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RESUMO 

 

Este trabalho analisa a intervenção do Assistente Social no atendimento a ‘pacientes 

oncológicos’, em especial, a mulheres com câncer de mama e colo de útero, em hospital 

credenciado ao Sistema Único de Saúde (SUS). Assim, apresenta as políticas de saúde para a 

mulher e as políticas direcionadas ao controle de neoplasias malignas compondo um campo de 

direitos com o qual o trabalho do serviço social se associou. Discute a interferência dos 

determinantes sociais no processo de adoecimento das mulheres, compreendendo o processo 

saúde-doença para além do âmbito biológico, perpassado por aspectos econômicos, sociais, 

políticos e culturais; e correlacionando tais determinações sociais ao adoecimento por câncer 

de mama e colo de útero. Analisa o trabalho do Serviço Social na saúde e junto aos usuários 

com câncer, reconhecendo e intervindo nos condicionantes que atravessam o processo de 

adoecimento e tratamento da doença, atuando na perspectiva da integralidade, de modo a 

trabalhar as singularidades das demandas individuais sob o enfoque da totalidade, articulando 

o projeto ético-político profissional aos propósitos do Sistema Único de Saúde. Por fim, 

apresenta o projeto de intervenção realizado durante o período de Estágio em Serviço Social, 

em hospital credenciado ao Sistema Único de Saúde (SUS), em Campos dos Goytacazes/RJ, 

com o grupo de mulheres com câncer de mama e colo de útero, destacando a importância da 

dimensão socioeducativa do Serviço Social no seu exercício profissional. Para a elaboração 

desse trabalho, realizou-se pesquisa bibliográfica a partir dos seguintes termos de busca: saúde 

da mulher e vulnerabilidade social, saúde da mulher e pobreza, determinantes sociais e saúde, 

determinantes sociais e oncologia e, Serviço Social e oncologia, em plataformas online, sendo: 

Scielo, CAPES, Google Acadêmico e Scielo Books. Suas conclusões destacam a importância 

do trabalho serviço social na saúde e, em especial, junto a mulheres com câncer de colo de útero 

e de mama, tendo se desenvolvido a partir do reconhecimento e intervenção sobre os 

determinantes sociais que pudessem constituir limite no processo de tratamento de tais 

enfermidades, sendo informado e orientado, entre outros, os direitos dos ‘pacientes 

oncológicos’. O acolhimento, a escuta qualificada, o trabalho educativo e a perspectiva de 

integralidade são as estratégias utilizadas no referido trabalho.   

 

Palavras chave: Saúde da Mulher; Determinantes Sociais em Saúde; Serviço Social; 

Oncologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work analyzes the intervention of the Social Worker in the care of 'cancer patients', 

especially women with breast and cervical cancer, in a hospital accredited to the Unified Health 

System (SUS). Thus, it presents health policies for women and policies aimed at the control of 

malignant neoplasms, composing a field of rights with which the work of social service is 

associated. Discusses the interference of social determinants in the women's illness process, 

including the health-disease process beyond the biological scope, permeated by economic, 

social, political and cultural aspects; and correlating such social determinations with illness 

from breast and cervical cancer. Analyzes the work of Social Work in health and with users 

with cancer, recognizing and intervening in the conditions that go through the process of illness 

and treatment of the disease, acting in the perspective of comprehensiveness, in order to work 

on the singularities of individual demands from the perspective of totality, articulating the 

professional ethical-political project to the purposes of the Unified Health System. Finally, it 

presents the intervention project carried out during the Internship period in Social Work, in a 

hospital accredited to the Unified Health System (SUS), in Campos dos Goytacazes / RJ, with 

the group of women with breast and cervical cancer, highlighting the importance of the socio-

educational dimension of Social Work in their professional practice. For the elaboration of this 

work, a bibliographic research was carried out based on the following search terms: women's 

health and social vulnerability, women's health and poverty, social determinants and health, 

social determinants and oncology and, Social Work and oncology, in platforms online, being: 

Scielo, CAPES, Google Scholar and Scielo Books. Its conclusions highlight the importance of 

social work in health and, especially, with women with cervical and breast cancer, having 

developed from the recognition and intervention on social determinants that could constitute a 

limit in the treatment process. of such diseases, being informed and oriented, among others, the 

rights of 'cancer patients'. Welcoming, qualified listening, educational work and the perspective 

of integrality are the strategies used in that work. 

 

Keywords: Women's Health; Social Determinants in Health; Social service; Oncology. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho, intitulado “O trabalho do Serviço Social na atenção integral à 

saúde: ênfase nas mulheres com câncer de mama e colo de útero”, tem como propósito analisar 

a intervenção do Assistente Social no atendimento a ‘pacientes oncológicos’, em especial, a 

mulheres com câncer de mama e colo de útero, em hospital credenciado ao Sistema Único de 

Saúde (SUS).  

O interesse na discussão dessa temática surgiu a partir da realização de estágio em 

Serviço Social, no Hospital Escola Álvaro Alvim, localizado no município de Campos dos 

Goytacazes/RJ, que possibilitou o conhecimento e análise sobre o trabalho do Assistente Social 

no âmbito hospitalar, mais especificamente, no que tange ao atendimento desse profissional a 

indivíduos com câncer, no SUS. 

Por meio da observação participante e da intervenção desenvolvidas no referido 

hospital, constatou-se que as mulheres são as principais usuárias do SUS, o que sinaliza para a 

presença de adoecimentos diversos. Entre estes, o câncer de mama e de colo de útero se 

destacaram, em sintonia com a tendência apresentada pelo Instituto Nacional de Câncer 

(INCA), que afirma ser o câncer uma das principais doenças que causam a mortalidade 

feminina. Tais enfermidades e seu tratamento, no entanto, são condicionados pela presença de 

fatores sociais, econômicos e culturais, constituindo campo de intervenção do serviço social.  

Nesse sentido, o trabalho do Serviço Social no atendimento a mulheres com câncer de 

mama e colo de útero é de suma importância para a viabilização do processo de tratamento das 

mesmas, atuando como facilitador de acesso aos serviços de saúde, além dos serviços e direitos 

previdenciários e assistenciais. Também, a partir de ações e reflexões sobre as dificuldades 

vivenciadas pelas ‘pacientes’, desenvolve ações educativas, individuais e grupais, no sentido 

de seus enfrentamentos e possíveis encaminhamentos. 

Assim, o objetivo geral desse trabalho é analisar a intervenção do Assistente Social no 

atendimento a mulheres com câncer de mama e colo de útero, em hospital credenciado ao SUS. 

Os objetivos específicos são: apresentar e analisar os propósitos da Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde da Mulher e da Política Nacional de Atenção Oncológica; 

problematizar os determinantes sociais associados à saúde da mulher e, em especial, ao de 

câncer de mama e colo de útero; analisar as contribuições do trabalho do Serviço Social diante 

à saúde da mulher, especificamente, diante ao adoecimento da ‘paciente’ oncológica; e,  analisar 

a Educação em Saúde associada ao trabalho do Assistente Social na saúde e junto ao tratamento 

oncológico. 
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Sua elaboração foi realizada através de pesquisa bibliográfica a partir dos seguintes 

termos de busca: saúde da mulher e vulnerabilidade social, saúde da mulher e pobreza, 

determinantes sociais e saúde, determinantes sociais e oncologia, Serviço Social e oncologia. 

A busca foi feita em plataformas online, sendo:  Scielo, CAPES, Google Acadêmico e Scielo 

Books. Além disso, foram utilizados documentos e observações elaborados durante o Estágio 

em Serviço Social. 

As questões que nortearam a pesquisa bibliográfica e o desenvolvimento deste trabalho 

foram: Quais são os propósitos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher e 

da Política Nacional de Atenção Oncológica? Quais são os principais determinantes sociais 

associados ao processo saúde-doença, vivenciado por mulheres? Quais são as contribuições do 

trabalho do Serviço Social diante à saúde das mulheres com câncer de mama e colo de útero? 

Como a Educação em Saúde se associa ao trabalho do assistente social na saúde e junto ao 

tratamento oncológico? 

Para o desenvolvimento da temática, apresentou-se a Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da Mulher, compreendendo a saúde da mulher como um direito historicamente 

conquistado e discutindo determinantes sociais associados à saúde da mesma. Correlacionada 

a esta política foi contextualizada à Política Nacional de Atenção Oncológica e discutido ainda, 

a relevância do trabalho do Serviço Social no atendimento a mulheres com câncer de mama e 

colo de útero e a importância da dimensão socioeducativa em seu trabalho. 

Desse modo, este trabalho é dividido em dois capítulos. O primeiro intitulado “A Saúde 

da Mulher no Brasil” é subdividido em dois itens. O item 1.1, “O direito à Saúde da Mulher: o 

Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher e a Política Nacional de Atenção 

Oncológica”, aborda o desenvolvimento das políticas de saúde da mulher e as políticas 

direcionadas ao controle de neoplasias malignas. O item 1.2, “Saúde da Mulher e suas 

determinações sociais”, compreende o adoecimento das mulheres perpassado, também, por 

condições de vida, trabalho, dificuldade de acesso ao Sistema de Saúde, considerando as 

relações de gênero e os impactos no adoecimento por câncer de mama e colo de útero. 

