela sociedade de consumo, explodiram na 

consciência dos jovens dos anos 60, que passaram a negar todas as 

manifestações visíveis dessa sociedade. (GROSSAM, 1998, p.72). 

 

                                                           
29 O movimento da contracultura ocorreu na década de 60 e pode ser entendida como movimento de 

contestação de caráter social e cultural. Ganhou espaço entre os jovens desta década, continuando pelas 

décadas posteriores até os dias atuais. 



42 
 

 
 

Para abordar essa temática como parte da manifestação da questão social na 

contemporaneidade, é necessário entender que a mesma possui historicidade, e que vem 

sofrendo alterações ao longo das décadas, acompanhando as mudanças ocorridas no modo 

de produção capitalista. Dessa forma, é necessário destacar que: 

 

Questão social diz respeito ao conjunto das expressões das 

desigualdades sociais engendradas na sociedade capitalista madura, 

impensáveis sem a intermediação do Estado. A questão social 

expressa, portanto disparidades econômicas, políticas e culturais das 

classes sociais, mediatizadas por relações de gênero, características 

étnico-raciais e formações regionais, colocando em causa as 

relações entre amplos segmentos da sociedade civil e o poder estatal. 

(IAMAMOTO, 2004, p.17). 

 

Dessa forma, entende-se que o Assistente Social deve identificar as expressões da 

questão social que afetam a qualidade de vida e da saúde dos usuários, logo, intervir por 

meio de estratégias de ações. No estudo em destaque, este profissional deverá recorrer a 

intersetorialidade em prol do alcance de resultados positivos para as usuárias, no que se 

refere a saúde, para a realização de exames e de consultas, e no que tange a assistência 

social para melhor qualidade de vida e renda para a gestante e o feto, principalmente, no 

acesso aos benefícios oferecidos na rede de serviços, como o Bolsa Família.   

Conforme Iamamoto (2014, p. 20), um dos maiores desafios que o Assistente Social 

vive no presente é “desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir 

propostas de trabalhos criativas e capazes de preservar e efetivar direitos, a partir de 

demandas, [...] enfim um profissional propositivo e não só executivo”. Dessa forma, se 

faz necessário a busca pelos melhores resultados do trabalho do Assistente Social, onde 

promova a inclusão e o acesso nas políticas públicas.  

É válido ressaltar que Serviço Social carece de aporte teórico face a temática da 

gravidez na adolescência. Nesse sentido, Fanelli (2003) destaca que há uma escassez de 

debate em torno deste tema e que falar sobre gravidez na adolescência, considerando-a 

como mais uma das recentes expressões da questão social, se torna um desafio, uma vez 

que outras áreas da ciência, como a medicina, a enfermagem, a sociologia, dentre outras, 

possui abundância de material de estudo, em relação a este assunto central.  

O papel do Assistente Social nesta temática é fundamental, especialmente, no 

campo das famílias que enfrentam tal realidade, uma vez que o Serviço Social é uma 

profissão que possui atributos singulares. Para Netto (1996) este não atua sobre uma única 
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sociedade humana, nem se destina a todos os homens de uma sociedade. Sua 

especificidade está no fato de atuar sobre todas as necessidades humanas de uma dada 

classe social. Nesse sentido, as usuárias gestantes e seus familiares, que se deparam com 

essa “nova realidade”, necessitam da intervenção do profissional para terem acesso aos 

serviços que lhes são direitos, como por exemplo, o benefício do Programa Bolsa Família. 

É fundamental que os profissionais percebam a relevância deste tema na sociedade 

atual, a fim de intervir diretamente nas questões centrais desta população que merece 

atenção e cuidado, entendendo que na fase da adolescência, não se tem mais a 

ingenuidade da fase infantil, porém, não se tem a maturidade de um adulto. 

O Assistente Social deve portanto, capacitar-se nesta área e com isso munir-se de 

elementos para orientar as jovens gestantes acerca de seus direitos e conduzi-las, da 

melhor forma possível, por meio do trabalho interdisciplinar e intersetorial, para o alcance 

de novos horizontes em seu benefício e de seu filho. 

É nesse sentido que abordaremos o tópico a seguir, ou seja, a realidade das 

adolescentes gestantes acompanhadas na rede de Saúde e Assistência Social, no 

município de Campos dos Goytacazes. 