O segundo capítulo, intitulado “O trabalho do Serviço Social no Hospital Escola Álvaro 

Alvim, em Campos dos Goytacazes/ RJ”, também é subdividido em dois itens. O item 2.1, “O 

Serviço Social na saúde: aspectos da sua intervenção profissional”, aborda aspectos históricos 

da profissão no Brasil e sua inserção na saúde, apreendendo que o exercício profissional 

perpassa a compreensão dos condicionantes sociais que atravessam o processo saúde-doença 

dos usuários, buscando criar estratégias que viabilizem o direito social à saúde. Esse item 

destaca ainda o trabalho do Serviço Social no referido hospital e sua atuação junto aos 
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‘pacientes’ oncológicos, incluindo-se as mulheres com câncer de mama e colo de útero. O item 

2.2, “O grupo de mulheres com câncer de colo de útero e de mama: a dimensão socioeducativa 

do Serviço Social”, salienta a importância das ações socioeducativas no trabalho do Assistente 

Social e destaca o projeto de intervenção, realizado durante o período de Estágio em Serviço 

Social, com ‘pacientes’ com câncer de mama e colo de útero. 

Por fim, desejamos que esse trabalho possa contribuir com reflexões sobre o trabalho 

do Serviço Social na saúde e, com ‘pacientes’ oncológicos, suscitando a realização de novos 

projetos de intervenção desta profissão nesta área, com vistas a garantia e efetivação de direitos 

sociais. 
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1   A SAÚDE DA MULHER NO BRASIL 

1.1 O direito à Saúde da Mulher: o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher 

e a Política Nacional de Atenção Oncológica 

A saúde da mulher passou a fazer parte das políticas públicas de saúde no Brasil a partir 

das primeiras décadas do século XX. Contudo, essas políticas se desenvolveram de modo 

restrito, reducionista e fragmentado, com uma visão limitada sobre a mulher, que se restringia 

a sua especificidade biológica e aos parâmetros da atenção materno-infantil (BRASIL, 2009). 

A própria denominação dos programas de saúde direcionados às mulheres nesse 

contexto -“Saúde Materno-Infantil”- indicava o enfoque dado ao tratamento. A mulher era 

considerada a partir de seu papel social de mãe e trabalhadora do âmbito doméstico, a ela 

demandado historicamente, sendo lhe atribuído função de principal responsável pela criação, 

educação e cuidado com a saúde dos filhos e demais familiares (OSIS, 1994). 

Assim, os programas maternos-infantis, elaborados durante o período de 1930 a 1970, 

traziam ações de saúde limitadas ao ciclo gravídico puerperal1. Essas ações eram preconizadas 

como estratégia de proteção aos grupos de risco e em situação de maior vulnerabilidade, no 

caso, crianças e gestantes. Tais programas, se caracterizavam pela verticalidade e pela falta de 

integração com outros programas e ações propostos pelo governo federal (BRASIL, 2004). 

Esse caráter vertical é reforçado por Costa (1986), acrescido de sua centralização, que 

afirma a existência de distanciamento entre as medidas adotadas e as reais demandas das 

mulheres brasileiras, visto que os recursos já chegavam aos estados e municípios predestinados 

a determinado uso, não permitindo aos gestores locais a programação de ações mais adequadas 

às verdadeiras necessidades de saúde da população feminina, que iam além de questões 

reprodutivas. 

Em termos práticos, a estrutura verticalizada do sistema resultava na segmentação da 

assistência à saúde da mulher, pois os diferentes programas de saúde existentes não se 

articulavam entre si e desempenhavam ações sem avaliar as necessidades do público feminino. 

Esse processo dificultava o acesso aos serviços de saúde, o que resultava em baixos impactos 

                                                             
1 O período gravídico compreende o período gestacional da mulher, e o puerpério, também chamado resguardo ou 

quarentena, corresponde a fase pós-parto, que dura de seis a oito semanas, sendo didaticamente dividida em três 

períodos: imediato (1º ao 10º dia), tardio (11º ao 45º dia) e remoto (a partir do 45º dia). Durante o puerpério a 

mulher experimenta modificações físicas e psíquicas, necessitando de contínuos cuidados e atenção especial 

(ANDRADE et al, 2015). 
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nos indicadores de saúde da mulher, refletindo a ausência de uma perspectiva integral de 

atenção à saúde e do reconhecimento da mulher enquanto indivíduo (COSTA, 1986). 

Diante a esse cenário e à percepção das desigualdades sociais entre os gêneros, o 

emergente Movimento Feminista brasileiro, inspirado pelo feminismo internacional2, começou 

a criticar fortemente os programas de saúde voltados a mulher, apontando os aspectos 

reducionistas que apresentavam, desconsiderando a integralidade das demandas e ciclos 

biológicos da mulher (CASSIANO et al., 2014).  

A luta pela integralidade e humanização das práticas de saúde, presente na pauta 

feminista desde a década de 1960 no Brasil, ganha expressão no início dos anos de 1980, sendo 

também composta por novos aspectos a serem considerados na assistência à saúde da mulher. 

O Movimento Feminista brasileiro buscou demonstrar as desigualdades existentes nas relações 

entre os homens e as mulheres e iniciou um processo de reivindicações para incorporação de 

questões como: gênero, sexualidade, trabalho, anticoncepção e prevenção de infecções 

sexualmente transmissíveis3 (FREITAS et al, 2009; OSIS, 1994).  

As feministas argumentavam que as desigualdades presentes nas relações sociais entre 

homens e mulheres implicavam em problemas de saúde, que atingiam particularmente a 

população feminina. Portanto, o movimento feminino se empenhava em desvelar as 

desigualdades nas condições de vida de homens e mulheres, tecendo críticas e propondo 

processos políticos que promovessem mudanças na sociedade e, consequentemente, na 

qualidade de vida da população feminina (PEDROSA, 2005). 

Nesse sentido, as mulheres brasileiras iniciaram um processo de ruptura com o 

exclusivo papel social de mãe e dona de casa, que lhes era atribuído. Simultaneamente, crescia 

                                                             
2  O Feminismo surge no mundo sob a perspectiva dos ideários de liberdade e igualdade relacionados aos 

indivíduos no século XIX, oriundos da Revolução Francesa. Segundo feministas e intelectuais, o movimento 

feminino é didaticamente dividido em três momentos, denominados como ondas. A “Primeira Onda Feminista”, 

ocorreu entre o fim do século XIX até meados do século XX, caracterizou-se pela reinvindicação do sufrágio 

feminino, visando a inserção da mulher no processo político e decisório das sociedades às quais pertenciam. A 

“Segunda Onda Feminista”, iniciou na década de 1960 e durou até os anos 1980, buscou identificar a origem da 

condição feminina, problematizando questões como discriminação, opressão, corpo, sexualidade e gênero e 

apontando as desigualdades culturais, políticas e estruturais de poder. A “Terceira Onda Feminista”, começou na 

década de 1990 e perdura até a atual conjuntura, objetiva corrigir falhas e lacunas deixadas pela fase anterior, 

criticando definições essencialistas sobre a mulher a partir de um caráter pós- modernista e pós-estruturalista e 

refletir sobre a multiplicidade feminina, com suas diversas demandas (BATISTA; SOUZA; SILVA, 2020). Além 
destas, há discussão em relação a uma suposta “Quarta Onda Feminista”, referente a expansão do feminismo a 

partir de 2012 por meio da tecnologia, que se caracterizaria pelo uso das redes sociais para contestar e denunciar 

situações de machismo, misoginia e violências contra a mulher. Contudo, essa não é uma discussão hegemônica 

entre as feministas e ainda se encontra em debate. 
3   Em 2016, por recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), a terminologia Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST) passou a ser adotada em substituição à expressão Doenças Sexualmente Transmissíveis 

(DST), com o objetivo de tornar o termo mais abrangente, pois inclui a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir 

uma infecção mesmo de forma assintomática (BRASIL, 2017). 
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gradativamente a presença feminina no mercado de trabalho e nas universidades, promovendo 

mudanças na composição familiar e gerando novas demandas aos programas de saúde dirigidos 

à mulher (D´OLIVEIRA, 1999). 

O feminismo trazia, portanto, uma nova visão de integralidade referente a mulher. Esta 

deveria ser considerada como um sujeito de direitos e percebida enquanto totalidade, não se 

reduzindo a um corpo reprodutivo. Logo, o conceito de integralidade não deveria se referir 

apenas aos aspectos físicos feminino, mas também contemplar as diferentes particularidades da 

população feminina considerando o contexto social, econômico, psicológico e emocional das 

mulheres a serem atendidas, compreendendo-as como seres completos, inseridas em um 

determinado contexto socioeconômico (OSIS, 1994).  

Nessa perspectiva, reivindicava-se uma assistência integral que contemplasse todos os 

ciclos biológicos femininos, exigiam o seu direito à autonomia como indivíduos sociais e o seu 

acesso universal à saúde e aos cuidados médicos. Além disso, pediam a democratização do 

saber médico possibilitando a ampliação do conhecimento das mulheres sobre o seu próprio 

corpo e sobre os métodos contraceptivos, na busca pelo livre exercício de sua sexualidade, do 

seu direito de ter, ou não ter, filhos e de decidir a quantidade da sua prole (COSTA, 1986). 

O engajamento das mulheres brasileiras na luta pela conquista de seus direitos e por 

melhores condições de vida consistiu em pressão política, promovendo a adoção das primeiras 

medidas do Ministério da Saúde direcionadas à assistência integral à saúde da mulher 

(FREITAS et al, 2009). O Movimento Feminista, portanto, fez-se relevante diante a elaboração 

de novas ações de saúde direcionadas às mulheres, na década de 1980, no Brasil. 

Assim, para Medeiros (2008): 

Isso quer dizer que as práticas em saúde não são uma benesse social, mas uma 

formação histórica que precisa responder a uma urgência: é uma estratégia política 

que precisa dar conta das necessidades do sujeito do movimento feminista e do mundo 

do trabalho e que produz uma racionalidade naquele tempo-espaço. Nesse caso, a 

saúde é um conjunto de práticas discursivas e não-discursivas que se constituem em 

certa formação histórica (MEDEIROS, 2008, p. 58). 

 

 Complementando, Souto (2008, p. 164) pontua que a ampliação das ações de saúde se 

define na relação governo-sociedade civil, envolvendo movimentos sociais, atores 

institucionais e políticos, que disputam espaços e defendem seus interesses em arenas e fóruns. 

Essa dinâmica compreende, portanto, a relação dialética4 entre Estado e Sociedade Civil, “na 

                                                             
4 Para a concepção dialética marxista, que possui como base a dialética hegeliana para a interpretação materialista, 

a realidade se encontra em constante mudança por meio da correlação de forças contraditórias. Assim, a trajetória 

de uma determinada política pública resulta da correlação de forças produzida pelas relações contraditórias e 

conflituosas entre o Estado e as frações de classe, se desdobrando no âmbito público (TANEZINI, 2004). 



21 
 

luta pela hegemonia da condução política da sociedade a partir de uma correlação de forças 

contraditórias”. 

Apesar das limitações impostas pela ditadura militar5, que marcava fortemente o 

contexto político da época, os movimentos sociais – que se expressam a partir do período de 

“abertura política” 6- foram de suma importância para a construção do Estado Democrático de 

direito7, pois denunciaram a precariedade das condições de vida e da saúde da população, 

criticaram o autoritarismo presentes nas instituições e nas práticas de saúde e se posicionaram 

contrariamente ao governo militar, buscando a democratização do acesso à saúde. 

 Além do movimento liderado pelas mulheres, outro movimento social essencial para as 

mudanças nas políticas de saúde à época, foi o Movimento pela Reforma Sanitária. Gestado 

nos anos 1970 e atuante a partir de 1980, esse movimento reivindicava o direito ao acesso 

universal à saúde e fomentou um conjunto de conceitos e princípios que compuseram a proposta 

de um novo modelo assistencial, pautado na perspectiva de democracia e cidadania. Entre os 

princípios, a integralidade compreende a assistência à saúde organizada e voltada ao indivíduo 

em sua singularidade e totalidade holística (COSTA, 1986), contemplando diversas 

necessidades de saúde presente em cada indivíduo. 

 A proposta de integralidade, portanto, passou a fazer parte das políticas de saúde no 

Brasil, resultante das mobilizações do Movimento Feminista e do Movimento pela Reforma 

Sanitária (RAMALHO et al., 2012). Nesse cenário, em 1983, foram elaboradas por um grupo 

composto por sanitaristas, pesquisadores, feministas e representantes do Ministério da Saúde, 

as bases programáticas do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM). Pela 

primeira vez, proposto um programa dirigido às mulheres, tendo as mesmas como 

interlocutoras, de modo a intervir no seu planejamento, implantação e fiscalização 

(D´OLIVEIRA, 1999). 

                                                             
5 Instaurado por meio de um golpe, o regime ditatorial militar brasileiro perdurou de 1964 a 1985. Com um caráter 

autoritário e nacionalista, o período foi marcado pela violação dos direitos humanos e castração da liberdade de 

expressão, que se desdobraram em repressão, censura, assassinatos, tortura e perseguição política àqueles 

considerados subversivos a ordem (WOITOWICZ; PEDRO, 2009). 
6 A abertura política refere-se ao processo de liberalização do regime militar brasileiro, compreende um conjunto 

de ações cujo objetivo era a transição lenta, gradual e segura para a democracia. Iniciou-se em 1974, no governo 

Geisel (1974-1979), continuando no governo Figueiredo (1979-1989), com a normalização e manutenção da 

atividade parlamentar e efetivação da anistia política, que concedia perdão aos perseguidos políticos e, teve seu 

fim, em 1988, com a promulgação da Constituição Federal (CODATO, 2005). 
7 Conforme Silva (2005, p. 228), o Estado Democrático de Direito é fundamentado na soberania popular, 

providencia mecanismos de apuração e efetivação da vontade do povo nas decisões políticas, “conciliando uma 

democracia representativa, pluralista e livre, com uma democracia participativa efetiva”, a partir da garantia dos 

direitos humanos em todas as suas expressões, do princípio de igualdade e a consequente promoção da justiça 

social. 
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 A implementação do PAISM iniciada em 1984, tendo como base o documento intitulado 

“Assistência Integral à Saúde da Mulher: bases de ação programática”, representou uma ruptura 

conceitual com os princípios norteadores da política de saúde das mulheres da época. Segundo 

Medeiros (2008), ao comtemplar questões emergentes do feminismo, o programa não significou 

apenas uma conquista da mobilização das mulheres brasileiras em função do reconhecimento 

de sua cidadania, seus direitos e sua participação no espaço público, mas também trouxe 

materialidade ao movimento social feminista.   

  Considerado pioneiro no cenário mundial, ao propor uma abordagem diferenciada em 

saúde da mulher, o programa adotou uma atitude revolucionária ao abranger o amplo conceito 

de “assistência integral à saúde da mulher”, que fugia do limitado enfoque à saúde reprodutiva 

e apontava assim para o atendimento de todas as mulheres e suas necessidades, de modo 

articulado, nos distintos setores e níveis de assistência (OSIS, 1998). O PAISM, portanto, 

orientou a assistência oferecida às mulheres nas diversas faixas etárias, etnias ou classes sociais, 

em suas necessidades epidemiológicas detectáveis e no conjunto de patologias e situações que 

envolviam o controle do risco à saúde e ao bem-estar da população feminina (COSTA, 1986). 

O programa supracitado também incorporou como princípios e diretrizes as propostas 

de descentralização, hierarquização e regionalização dos serviços, bem como a equidade da 

atenção. Incluiu políticas e permitiu o acesso da população aos meios de contracepção, 

buscando integralizar a assistência por meio de ações educativas, preventivas, de promoção, 

diagnóstico, tratamento e recuperação da saúde. Enfatizou os cuidados básicos de saúde e 

propôs novas formas de relacionamento entre os profissionais da saúde e as usuárias, 

fomentando o processo de conhecimento e controle das mesmas sobre sua saúde, corpo e vida 

(BRASIL, 2004). 

Além do aperfeiçoamento a assistência clínico ginecológica e ao pré-natal, parto e 

puerpério, o PAISM incorporou a prevenção e a detecção precoce de neoplasias de mama e colo 

de útero; a detecção, o tratamento e a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis; a 

atenção à esterilidade; a assistência aos problemas presentes desde a adolescência até a terceira 

idade; a educação e o cuidado à saúde da mulher trabalhadora; às patologias clínicas mais 

comuns; o planejamento familiar e; como já mencionado, a contracepção (OSIS, 1998).  

O PAISM, portanto, colocou em discussão a saúde das mulheres para além do período 

gestacional, no intuito de incorporar a noção da mulher como sujeito e considerar os diversos 

ciclos de sua vida. As práticas educativas foram enfatizadas, abordando cuidados com o corpo 

numa perspectiva de fortalecimento da autonomia das mulheres e de promoção da saúde das 

mesmas (SOUTO, 2008). 
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Diante ao exposto, é possível depreender que o programa teve um amplo significado 

social. Contudo, apesar dos avanços expressivos previstos em suas propostas, a implementação 

efetiva do PAISM em todo o território nacional não aconteceu. As ações de saúde não foram 

significativas, ficando restritas a experiências parciais e interrompidas, até por conta da 

conjuntura política autoritária da época, que interferiu na implementação do programa 

(RAMALHO et al., 2012). 

Segundo Freitas et al (2009), a partir de análise sobre o período de 1998 a 2002, o 

PAISM manteve a ênfase na resolução de problemas de ordem reprodutiva, apesar do discurso 

integralizador. Na prática, a implementação do programa sofreu dificuldades políticas, 

financeiras e operacionais, o que impediu a efetivação, de fato, da atenção integral à saúde das 

mulheres. 

Corroborando, Pedrosa (2005) afirma que a organização e o financiamento precários 

não permitiram um desempenho satisfatório, tanto no que concerne ao atendimento das 

necessidades básicas no ciclo gravídico puerperal, quanto à assistência a outras demandas de 

saúde. Isto ocasionou um relativo esvaziamento dos aspectos mais criativos e inovadores do 

programa, o que o reduziu, na maior parte das vezes, a metas focalizantes e a tradicional 

assistência gineco-obstétrica. 

Desse modo, a proposta de integralidade e universalização da assistência à saúde da 

mulher não foi cumprida, o PAISM não conseguiu romper com o paradigma clínico 

ginecológico estruturado historicamente. As ações de saúde foram pautadas em aspectos que o 

próprio título do programa já acusava, ao propor “assistência” e não “atenção” em saúde, não 

superando o caráter reducionista das ações (RAMALHO et al., 2012).   

Segundo Souto (2008), outra questão que deve ser considerada acerca da implantação 

do PAISM foi o recorte de gênero, pois apesar de ser um programa direcionado à mulher não 

significa necessariamente que as relações de gênero foram totalmente englobadas. Tal lacuna, 

para D´Oliveira (1999), esteve promovida pelo fato da proposta do programa ser elaborada a 

partir de críticas de mulheres da classe média, cujas questões e necessidades eram, muitas vezes, 

distantes de mulheres de outros segmentos sociais. 

O PAISM foi reformulado, em 2004, originando a Política Nacional de Atenção Integral 

à Saúde da Mulher (PNAISM), com um texto diferenciado e uma proposta mais abrangente, 

considerando as diversidades do segmento feminino dentro de suas vulnerabilidades e suas 

diferentes realidades sociais. Incorporou a promoção à saúde, a perspectiva de integralidade e 

de gênero, no sentido de avançar diante ao programa anterior (RAMALHO et al., 2012).  
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Os princípios e diretrizes da PNAISM foram discutidos em parceria com vários 

segmentos da sociedade, em especial, com o movimento de mulheres, movimento negro e de 

trabalhadores rurais, com sociedades científicas, pesquisadores e estudiosos da área, 

organizações não governamentais, gestores do SUS e agências de cooperação internacional. 