  

 

2.2. O acompanhamento de adolescentes gestantes na rede de Saúde e Assistência 

Social, no município de Campos dos Goytacazes/RJ: um estudo de campo 

 

O objetivo deste tópico será trazer os resultados da pesquisa de campo, realizada 

com adolescentes gestantes atendidas no Setor da Condicionalidade Saúde do Programa 

Bolsa Família, da Secretaria Municipal de Saúde no município de Campos dos 

Goytacazes/RJ, onde foram entrevistadas 10 (dez) adolescentes gestantes30 e 02 (duas) 

Assistentes Sociais que trabalham na Condicionalidade Saúde do referido Programa.  

O contato com as adolescentes entrevistadas foi de fácil acesso, uma vez que no 

setor na condicionalidade saúde possui um livro de registro, onde contém telefone, 

endereço e outros dados das usuárias e as mesmas se prontificaram em responder as 

                                                           
30 O público-alvo da pesquisa em destaque são adolescentes entre 14 e 18 anos de idade, cadastradas no 

Bolsa Família. E, como mencionado na Introdução deste trabalho, os bairros onde se concentram a maior 

parte de adolescentes gestantes que possuem o benefício do Programa Bolsa Família são os bairros de Santa 

Rosa e Goitacazes. 
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perguntas. Dessa forma, a entrevista no bairro Santa Rosa foi realizada na Unidade Básica 

de Saúde em Custodópolis31. Foi necessário comparecer a UBS em destaque duas vezes 

para a coleta das cinco entrevistas, uma vez que as mesmas estavam utilizando os serviços 

oferecidos pela UBS, como consultas, marcação de consultas, dentre outros serviços, em 

dias pré-agendados. 

Já as adolescentes do bairro de Goitacazes (cinco entrevistadas), responderam o 

questionário em suas residências, após aceitarem participar deste estudo de campo.  

Conforme dito anteriormente, os sujeitos da pesquisa foram 10 adolescentes 

grávidas que participaram do estudo em destaque, após serem abordadas e esclarecidas 

as dúvidas quando ao estudo e sua finalidade, quando compareceram no setor da 

condicionalidade saúde do Programa Bolsa Família para informar sua gestação. Isso 

ocorreu entre os meses de fevereiro a abril do ano corrente (2018). As informações foram 

coletadas por meio de questionário de perguntas fechadas (Apêndice 01). 

 Destacamos inicialmente que as idades das adolescentes estudadas variam de 14 

a 18 anos, conforme a tabela a seguir: 

 

 

GRÁFICO 01: IDADE DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA. 

 

 

Fonte: Da autora, 2018. 

                                                           
31 Mesmo não sendo a UBS do bairro de Santa Rosa, esta é próxima as residências das mesmas e por questão 

de segurança, optamos por realizar a entrevista nesta UBS, já que o bairro de Santa Rosa possui um elevado 

nível de insegurança, pois o tráfico do local restringe a livre entrada de “visitantes” no bairro.  
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Conforme o gráfico acima, verifica-se que 01 adolescente tinha 14 anos, uma idade 

bem precoce para o registro de uma gravidez, o que certamente impactou a vida da 

adolescente; 01 adolescente com 15 anos; 03 adolescentes com 16 anos; 02 adolescentes 

com 17 anos e 03 adolescentes com 18 anos.  

Outra pergunta contida no questionário, era sobre a realização ou não do pré natal. 

Nesse item verificamos que 100% das entrevistadas tinham realizado ou estavam 

realizando o pré natal, o que representa uma importante adesão, tanto para a saúde da 

adolescente quanto para a saúde do bebê.  

É importante aqui destacar que quando a usuária comparece a condicionalidade 

saúde para informar sua gestação, esta necessita estar com a Caderneta da Gestante, 

disponibilizado para as mesmas a partir dos primeiros exames como gestante.  

Quando foi perguntado se acessaram facilmente os serviços oferecidos pela rede de 

saúde, 70% das entrevistadas afirmaram que não conseguiram imediatamente esse acesso 

quando recorreram as unidades de saúde próximos as suas residências, já 30% afirmaram 

que conseguiram sem nenhum empecilho. 