Assim, o documento reflete a preocupação em adotar políticas consonantes às demandas das 

mulheres brasileiras e em reduzir os índices de morbidade e de mortalidade por causas 

preveníveis e evitáveis (BRASIL, 2004). 

Essa política foi formulada tendo como base a avaliação das políticas voltadas à saúde 

da mulher anteriormente implementadas, logo procurou preencher as lacunas que não foram 

contempladas, como: climatério/menopausa; queixas ginecológicas; infertilidade e reprodução 

assistida; saúde da mulher na adolescência; doenças crônicos degenerativas; saúde ocupacional; 

saúde mental; doenças infecto- contagiosas e também a atenção às mulheres negras, indígenas, 

rurais, com deficiência, presidiárias e lésbicas (FREITAS et al., 2009). 

Com a ênfase no gênero, na integralidade e na promoção da saúde como princípios 

norteadores, a PNAISM consolida avanços no campo dos direitos sexuais e reprodutivos, com 

foco na melhoria da atenção obstétrica, no planejamento familiar, na atenção ao abortamento 

inseguro e no combate a violência doméstica e sexual. Além disso, o documento abrange áreas 

como: prevenção e tratamento de mulheres com HIV/Aids e as portadoras de doenças crônicas 

não transmissíveis e de câncer ginecológico (BRASIL, 2004). 

Nessa perspectiva, a PNAISM possui os seguintes objetivos gerais: 1) promover a 

melhoria das condições de vida e saúde das mulheres brasileiras, mediante a garantia de direitos 

legalmente constituídos e a ampliação do acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção 

e assistência e recuperação da saúde em todo o território brasileiro; 2) contribuir para a redução 

da morbidade e mortalidade feminina no Brasil, especialmente por causas evitáveis, em todos 

os ciclos de vida e nos diversos grupos populacionais, sem discriminação de qualquer espécie 

e; 3) ampliar, qualificar e humanizar a atenção integral à saúde da mulher no Sistema Único de 

Saúde (BRASIL, 2004). 

Em relação aos objetivos específicos, destacam-se: promover, conjuntamente com o 

Departamento Nacional de IST/Aids, a prevenção e o controle das doenças sexualmente 

transmissíveis e da infecção pelo HIV/Aids na população feminina; reduzir a morbimortalidade 

por câncer na população feminina; promover a atenção à saúde das mulheres idosas, negras, 

trabalhadoras do campo e da cidade, indígenas, em situação de prisão; fortalecer a participação 

e o controle sociais na definição e implementação das políticas de atenção integral à saúde das 

mulheres, entre outros (BRASIL, 2004). 
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Além disso, a PNAISM problematiza as desigualdades sociais como determinantes no 

processo de produção das patologias, queixas e mal-estares da população feminina e apresenta 

um breve diagnóstico quanto à situação de saúde da mulher brasileira, abordando suas 

principais causas de morbidade e mortalidade (RAMALHO et al., 2012). Entre estas, se 

encontravam o câncer de colo de útero e o câncer de mama. 

 O alto índice de mortalidade pelos tipos de cânceres supramencionados se mantém até 

a atualidade, como pode ser observado nos gráficos 1 e 2: 

 

Gráfico 1 -Taxas de Mortalidade Feminina por Câncer de Colo do Útero, pelas populações mundial e 

brasileira, por 100.000 mulheres, entre 2010 e 2019. 

 

                                                                                                             
Fonte: Atlas On-line de Mortalidade (INCA, 2019). 

 

Gráfico 2 - Taxas de Mortalidade Feminina por Câncer de Mama, pelas populações mundial e brasileira, 

por 100.000 mulheres, entre 2010 e 2019. 

 

 
Fonte: Atlas On-line de Mortalidade (INCA, 2019). 

 

 

Como visualizado, as taxas brasileiras de mortalidade por câncer de colo de útero e por 

câncer de mama, no período 2010-2019, não somente estiveram acima da taxa mundial como 

ascenderam no transcorrer do período. Isso confirma a necessidade de inclusão do controle de 

tais tipos de cânceres na agenda pública nacional. 
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A atenção a esses tipos de câncer também é subsidiada pela Política Nacional de 

Atenção Oncológica (PNAO), lançada em 2005, pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2005), 

como uma estratégia de ações integradas para o controle de neoplasias malignas. 

 A PNAO contempla ações de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, 

reabilitação e cuidados paliativos, devendo ser organizada de forma articulada entre o 

Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde dos estados e municípios, respeitando as 

competências das três esferas de gestão (BRASIL, 2005). 

Dentre as ações estabelecidas na PNAO, destacam-se: desenvolver estratégias voltadas 

para a identificação dos fatores determinantes e condicionantes das neoplasias malignas mais 

prevalentes e orientadas para o desenvolvimento de ações que promovam a redução de danos e 

a proteção da vida, de forma a assegurar a equidade e a autonomia de indivíduos e coletividades; 

organizar uma linha de cuidados que perpasse todos os níveis de atenção e de atendimento; 

ampliar a cobertura do atendimento aos doentes de câncer, de forma a assegurar a 

universalidade, a equidade, a integralidade, o controle social e o acesso à assistência oncológica, 

entre outras (BRASIL, 2005). 

Em maio de 2013, a PNAO foi incorporada pela Política Nacional para a Prevenção e 

Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas (PNPCC), 

no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Essa política possui princípios e diretrizes 

relacionados à promoção da saúde; prevenção do câncer; vigilância, monitoramento e 

avaliação; cuidado integral; ciência e a tecnologia; educação e comunicação em saúde. Tem 

como objetivo a redução da incidência e mortalidade e das incapacidades causadas pelo câncer, 

bem como contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos usuários com câncer, por meio 

de ações de promoção, prevenção, detecção precoce, tratamento oportuno e cuidados paliativos 

(BRASIL, 2013). 

Ambas políticas –PNAISM e PNAO– se inserem no contexto do Sistema Único de 

Saúde (SUS), norteado por princípios como a equidade, a universalidade e a integralidade, entre 

outros, que remetem à democratização da atenção à saúde e ao respeito à cidadania, 

configurando a promessa de acesso aos serviços de saúde com vistas à resolutividade das 

demandas apresentadas pelos usuários. 

Contudo, apesar do avanço nas construções das atuais políticas públicas de saúde, há 

ainda um grande distanciamento entre os direitos previstos nas políticas e sua efetiva prática, 

pois inúmeros são os desafios para a materialização das mesmas. Não há política pública, 

independentemente de sua excelência teórica e técnica, que alcance o êxito de todas suas 
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propostas sob uma conjuntura marcada pela contrarreforma8 do Estado, que reorienta suas 

funções para atender aos interesses do mercado, cortando investimentos no âmbito das políticas 

e ocasionando limitações para a efetividade da integralidade propostas nas mesmas.  

Segundo Freitas et al (2017), a implementação das políticas de atenção integral à saúde 

da mulher é um desafio para o sistema de saúde. Apesar dos avanços em relação à construção 

dessas políticas, norteadas pelo amplo conceito de saúde proposto para atender à mulher em 

todas as etapas de suas vidas, na prática, a integralidade da assistência não é efetivamente 

contemplada. Percebe-se ainda, certa valorização da doença em algumas das ações de saúde 

propostas e o sistema de saúde apresenta muitas dificuldades para atender as mulheres em todas 

suas necessidades. 

Corroborando, Gonçalves e Costa (2019) registram que o alcance e a cobertura total da 

população feminina pelas políticas de atenção integral à saúde da mulher estão longe de serem, 

de fato, efetivados. Isso acontece devido a causas como: vulnerabilidade social feminina, 

dificuldade de acesso aos serviços de saúde, falta de informação, dessaber dos próprios direitos 

por parte das mulheres, discriminação social feminina na sociedade, déficit de recursos e 

investimentos necessários à saúde pública, despreparo de muitos profissionais da saúde para 

lidar com situações de risco iminente para as “pacientes”, entre outros. 

As políticas e ações de atenção à saúde da mulher são insuficientes e falhas, alguns 

grupos de mulheres acabam não sendo contempladas, ou tendo acesso apenas a uma cobertura 

parcial, como é o caso das mulheres idosas, afrodescendentes, indígenas e moradoras de áreas 

rurais. São muitos os fatores que podem estar associados a esta deficiência na assistência, mas 

a discriminação é considerada o principal deles, porque desestimula as mulheres a manterem 

vínculo com uma unidade de saúde (GONÇALVES; COSTA, 2019). 

Complementando, Ferreira (2013) aponta que, em função de relações discriminatórias, 

as mulheres negras e indígenas ficam mais expostas a vulnerabilidade em saúde, enfrentando 

precariedades tanto no atendimento de suas necessidades nos serviços de saúde, quanto na 

insuficiência de dados epidemiológicos que caracterizem a situação de saúde das mesmas e 

sinalizem suas principais demandas. Dessa forma, contemplar a diversidade sociocultural, 

                                                             
8 Desde 2016, com o governo Temer, até a atualidade com o governo Bolsonaro, verifica-se a aceleração e 

intensificação do desmonte do Estado Brasileiro pela ofensiva neoliberal, contrária à democracia e aos direitos 

sociais dos indivíduos. Com efeito, cita-se a Emenda Constitucional nº 95, que congelou recursos orçamentários 

para as políticas sociais por vinte anos, acarretando enormes impactos para a saúde. No tocante a essa última, há a 

continuidade do processo de privatização por meio dos chamados plano de saúde acessíveis; articulações com o 

setor privado, com vistas a reforma do sistema de saúde brasileiro; retrocessos na Política Nacional de Saúde 

Mental e na Política Nacional de Atenção Básica; entre outras medidas, na perspectiva de extinguir o princípio da 

universalidade da saúde (BRAVO; PELAEZ; MENEZES, 2020). 
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econômica e epidemiológica, considerando a multidimensionalidade da mulher brasileira, 

constitui um dos desafios a serem enfrentados pelas políticas direcionadas à saúde da população 

feminina. 

Nas zonas rurais, as ações de saúde se limitam à demanda espontânea dos usuários. 

Assim, ações como educação em saúde, ações comunitárias e até mesmo visitas domiciliares 

são, por vezes, inexistentes. Os aspectos socioeconômicos, nessas áreas, também provocam 

algum tipo de interferência e/ou interrupção na promoção da saúde da mulher, bem como o 

desconhecimento da relevância do pré-natal e da imunização, e a negligência dos profissionais 

de saúde (GONÇALVES; COSTA, 2019). 

Souto (2008) destaca que a grande maioria das ações e estratégias propostas para as 

trabalhadoras rurais, indígenas, lésbicas e mulheres em sistema prisional se limitam a ações 

voltadas à saúde sexual; e chama atenção para a violência institucional, contra a mulher. Sobre 

este último fenômeno, afirma: 

[...] ocorre em serviços de saúde, quando, por exemplo, mulheres que chegam ao SUS 

com sequelas de aborto espontâneo ou provocado, não raras vezes, são tratadas sem 

anestesia ou de forma desrespeitosa por estarem ‘transgredindo’ sua missão feminina- 

a maternidade. Por outro lado, não se reconhece o direito à maternidade para mulheres 
lésbicas que desejam lançar mão de novas tecnologias de reprodução humana 

(SOUTO, 2008, p.175). 

 

Nessa perspectiva, Santos (2015) enfatiza a vulnerabilidade e invisibilidade social das 

mulheres lésbicas, que sofrem uma dupla violência - de gênero e homofobia - o que acarreta 

danos sociais, psicológicos e físicos à mulher, incidindo diretamente no seu processo saúde-

doença. Assim, tece crítica a heteronormatividade e a homogeneidade em que se apoia a 

categoria mulher nas políticas de saúde, desconsiderando as especificidades e diversidades que 

compõem o universo feminino. 

No tocante a inserção do aspecto geracional, abrangendo a abordagem de adolescentes 

e mulheres na terceira idade, Souto (2008) destaca a ênfase nas ações de saúde relativas ao 

campo sexual e reprodutivo, o que limita a assistência à saúde a ações direcionadas à gravidez 

e à prevenção das IST/HIV/Aids para as adolescentes e reposição hormonal para mulheres 

idosas, não considerando as demais demandas desses segmentos. 

Outro segmento feminino, não efetivamente contemplado com ações de saúde, são as 

mulheres com deficiência. Conforme Santos et al (2013), a questão da deficiência não é 

plenamente considerada e discutida. O termo “mulheres com deficiência” aparece nas diretrizes 

da PNAISM, como exemplo de grupos populacionais aos quais pretende resguardar, porém, 

essa proposta não se cumpre e o público permanece em situação de invisibilidade. Para esses 
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autores, existe um grande déficit de dados e informações de abrangência nacional que retratem, 

de forma atualizada, a realidade da situação das mulheres com deficiência no país, o que 

prejudica e traz limitações a prestação de uma atenção integral. 

Diante as lacunas observadas, Souto (2008) destaca a dicotomia entre a formulação e a 

operacionalização das políticas de atenção à saúde direcionadas às mulheres brasileiras, 

perpassando limites sociais, culturais, políticos e estruturais de cada contexto histórico, que 

interferem e acentuam o distanciamento entre a proposta das políticas e a implementação das 

mesmas. 

Pedrosa (2005) corrobora, afirmando que é fundamental o questionamento sobre a 

real implementação e efetivação das políticas de atenção à saúde da mulher nos municípios e 

estados brasileiros. Para isso, a abordagem das questões relacionadas ao gênero feminino 

precisa ser compreendida e incorporada por gestores e, principalmente, pelos profissionais de 

saúde, que atendem diretamente o público feminino abrindo canais para o debate e para a 

crescente escolarização desse público alvo. 

A ausência de qualificada capacitação profissional nos espaços institucionais, 

juntamente ao preconceito e a falta de informação, gera grandes impactos no atendimento à 

mulher, comprometendo a assistência e a efetividade do seu direito à saúde e cidadania. De 

acordo com Souto (2008), perdura o desafio de dar materialidade as propostas das políticas, em 

práticas de saúde no cotidiano dos serviços, desde o acolhimento até a recuperação da saúde, na 

perspectiva da humanização e qualidade da atenção à saúde. 

Desse modo,  

[...] os serviços de saúde precisam adotar uma postura abrangente que perceba e 

respeite as peculiaridades sociais e culturais, apoiando as necessidades individuais e 

comunitárias para uma vida mais saudável. A reorientação dos serviços de saúde 
requer mudanças na educação e no ensino dos profissionais da área de saúde, buscando 

induzir transformações na atitude e na organização desses serviços para que focalizem 

as necessidades globais do indivíduo, como pessoa integral (PEDROSA, 2005, p.1). 

 

Para Coelho et al (2009), a qualidade da atenção à saúde passa pela qualificação técnica 

e das relações, mas, também, através do redimensionamento da força de trabalho, sua 

distribuição na rede e na criação de vínculos intersetoriais. Assim, expõe a necessidade do 

redirecionamento das práticas em saúde da mulher para que sejam dadas respostas ágeis e mais 

resolutivas, com vistas a integralidade do cuidado. 

 Segundo Ramalho et al (2012), a efetividade da humanização e integralidade nas ações 

de saúde não se limita apenas a qualificação dos profissionais e a ampliação da rede de serviços. 

Faz-se necessário também que haja a participação feminina, mediante o controle social, 
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promovendo discussões acerca das ações desenvolvidas e implementadas, debatendo e cobrando 

dos gestores de saúde estratégias para o enfrentamento de suas problemáticas de saúde, na 

perspectiva da horizontalidade das ações de saúde. 

Nessa perspectiva, a superação dos desafios postos apenas ocorrerá mediante a 

articulação do Estado, dos profissionais de saúde e das usuárias dos serviços de saúde, 

elaborando de maneira colaborativa estratégias que orientem a reorganização da atenção à saúde 

da mulher no sentido da integralidade. E esse princípio apenas será cumprido a partir da 

problematização da situação de saúde da mulher no país, visando proporcionar atendimentos 

mais eficientes e eficazes (RAMALHO et al., 2012). 

Complementando, Pedrosa (2005) afirma que é essencial avaliar a qualidade do 

atendimento nos serviços de saúde, verificar se os mesmos apresentam condições de saúde com 

ações de promoção, prevenção, assistência e recuperação, de modo a assegurar atenção integral 

e individualizada da mulher. Para isso, a equidade é um ponto importante a ser considerado, 

para que as ações atendam as particularidades da população feminina, contemplando suas 

diferentes condições sociais, econômicas, culturais e afetivas. 

Faz- se também relevante a avaliação das políticas. A análise de uma determinada 

política pública exige a compreensão do contexto de sua formulação, implementação e 

avaliação, considerando o processo político envolvido, em sua totalidade. Deve-se considerar, 

também, que os processos não são lineares, os cenários e atores estão sempre em modificações, 

o que exige novas reflexões, redimensionamentos e atualizações na formulação das políticas e 

sua operacionalidade (SOUTO, 2008). 

Pode-se considerar que a mudança do modelo de assistência à saúde da mulher não se 

limita apenas à elaboração de políticas, pois a existência destas, por si só, não transformam a 

realidade. É fundamental que haja constantes avaliações e, sobretudo, a compreensão e a 

materialização dos princípios e diretrizes, propostos no corpo teórico das políticas, na prática 

cotidiana dos serviços, com ações de saúde voltadas à uma perspectiva de equidade e 

integralidade. 

Para a efetividade da integralidade, é necessário ir além dos diagnósticos apresentados 

nas políticas e problematizar as situações de saúde das mulheres brasileiras. Assim, é preciso 

investigar as causas que levam a maioria das mulheres a adoecerem por determinadas doenças; 

analisar os impactos da dupla/tripla jornada de trabalho, da discriminação e da organização 

social, compreendendo a influência dos contextos sociais, culturais, econômicos e políticos no 

processo saúde/doença; identificar o perfil das mulheres que mais acessa aos serviços de saúde, 

sua faixa etária, classe social, raça/etnia, orientação sexual, estado civil, ou seja, analisar os 
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determinantes sociais que perpassam a vida das mulheres brasileiras e interferem no processo 

de adoecimentos das mesmas. 

 

1.2. Saúde da Mulher e suas determinações sociais 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 1946), a saúde é um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções e enfermidades. 

Este conceito amplia a visão sobre o significado da saúde à medida que considera o processo 

saúde/doença como resultante do binômio corpo/mente e de sua interação com o meio ambiente, 

não se limitando apenas aos determinantes biológicos da saúde. 

No Brasil, a Constituição Federal (CF) de 1988 reconheceu um conjunto híbrido e 

abrangente de direitos sociais, sendo a saúde um dos direitos sociais fundamentais. No título 

destinado à ordem social, no que diz respeito à saúde, redimensiona o conceito ampliado de 

saúde, sendo este um dos fundamentos do novo modelo assistencial a ser implementado, 

assegurando: 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação 

(BRASIL, 1988, art. 196). 