Ao serem abordadas sobre a facilidade do acesso e atendimento nos Centros de 

Referência de Assistência Social de seus bairros, 80% afirmaram que conseguiram e 20% 

tiveram dificuldades, como mostra o gráfico a seguir: 

 

GRÁFICO 02: ACESSO DOS USUÁRIOS NOS CENTROS DE 

REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

 

 

    Fonte: Da autora, 2018. 

8

2

FACILIDADE DO ACESSO AOS CRAS

SIM NÃO



46 
 

 
 

Com relação a ter recebido informações do CRAS sobre seus direitos como 

gestante, 100% afirmaram que as Assistentes Sociais que atuam nessa instituição não 

informaram a respeito dessa temática, uma vez que as mesmas deram um 

encaminhamento para o setor da condicionalidade saúde do Programa Bolsa Família da 

Secretaria Municipal de Saúde. Nesse sentido, observamos uma prática de transferência 

de responsabilidades, o que contraria o debate sobre a importância da intersetorialidade 

no sucesso das ações voltadas para o público alvo desta pesquisa. 

A última pergunta do questionário foi em relação ao benefício do Programa Bolsa 

Família, ou seja, se este se encontrava em nome da adolescente ou do seu responsável e, 

dessa forma, verificamos que 90% afirmaram que o benefício se encontrava no nome do 

responsável (mãe: 80% e pai: 10%) e apenas uma entrevistada (10%) possuía o benefício 

do Programa em seu nome, conforme demonstrado no gráfico abaixo. 

 

 

GRÁFICO 03: TITULAR DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 

 

 

Fonte: Da autora, 2018. 

  

 

Os resultados apontados pelo questionário nos mostra a presença do “controle” da 

mulher como responsável pelo benefício, dessa forma, Mariano e Carloto (2009) afirmam 

que a mulher, a partir de seus papéis na esfera doméstica ou de reprodução, tem sido, 
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portanto, a interlocutora principal dessas ações, tanto como titular do benefício quanto no 

cumprimento das condicionalidades impostas, o que nos leva a reflexão que os temas 

abordados nesse estudo se interligam: ora a respeito do papel da mulher mediante a 

gestação precoce, ora a titularidade de um benefício que envolve todos da família e é 

função da mulher (uma vez titular do Programa) ser a responsável por cumprir todas as 

condicionalidades do Programa Bolsa Família, como por exemplo, a condicionalidade 

saúde.  

Outro aspecto importante observado nas entrevistas com as beneficiárias do Bolsa 

Família e que merece destaque (já apontado acima), se refere a ausência da 

intersetorialidade da rede de saúde e de assistência social em prol dos direitos das 

adolescentes grávidas, uma vez que todas as entrevistadas não tiveram conhecimento dos 

seus direitos, sendo dever do Assistente Social democratizar as informações e o acesso 

aos programas disponíveis no espaço institucional, como um dos mecanismos 

indispensáveis a participação dos usuários nas políticas públicas.32 

A abordagem com as adolescentes grávidas do Programa Bolsa Família, revelou a 

carência de comunicação dos trabalhadores que atuam nas redes de saúde e de assistência 

social, o que é muito preocupante, visto que estes atuam na “porta de entrada” para a 

efetivação de fato dos direitos dos usuários das políticas públicas, no sentido de romper 

com o “fazer cotidiano” do trabalho profissional e com as práticas burocratizadas e 

pragmáticas impostas pelo Estado.  

 

 

 

 

2.3. Análise e perspectivas da intersetorialidade segundo as Assistentes Sociais da 

Condicionalidade Saúde do Programa Bolsa Família 

  

Este tópico é de grande importância para a conclusão desta monografia, pois, 

retrata a análise dos Assistentes Sociais do setor da Condicionalidade Saúde do Programa 

Bolsa Família que atuam interligados com a rede de saúde e com a rede de Assistência 

Social, buscando atender com efetividade as demandas apontadas pelas usuárias deste 

programa. Não é exagero afirmar que sem a presença destas duas redes, o trabalho do 

Assistente Social na condicionalidade saúde é em vão.  

                                                           
32 Conforme o Código de Ética do/a Assistente Social (CFESS, 1993). 
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Cabe aqui esclarecer que o profissional que atua nesta condicionalidade, trabalha 

na Secretaria de Saúde, do município de Campos dos Goytacazes/RJ, mas pertence ao 

quadro de profissionais da Rede de Assistência Social, com a prestação de contas de seus 

trabalhos e a folha de pagamento vinculados a esta Rede Básica. 