 

Nessa perspectiva, a Lei Orgânica de Saúde (LOS) – lei n.  8.080/1990 -  regulamenta 

os artigos referentes à saúde, previstos na Constituição supracitada, criando o Sistema Único de 

Saúde (SUS), cujo modelo assistencial à saúde envolve a melhoria da qualidade de vida através 

do investimento não somente na recuperação da saúde, mas também em sua promoção, 

prevenção e proteção, assegurando também que todo o cidadão brasileiro tenha direito de acesso 

aos serviços de saúde. Portanto, o SUS possui sua organização centrada na concepção ampliada 

de saúde, considerando a temática da determinação social envolvida no processo de saúde-

doença, como é expresso na referida legislação: 

A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a 

alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a 

educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de 

saúde da população expressam a organização social e econômica do país (BRASIL, 

1990, art. 3º). 

  

Assim definida, a concepção ampliada do conceito de saúde deixou de limitar a saúde 

apenas a ausência de doença e passou a considerar outras dimensões da vida humana, 

demonstrando que condições econômicas, sociais e culturais, interferem diretamente na saúde 
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do indivíduo. A saúde dos sujeitos, portanto, não deve ser vista apenas como ausência de 

sintomas clínicos e restrita a procedimentos biológicos, mas sim resultante de determinantes 

sociais que implicam diretamente no desenvolvimento da qualidade de vida dos indivíduos, 

dentro do processo de reprodução da vida social. 

O conceito de Determinantes Sociais da Saúde (DSS), surgiu no final da década de 1970, 

cujas diversas definições pontuam, de modo geral, que as condições de vida e trabalho dos 

indivíduos se relacionam com sua situação de saúde. Fruto de uma discussão construída ao 

longo da história, hoje em dia há certo consenso acerca da relevância dos DSS e da elaboração 

de ações sobre os mesmos para a redução das iniquidades em saúde (BUSS e FILHO, 2007). 

Dentre as diversas abordagens existentes acerca dos DSS, Buss e Filho (2007, p.78) 

destacam duas importantes definições, a da Organização Mundial de Saúde (OMS) que, em 

síntese, associa os DSS às condições sociais em que as pessoas vivem e trabalham e a da 

Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS)9 que afirma: “os DSS 

são os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais 

que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população”. 

As discussões sobre os DSS fomentam um intenso debate, cujo foco principal de análise 

incide sobre a temática das desigualdades, constata-se que há muitas disparidades nas condições 

de vida e de trabalho, no acesso a serviços assistenciais, na distribuição desigual de recursos de 

saúde e nas suas consequências sobre a situação de morbidade e mortalidade entre os diferentes 

grupos sociais (GARBOIS; SODRÉ; DALBELLO- ARAUJO, 2017).  

Tais constatações, portanto, remete a reflexão que o local ocupado pelos indivíduos, as 

classes e os grupos sociais influenciam e afetam, de maneira desigual, o tripé 

saúde/doença/adoecimento. Para Nogueira e Mioto (2006a), dentre os diversos fatores 

determinantes das condições de saúde incluem-se: 

Os condicionantes biológicos (idade, sexo, características herdadas pela herança 

genética), o meio físico (que inclui condições geográficas, características da ocupação 

humana, disponibilidade e qualidade de alimento, condições de habitação), assim 

como os meios socioeconômico e cultural, que expressam os níveis de ocupação, 

renda, acesso à educação formal e ao lazer, os graus de liberdade, hábitos e formas de 

relacionamento interpessoais, a possibilidade de acesso aos serviços voltados para a 

promoção e recuperação da saúde e a qualidade da atenção pelo sistema prestado 

(NOGUEIRA; MIOTO, 2006a, p. 229).  
  

                                                             
9 Criada em 13 de março de 2006, a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), tem 

como objetivo “promover estudos sobre os DSS, recomendar políticas para a promoção da equidade em saúde e 

mobilizar setores da sociedade para o debate e posicionamento em torno dos DSS e do enfrentamento as 

iniquidades em saúde” (BUSS e FILHO, 2007, p. 77).  
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Nessa perspectiva, é indispensável pensar o direito à saúde interligado a outros direitos, 

como por exemplo: o direito à educação, à moradia, ao lazer, ao saneamento etc. Compreende-

se que o processo saúde-doença se encontra envolvido com diversos aspectos da vida, como a 

relação com o meio ambiente, a alimentação, as condições de trabalho e renda; além de outras 

variáveis como raça, etnia, gênero e situação de pobreza. Em outros termos, a saúde é 

perpassada por fatores sociais, econômicos, culturais e históricos, que interferem, positiva ou 

negativamente, na mesma (BRASIL, 2004). 

Existem diferentes abordagens analíticas relativas aos DSS. Assim, são vários os 

modelos formulados que potencializam e fundamentam análises a respeito da relação entre os 

determinantes sociais e sua associação a diversos fatores. A CNDSS adota o modelo proposto 

por Dahlgren e Whitehead, que inclui os determinantes sociais abordados em diferentes 

camadas, iniciando na camada mais próxima dos determinantes individuais e seguindo até a 

camada mais distal, onde situam-se os macrodeterminantes (GARBOIS; SODRÉ; 

DALBELLO- ARAUJO, 2017), como pode ser observado na Figura 1: 

Figura 1 – Modelo dos Determinantes Sociais da Saúde proposto por Dahlgren e Whitehead e adotado pela OMS. 

                

                                                                   Fonte: BUSS e FILHO (2007). 

Nesse modelo, os indivíduos se encontram na base, com suas características individuais 

de idade, sexo e fatores genéticos. Na camada sucessora externa, são considerados 

comportamentos e estilos de vida individuais, na qual se expressa o limiar entre os fatores 

individuais e os DSS relacionados ao contexto da vida, visto que os comportamentos, além de 

serem dependentes de opções individuais por meio do livre arbítrio, são também condicionados 

pelo acesso a informações, a alimentação saudável, ao lazer, entre outros (BUSS e FILHO, 

2007). 
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A camada subsequente ressalta a influência das redes comunitárias e de apoio, que 

comportam redes de solidariedade e expressam, conforme maior ou menor grau, o nível de 

coesão social. No nível posterior, encontram-se os fatores relacionados a condições de vida e 

de trabalho, disponibilidade de alimentos e acesso a ambientes e serviços essenciais, como 

saúde, saneamento básico, habitação e educação, apontando os diferenciais de vulnerabilidades 

a que estão expostos os indivíduos, segundo sua classe social, sendo a condição de pobreza, 

portanto, associada a quadros de adoecimento e de limites no restabelecimento da saúde. Por 

fim, situa-se na última camada os determinantes distais, ou macrodeterminantes, relacionados 

às condições econômicas, sociais, culturais e ambientais em que vivem a sociedade e que 

exercem grande influência sobre as demais camadas (BUSS e FILHO, 2007). 

De acordo com Buss e Filho (2007, p. 81), o principal desafio dos estudos acerca das 

relações entre determinantes sociais e saúde é “estabelecer uma hierarquia de determinações 

entre os fatores mais gerais de natureza social, econômica, política e as mediações através das 

quais esses fatores incidem sobre a situação de saúde de grupos e pessoas”, pois no tocante a 

determinação na saúde não coexiste a relação direta de causa-efeito, ou seja, são distintos os 

fatores que afetam a situação de saúde de indivíduos, grupos e populações. 

Em 2010, a OMS estabeleceu um marco conceitual sobre os DSS ao adotar o modelo 

proposto por Solar e Irwin (figura 2), o qual trouxe nova perspectiva ao conceito de 

determinantes distais, ou macrodeterminantes, apresentados no modelo de Whitehead e 

Dahlgren, abordando-os sob um enfoque estrutural. Em seu modelo, Solar e Irwin expressam 

como os mecanismos sociais, econômicos e políticos originam um conjunto de posições 

socioeconômicas, nas quais as populações são segregadas de acordo com a renda, a educação, 

a ocupação, o gênero, a raça/etnia e outros fatores. Essas posições, por sua vez, determinam 

vulnerabilidades e exposições diferenciadas nas condições de saúde, refletindo o lugar dos 

indivíduos dentro das hierarquias sociais (GARBOIS; SODRÉ; DALBELLO-ARAUJO, 2017). 

Figura 2- Modelo dos Determinantes Sociais da Saúde proposto por Solar e Irwin. 
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 Fonte: SOLAR e IRWIN (2010) apud GARBOIS; SODRÉ; DALBELLO- ARAUJO (2017). 

Nesse modelo, os determinantes estruturais operam a partir de um conjunto de 

determinantes intermediários moldando os efeitos na saúde. Dentre os fatores contextuais 

relativos a produção e manutenção da hierarquia social, destacam-se: 

1) estruturas de governança formais e informais relacionadas com mecanismos de 

participação social da sociedade; 2) políticas macroeconômicas, incluindo políticas 

fiscais, monetárias, políticas de mercado e a estrutura do mercado laboral; 3) políticas 

sociais nas áreas de emprego, posse de terra e habitação; 4) políticas públicas em áreas 

como educação, saúde, água e saneamento, assim como a extensão e a natureza de 
políticas redistributivas, de seguridade social e de proteção social e 5) aspectos 

relacionados com a cultura e com os valores sociais legitimados pela sociedade 

(SOLAR ; IRWIN, 2010 apud GARBOIS; SODRÉ; DALBELLO- ARAUJO, 2017, 

p. 67). 

 Em se tratando dos determinantes intermediários, referem-se a: circunstâncias materiais, 

como, condições de moradia, trabalho, acesso e disponibilidade a alimentos, água etc; fatores 

comportamentais, abrangendo estilos de vida, comportamentos e padrões de consumo (álcool e 

tabaco); fatores genéticos e psicossociais, considerando estressores psicossociais, 

circunstâncias estressantes, falta de apoio social, que geram impactos sobre a equidade em 

saúde e o bem-estar dos indivíduos. O sistema de saúde também é compreendido como um 

determinante intermediário, reconhecendo-se os impactos das barreiras de acesso (GARBOIS; 

SODRÉ; DALBELLO-ARAUJO, 2017). 

 Segundo Buss e Filho (2007), por meio de análises acerca das relações entre saúde das 

populações, desigualdades existentes nas condições de vida e no grau de vínculos e associações 

entre indivíduos e grupos, identificou-se o desgaste do chamado “capital social”10, interligado 

ao enfraquecimento da coesão social. Assim, apreende-se que a diminuição das relações de 

solidariedade e confiança entre indivíduos e grupos representa um significante mecanismo pelo 

qual as iniquidades de renda se acentuam, impactando negativamente a situação de saúde da 

população. A coesão social e o capitam social, portanto, atravessam as dimensões estrutural e 

intermediária da saúde.  

 No comparativo dos modelos conceituais apresentados, destaca-se que as causas 

estruturais são projetadas em formatos bem diferenciados, atingindo posições de relevância e 

significação distintas. No modelo proposto por Dahlgren e Whitehead tais causas aparecem de 

                                                             
10 Segundo Putnam (1993, p.1 apud FERNANDES, 2002, p. 376), “capital social refere-se a aspectos da 

organização social, tais como redes, normas e laços de confiança que facilitam a coordenação e cooperação para 

benefícios mútuos”, aumentando os benefícios de investimento em capital físico e capital humano. Diante tal 

definição, Fernandes (2002, p. 376) pontua a perspectiva ampla e fluida do conceito, pois redes de confiança e 

solidariedade “podem referir-se desde a densa rede de organizações e associações civis (tais como ONGs, 

associações profissionais, de classe, religiosas, de bairros, entidades filantrópicas, cooperativas de produção, 

grupos em geral etc) ” até às conexões sociais mais informais, como relações de amizade”. 
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modo periférico, essa projeção somada a ênfase dada à camada “condições de vida e de 

trabalho”, bem como a dos fatores individuais, na base da estrutura, traduz pouca relevância 

conceitual aos determinantes estruturais. Já no modelo de Solar e Irwin, adotado atualmente 

pela OMS, as causas estruturais assumem posição de destaque, aproximando-se da ideia de 

“raiz” das iniquidades em saúde. Além disso, ao utilizar o recurso gráfico da seta, redimensiona-

se a compreensão das relações e conexões entre os determinantes (GARBOIS; SODRÉ; 

DALBELLO-ARAUJO, 2017). 

 Apreende-se, portanto, que o debate sobre os DSS remete à problematização da ordem 

social vigente em suas bases fundantes e sua dinâmica. Apenas por meio do entendimento da 

lógica do sistema capitalista e da construção de uma reflexão crítica sobre a mesma, pode-se 

compreender, de fato, a problemática das iniquidades na saúde (SOUZA; SILVA; SILVA, 

2013).  

 O regime de acumulação capitalista, através de processos como geração e reprodução 

da exploração humana e da natureza, e desigual socialização da produção e reprodução da 

riqueza, implica consequências para a situação de saúde dos indivíduos. Logo, os DSS não 

podem ser considerados como fenômenos isolados, a-históricos, desconexos e fragmentados da 

realidade, mas sim, foram originados ou, pelo menos, impulsionados pelo próprio modo de 

produção capitalista (SOUZA; SILVA; SILVA. 2013).  

Corroborando, Geib (2012) afirma que as posições ocupadas pelos grupos populacionais 

na sociedade capitalista, composta por diferentes hierarquias de poder, de prestígio e de acesso 

aos serviços de saúde, configuram distintas oportunidades de saúde ao indivíduo. Assim, do 

mesmo modo que diferentes grupos populacionais estão expostos a variados tipos e graus de 

risco, mulheres e homens, conforme a organização social das relações de gênero, também estão 

sujeitos a padrões distintos de sofrimento, adoecimento e morte.  

A realidade da sujeição feminina está condicionada à materialidade das relações 

políticas, econômicas, sociais e culturais inerentes ao sistema capitalista. Logo, surge a 

necessidade da discussão sobre o conceito de gênero, com vista a compreensão da subordinação 

e exploração feminina, em suas múltiplas manifestações, nas relações e reproduções sociais do 

sistema vigente, que causam interferências no processo saúde-doença da mulher.  

Como apresentado anteriormente, no modelo dos DSS proposto por Solar e Irwin, o 

gênero constitui um dos determinantes estruturais das desigualdades de saúde. Sendo assim, 

faz-se imprescindível a incorporação da perspectiva de gênero na análise do perfil 

epidemiológico e no planejamento de ações de saúde, com o objetivo de promover a melhoria 

das condições de vida, a igualdade e os direitos de cidadania da mulher. 
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O conceito de gênero não se refere ao sexo dos indivíduos, mas “ao conjunto de 

relações, atributos, papéis, crenças e atitudes que definem o que significa ser homem ou ser 

mulher” na sociedade (BRASIL, 2004, p.12). 

Assim,  

Ao ser considerado nas políticas de saúde, o enfoque de gênero orienta essas políticas 

a reconhecerem as diferenças e desigualdades existentes entre os gêneros e como elas 
se manifestam nas suas vivências, principalmente no processo de adoecimento e 

sofrimento [...] (SOUTO, 2008, p. 09). 

 

No Brasil as mulheres possuem maior expectativa de vida ao serem comparadas aos 

homens. Contudo, estudos apontam que as mulheres adoecem mais frequentemente, e que 

algumas doenças e causas de morte, por elas vivenciadas, se relacionam de modo especial à 

situação de discriminação vivenciada pelo público feminino (BRASIL, 2004). Entre essas 

enfermidades destacam-se o câncer de colo de útero, cujo principal vetor é o Papilomavírus 

Humano (HPV), e as consequências da violência doméstica11, ambas possuindo forte 

condicionamento das relações sociais de gênero. 

A violência contra a mulher é compreendida como problema de saúde pública pela 

OMS. Constitui um fenômeno mundial, histórico e complexo que permeia as relações desiguais 

entre homens e mulheres. Suas raízes, oriundas de estruturas sociais, econômicas, políticas e 

culturais, possuem forte associação às desigualdades sociais e de gênero, produzidas e 

reproduzidas no bojo do sistema patriarcal, por meio de atos sociais advindos da hierarquização 

naturalizada de gênero e do sexo, que supervalorizam atributos considerados masculinos em 

detrimento de características consideradas femininas (CAMPOS; TCHALEKIAN; PAIVA, 

2020; BARUFALDI et al., 2017).  

Esse tipo de violência é conceituado como “qualquer ato que resulta ou possa resultar 

em morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, inclusive ameaças de tais 

atos, coerção ou privação arbitrária de liberdade em público ou na vida privada”, ocorrendo no 

âmbito familiar, doméstico e na comunidade (BARUFALDI, 2017; KRONBAUER; 

MENEGHEL, 2005, p. 696). Repercute na falta de qualidade de vida da mulher, ocasionando 

                                                             
11 Segundo a Lei nº. 11.340 (BRASIL, 2006, art. 5º), “configura violência doméstica e familiar contra a mulher 

qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico 

e dano moral ou patrimonial”, cujos tipos são delimitados em cinco domínios, a saber: físico, qualquer ato que 

interfira na integridade física da vítima; psicológico, ações que resultem em dano emocional como diminuição da 

autoestima, coação, humilhação, insulto, manipulação, isolamento, ridicularização, entre outras atitudes que 

caracterizem transgressão aos valores morais; sexual, ocorre quando o agressor obriga a vítima, por meio de 

conduta que a constranja, a presenciar, manter ou a participar de relação sexual não desejada; patrimonial, refere-

se à retenção, subtração, destruição parcial ou total de bens materiais, objetos, documentos pessoais, bem como 

valores e direitos ou recursos econômicos; e moral, qualquer conduta que caracterize calúnia, difamação ou injúria. 
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efeitos imediatos, como lesões físicas e traumas; efeitos de longo prazo, como dores crônicas, 

infecções sexualmente transmissíveis, fibromialgias, comprometimento da saúde mental etc; 

efeitos permanentes, em termos de autoestima e autoimagem, deixando a mulher insegura sobre 

seu valor e sua aparência, entre outros. 

De acordo com pesquisas, a violência contra a mulher ocorre em todas as classes sociais. 

Porém, indicadores demonstram que o perfil das vítimas são, em maioria, mulheres negras, com 

baixa escolaridade, violentadas física e sexualmente, por familiares, conhecidos e amigos, com 

ênfase, pelo seu companheiro no âmbito doméstico. A condição de pobreza familiar e o baixo 

nível de instrução masculino predizem maus-tratos físicos à mulher e essa, muitas vezes, 

permanece na relação abusiva por medo, dependência emocional, dependência financeira, não 

conseguindo o auto sustento e/ou de seus filhos, entre outros fatores (BARUFALDI et al., 

2017). 

Segundo o relatório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2017), o 

número de mulheres que vivem em situação de pobreza é superior ao de homens, tendo 

aumentado a disparidade entre os gêneros na última década. As mulheres, também, trabalham 

durante mais horas do que os homens e, pelo menos, metade de seu tempo é gasto em atividades 

não remuneradas. Desse modo, grande parte desse trabalho não é incluído nos sistemas de 

contabilidade, o que diminui seu acesso aos bens sociais.  

No que concerne ao mercado e as condições de trabalho das mulheres no Brasil, o 

relatório do IPEA (2017) apresenta que as taxas de desemprego são maiores para a população 

feminina. Além disso, as mulheres são maioria também em empregos com condições precárias 

de trabalho e costumam receber menos, mesmo exercendo as mesmas funções que os homens, 

por um igual período de tempo. O valor da hora é sempre menor para as mulheres, independente 

da inserção no trabalho, à exceção dos cargos públicos. 