Valendo-se da organização do material coletado, foi possível elencar alguns pontos 

de reflexão. Diferente da abordagem realizada com as usuárias, as perguntas com as 

profissionais foram abertas, permitindo que as mesmas pudessem desenvolver 

argumentos e ideias a respeito da intersetorialidade entre as Redes Públicas de Saúde e 

de Assistência Social, em prol das usuárias que são atendidas na condicionalidade saúde. 

Cabe ainda ressaltar que foram entrevistadas 02 (duas) Assistentes Sociais do setor 

mencionado acima, cujo codinome será identificado como: AS1 e AS2. As entrevistas 

foram realizadas separadamente e dessa forma, cada profissional pode ressaltar pontos 

que achavam importantes acerca da temática, de forma independente. 

No que tange a temática da intersetorialidade na condicionalidade saúde do 

Programa Bolsa Família, ambas as entrevistadas afirmaram que poderia ser eficaz em prol 

das usuárias, dessa forma, cabe aqui destacar a posição de uma entrevistada: 

 

“A intersetorialidade entre saúde e assistência social ainda tem que avançar 

em prol da eficácia no desenvolvimento destas políticas e para uma melhor 

orientação aos beneficiários sobre o funcionamento do Programa e 

sobretudo a não dependência em relação ao mesmo”. (Entrevistada - AS1) 

 

Segundo a entrevistada AS2, ainda sobre a intersetorialidade das duas políticas, esta 

declara que: 

 

“Em muitas situações, as informações que dão no CRAS acerca dos 

documentos necessários para levar na condicionalidade saúde são 

incompletos, e o usuário precisa retornar com os documentos necessários”.  

 

 

Logo, pode-se afirmar que a falta da interligação e da intersetorialidade dos diversos 

setores da rede básica de atenção, que trabalham para a mesma finalidade, gera prejuízos 

e atrasos para as usuárias.  

Uma vez que as usuárias do benefício do Programa Bolsa Família são atendidas nos 

CRAS e se enquadram no perfil da condicionalidade saúde, estas são encaminhados para 



49 
 

 
 

a Secretaria de Saúde para que o Assistente Social oriente sobre a importância do 

cumprimento da condicionalidade e as direcionem para a Unidade Básica de Saúde 

próxima a sua residência, onde deverão realizar o acompanhamento gestacional e outros. 

Nesse sentido, a entrevistada AS1, afirma, por exemplo, que “esta estratégia 

facilita na identificação das beneficiarias gestantes”, ou seja, a intersetorialidade e a 

“comunicação” com os CRAS e com as UBS’s devem ser constantes e rotineiras, 

agilizando o trabalho do profissional de Serviço Social e qualificando o atendimento das 

usuárias do programa.  

Conforme as abordagens das Assistentes Sociais entrevistadas, sobre a 

intersetorialidade, Nogueira e Mioto (2006) destacam que: 

 

  
Tal procedimento permite dar concretude, direcionalidade e 

visibilidade à profissão, tanto a partir de seu projeto de formação 

profissional estruturado desde os anos de 1990, como de suas 

práticas profissionais, historicamente construídas, e re-visitadas sob 

a luz do projeto ético-político do Serviço Social. Essa discussão 

torna-se fundamental para impulsionar e assegurar a transformação 

das práticas profissionais (NOGUEIRA E MIOTO, 2006, p. 2). 

 

É necessário que os profissionais que atuam na prática da intersetorialidade possam 

desenvolver ações que não se reduzam ao encaminhamento e ao repasse de informações, 

na esfera dos serviços. Além disso, por se tratarem de práticas cotidianas, é necessário 

que este profissional não transforme em práticas rotineiras, uma vez que a 

intersetorialidade alcança os sujeitos nas suas diversas dimensões.  

Ambas entrevistadas afirmaram que a intersetorialidade é eficaz, no que se refere 

ao trabalho e a produção dos afazeres no setor da condicionalidade saúde do Programa 

Bolsa Família, porém, afirmam também, “que poderia ser melhor”, uma vez que se trata 

de uma cidade populosa, onde encontra-se um elevado número de adolescente gestante 

que possui o benefício do Programa Bolsa Família. 

A entrevistada AS2 também afirma que: 

 

“Cada bairro possui CRAS e UBS diferentes, logo, com algumas instituições, 

o “diálogo” se torna mais fácil, já outras, não possuem nem telefone para se 

comunicar, dificultado a intersetorialidade dos serviços”.  
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Para finalizar, destacamos que a VI Conferência Nacional de Assistência Social 

(CNAS, 2007), reforçou a importância deste debate, quando assim afirmou:  

 

A intersetorialidade nas políticas públicas é o único meio de se 

garantir e efetivar os direitos humanos em sua integralidade e 

indivisibilidade. As políticas setoriais ainda dialogam com 

dificuldade. Suas estruturas, institucionalidades, linguagens e 

espaços de socialização de seus profissionais contribuem para esse 

isolamento, que se reflete também nos mecanismos institucionais de 

participação social (MORONI e CICONELLO, 2007, p. 85). 

 

Este breve estudo de campo, a partir das abordagens com as usuárias da 

Condicionalidade Saúde do Programa Bolsa Família e com as Assistentes Sociais do 

referido setor, nos revelou que o processo da intersetorialidade no município de Campos 

dos Goytacazes, no que diz respeito a rede de serviços da Saúde e da Assistência Social, 

é insuficiente para atender com propriedade todos que necessitam do trabalho 

intersetorial, em especial, as adolescentes grávidas inseridas neste programa.  
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CONCLUSÃO 

 

A intersetorialidade, tema abordado durante todo o estudo em destaque, é algo que 

exige a intervenção e a coresponsabilidade de vários setores, de uma organização em prol 

dos usuários dos serviços públicos, tanto da Saúde quanto da Assistência Social. Dessa 

forma, a tarefa de construir a intersetorialidade depende do conjunto de esforços dos 

diversos profissionais, no âmbito da formulação, da gestão e da execução das políticas 

públicas. 

O Assistente Social pode contribuir com esta construção por meio da sua formação 

e do exercício profissional. Historicamente, estes trabalham no campo das políticas 

públicas atuando essencialmente nos serviços disponibilizados para a população. Deste 

modo, buscou-se nessa monografia, através da pesquisa bibliográfica e das informações 

da pesquisa de campo, construir uma reflexão sobre a forma como a intersetorialidade, 

posta na formulação das políticas públicas, recai sobre o campo dos serviços. É um tema 

que incomoda a muitos profissionais de Serviço Social, uma vez que o trabalho 

intersetorial tende a romper com o que está posto no cotidiano dos afazeres profissionais, 

conduzindo a novas práticas e conhecimentos teóricos e práticos acerca dos rebatimentos 

da questão social, que se revelam no seu local de trabalho, seja na estrutura da saúde e/ou 

da assistência social. 

No âmbito da política social, a proposta da intersetorialidade está na postulação da 

Seguridade Social e é reafirmada, atualmente, nas agendas de algumas políticas, como da 

Assistência Social e da Saúde. Ao compor a agenda de formulação da política pública, a 

intersetorialidade incide sobre os campos da gestão das políticas públicas e dos serviços 

e, embora esta seja contemplada por essas políticas, elas permanecem de forma 

setorializada e fragmentada, sendo possível a percepção de que na prática, a 

intersetorialidade ainda não é efetivada, conforme relatos das documentações empíricas 

expostas neste trabalho. 

Por esse motivo, pesquisar sobre a intersetorialidade, conjuntamente com o 

benefício do Programa Bolsa Família e a inserção da adolescente em período gestacional, 

na rede de serviços de saúde e assistência social, foi uma tarefa que exigiu empenho, dada 

a ausência de sistematização e informação mais precisa, o que torna difícil a delimitação 

da materialidade da proposta intersetorial. 
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É necessário compreender que mediante ações que são impostas ao profissional de 

Serviço Social, ou seja, movimentos de contradições, repleto de desafios,  existe também 

a possibilidade, na qual, a intersetorialidade pode ser pensada e materializada, por meio 

da articulação das políticas sociais para a efetivação e ampliação dos direitos 

socioassistenciais no cenário das Políticas Públicas em destaque, e também, na garantia 

dos direitos sociais e de cidadania, por meio do trabalho coletivo, na defesa da 

integralidade, qualidade e universalidade do acesso a essas políticas, de modo que esteja 

vinculado não só no espaço do controle social, mas também, nas pautas dos conselhos de 

direito e de política social. 

Por meio do conhecimento obtido no período de estágio na Secretaria de Saúde do 

Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nas abordagens feitas para a realização desta 

monografia e todas as leituras teóricas, no que se refere as formas do acesso dos usuários 

aos serviços da saúde e da assistência social e seus recursos disponíveis no que tange as 

usuárias adolescentes gestantes, constatamos que, devido ao elevado número de gravidez 

precoce, sobretudo no Brasil, há uma exigência de reformulação das políticas públicas, 

de forma a oferecer um atendimento específico e de qualidade, a este segmento da 

população.  

O atendimento realizado de forma integral, nos mostra um desafio para os gestores 

das políticas públicas das esferas federal, estadual e municipal, bem como para os 

profissionais que atuam nessas áreas, que precisam se capacitar e atender às exigências 

desta nova configuração demográfica, para que dessa forma, a proteção social se efetive, 

por meio de serviços de qualidade, sem duplicidade de ações e tornando os serviços 

menos burocráticos. 

No que tange aos sujeitos deste estudo, as adolescentes gestantes, cabe ressaltar que 

todos os indivíduos, incluindo principalmente as adolescentes, têm o direito ao bem-estar 

social e ao pleno desenvolvimento de suas capacidades e que é necessário estabelecer 

condições de vida adequadas para todas, e como sabemos, seus direitos estão respaldados 

na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

A gravidez na adolescência constitui um desafio para a política pública, 

principalmente na área da saúde, uma vez que estamos nos referindo a uma menor de 

idade, que necessita de maior atenção, seja por questões físicas, psicológicas e/ou 

financeira, cabendo ao Estado prover, legalmente, o amparo da mesma e de sua família, 

o que nos remete neste estudo, ao benefício do Programa Bolsa Família.  
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Uma vez este tema ser considerado parte da questão social, o Assistente Social deve 

intervir em prol da adolescente e do feto, por meio do compartilhamento dos seus direitos, 

deveres e obrigações nesta nova etapa de vida, como os exames de pré-natal, entre outros 

direitos. Conforme as abordagens realizadas com as adolescentes gestantes, verifica-se 

uma dificuldade por parte deste profissional em informar e conduzir as mesmas, para os 

serviços e benefícios oferecidos na rede de saúde e de assistência social, para quem se 

encontra em período gestacional.  

Dessa forma, os achados deste estudo acerca dos serviços intersetoriais oferecidos 

para as adolescentes gestantes, na interseção dos serviços da saúde e da assistência social, 

nos mostram que é necessário que as ações do Assistente Social nos espaços sócio-

ocupacionais, devem romper com as bases conservadoras da profissão, exigindo novas 

respostas do profissional, pautadas nas dimensões teórico-metodológica, ético-política e 

técnico-operativa, do seu fazer profissional. 
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APÊNDICE 01 

 

MODELO DE QUESTIONÁRIO PARA SER APLICADO COM AS 

ADOLESCENTES 

Código: _______________ 

 

1- Bairro onde reside: ____________________________________________________ 

 

2-  Idade: ______________________________________________________________ 

 

3- Já realizou o pré-natal? _________________________________________________ 

 

4- Já precisou de algo da rede pública de saúde? _______________________________.  

O que? ________________________________________________________________ 

Conseguiu? ____________________________________________________________ 

 

5- Tem acesso a rede de assistência social com facilidade? _______________________ 

 

6- O assistente social informou dos seus direitos como gestantes: __________________ 

 

 

7- O benefício do Programa Bolsa Família é em seu nome ou do seu responsável? 

______________________________________________________________________ 

 

Obrigada! 
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APÊNDICE 02 

 

MODELO DE ENTREVISTA COM AS ASSISTENTES SOCIAIS DA 

CONDICIONALIDADE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 

 

Código: ______________ 

 

 

1- A intersetorialidade entre a Rede Pública de Saúde e Assistência Social é eficaz em 

prol dos beneficiários que aqui são atendidos?  

(    ) Sim 

(    ) Não 

 

Em ambas respostas, por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Obrigada! 