Nesta perspectiva, para Barata (2009), a idealização do papel do trabalho remunerado 

como elemento fortalecedor da identidade, liberdade e autonomia feminina, não se concretiza 

diante à constatação da baixa ou nenhuma qualificação dos postos de trabalho ocupados 

majoritariamente por mulheres. Além dos baixos salários, as mulheres costumam ter vínculos 

trabalhistas mais precários, menores perspectivas de progressão em seus cargos, atuam em 

contato com o público, o que comumente traz desgaste psicológico, e eventualmente estão 

sujeitas à assedio psicológico ou sexual no ambiente de trabalho. 

 As características do “lugar” ocupado pelas mulheres no mundo do trabalho associadas 

às demandas do trabalho doméstico não pago, acabam desencadeando complicações psíquicas 

para o público feminino, como transtornos mentais (BARATA, 2009). Assim, a sobrecarga da 
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jornada de trabalho, com baixa qualidade e remuneração, acrescida de responsabilidades 

domésticas e familiares, colocam em desvantagens a situação de saúde da mulher que, 

consequentemente, ficam mais expostas a precárias condições de vida e a situações de 

vulnerabilidade e risco social.  

A vulnerabilidade social é entendida como uma combinação de fatores que possam 

produzir uma deterioração do nível de bem-estar do indivíduo, em consequência de sua 

exposição a determinados tipos de riscos. Neste sentido, a vulnerabilidade a que estão expostas 

as mulheres não se limita a considerar apenas a privação de renda, mas também a dinâmica da 

vida familiar, as condições de acesso a serviços públicos, inclusive aos serviços de saúde 

(PINTO et al., 2011). 

A vulnerabilidade social considera, portanto, a possibilidade de exposição dos 

indivíduos ao adoecimento, como um processo resultante de um conjunto de aspectos 

individuais, coletivos e contextuais, que aumentam a suscetibilidade às doenças. Aplicado às 

mulheres, a vulnerabilidade social pode resultar em maior dificuldade na definição de um tempo 

dedicado a realização de ações voltadas para si, como o autocuidado com a saúde, o que pode 

gerar um aumento no risco à doenças como o câncer de mama e de colo de útero, pela demora 

na detecção dos mesmos (LUCHETTI; FONSECA; TRALDI, 2016). 

Nessa perspectiva, apreende-se que a desigualdade na relação entre os gêneros impacta 

diretamente a situação de saúde da mulher, pois dificulta o acesso a recursos econômicos, 

sociais, políticos e instrucionais, que resulta em diferentes condições e oportunidades de saúde 

entre homens e mulheres. A maior exposição a fatores de risco e/ou vulnerabilidade, vinculadas 

à ordem capitalista patriarcal; os salários desiguais, que trazem limitações para obtenção de 

uma boa qualidade de vida, com uma dieta saudável; a sobrecarga de trabalho, dificultando a 

disponibilidade de tempo para o autocuidado da saúde; perpassam e condicionam o processo 

de adoecimento da mulher por câncer. 

Na área da oncologia, os determinantes sociais da saúde adquirem expressão tanto no 

risco ao adoecimento por câncer, quanto nas condições de acesso da população ao diagnóstico 

precoce e ao tratamento. O câncer se associa a causas múltiplas, abrangendo desde a 

suscetibilidade genética até condições determinadas por cultura, modos de vida e ambiente. A 

crescente incidência da doença é promovida, principalmente, por fatores de risco referentes à 

vida urbana, à industrialização, à poluição atmosférica, ao sedentarismo, ao tabagismo, ao 

consumo de bebidas alcoólicas, à obesidade, entre outros. Entretanto, faz-se relevante salientar, 

que o processo de envelhecimento natural do ser humano acarreta transformações nas células e 
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somado à exposição aos referidos fatores de risco por mais tempo, explica, em partes, o porquê 

da alta frequência da doença nesse período da vida (INCA, 2020; PERES, 2015). 

Assim, além da predisposição genética que influência o desenvolvimento dessa 

enfermidade, é preciso considerar as condições e estilos de vida dos indivíduos, que são 

perpassados por fatores sociais, econômicos e culturais, apontados como condicionantes 

importantes na incidência e mortalidade por câncer. Nessa perspectiva, circunstâncias como, 

condições precárias de trabalho, com pouca qualificação profissional, de tipo trabalho manual, 

submetido a maior risco de exposição a substâncias químicas, fumaça de diesel, tintas e corantes 

etc; dificuldade de acesso aos serviços de saúde; baixo nível instrucional; ingestão considerável 

de gordura saturada e pobre em frutas, legumes e verduras; deixam os indivíduos mais 

vulneráveis à doença (WUNSCH FILHO et al., 2008).    

De acordo com o Inca (2021), o nível socioeconômico é um forte preditor da doença 

por determinar diferenças de convívio social, intensidade de exposição aos fatores de risco, 

dificuldades na prevenção e na detecção da enfermidade. Na perspectiva da detecção precoce, 

estudos demonstram que:  

Os grupos de níveis socioeconômicos mais baixos têm apresentado elevada 

mortalidade por câncer em geral devido a maior proporção de diagnóstico tardio de 

neoplasias passíveis de detecção em estágios iniciais por meio de rastreamento; maior 

dificuldade de acesso ao diagnóstico e tratamento adequado; pior prognóstico e menor 

sobrevida após o diagnóstico de câncer; maior risco de óbito por câncer em geral e 

por tipos de câncer potencialmente curáveis (BARBOSA et al., 2015, p. 81). 

Complementando, Silva et al (2012) afirmam: 

[...] as condições de acesso à rede SUS para diagnóstico; as condições de 

acessibilidade ao centro especializado de tratamento – considerando-se as 

necessidades de transporte, hospedagem e alimentação mediante a distância entre o 

local de moradia e o centro de tratamento; a manutenção dos meios de subsistência, 

trabalho e renda; a manutenção dos vínculos sociais e familiares; a relação entre as 

condições de moradia e as necessidades de cuidado requeridas pelo tratamento, no 
que se refere às dimensões do imóvel, localização, infraestrutura e saneamento básico 

[...] (SILVA et al., 2012, p. 60). 

 

As limitações no acesso aos serviços de saúde na atenção básica, compostos por ações 

de promoção, proteção e prevenção de agravos, resulta em atrasos na definição de diagnósticos 

e demora para o início dos tratamentos, o que ocasiona agravamentos no estado de saúde dos 

usuários e também uma alta demanda para os serviços de média e alta complexidade. No tocante 

a saúde da “paciente” oncológica, a dificuldade para realização periódica do exame Papanicolau 

e o exame das mamas por ginecologista, promove a presença de quadros mais agravados, sendo 

o câncer detectado em estágio avançado, quando os sintomas clínicos se evidenciam. 
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No que diz respeito aos cânceres de mama e colo de útero, que particularmente interessa 

a este trabalho, fatores como alimentação inadequada, sedentarismo, tabagismo, consumo de 

bebidas alcoólicas, obesidade, exposição a agentes químicos nocivos e uso prolongado de 

contraceptivos hormonais, se constituem potencializadores do risco e incidência para ambas as 

doenças (INCA, 2021). 

Com relação ao câncer de mama (CAM), neoplasia maligna mais frequentemente 

diagnosticada e principal causa de óbito por câncer entre as mulheres no Brasil e no mundo, há 

determinação relevante de fatores genéticos e hereditários. Mas, além desses, fatores 

reprodutivos e hormonais como, primeira menstruação antes dos 12 anos, não ter tido filhos, 

primeira gravidez após os 30 anos, parar de menstruar (menopausa) após os 55 anos, reposição 

hormonal pós-menopausa e, principalmente, idade acima dos 50 anos, promovem o aumento 

do risco da doença (INCA, 2021).  

Nesse sentido, dentre os DSS relacionados ao adoecimento por câncer de mama 

destacam-se: individuais, como idade (mais velhas); intermediários, compreendendo fatores 

comportamentais e, principalmente, biológicos, como histórico familiar de câncer de mama, 

menarca precoce e menopausa tardia; e estruturais, como posição socioeconômica, ocupação e 

educação. No concernente a esta última, para Duarte e Bustamante-Teixeira (2018): 

A baixa escolaridade pode ser considerada como uma barreira na assimilação de 

conhecimento sobre a doença, o que pode levar as pessoas a se exporem aos fatores 

de risco por não compreenderem claramente de que forma eles aumentam a 
probabilidade de adoecimento. Já a alta escolaridade pode propiciar oportunidades no 

mercado de trabalho que demandam maior dedicação de tempo e interfere na 

realização de atividades físicas, adiam a maternidade e diminuem o tempo de 

aleitamento materno, fatores de proteção no caso do CAM (DUARTE; 

BUSTAMANTE- TEIXEIRA, 2018, p. 884). 

 

As mulheres residentes em regiões mais desenvolvidas tendem a adiar a maternidade 

deixando-a para depois dos trinta anos, através do uso de anticoncepcionais. O uso prolongado 

desse contraceptivo, com ênfase após o quinto ano, aumenta consideravelmente o risco para o 

desenvolvimento do câncer de mama. Além disso, por vezes, a sobrecarga de trabalho a que 

estão expostas às mulheres nessas regiões, devido a dupla jornada de trabalho, interferem na 

falta de tempo para realização de atividades físicas, o que resulta em excesso de peso e 

obesidade, gerando risco para o adoecimento por câncer de mama e de colo de útero (FUMIS, 

2013 apud DUARTE; BUSTAMANTE-TEIXEIRA, 2018). 

No que tange ao câncer de colo de útero (CCU), também chamado de câncer cervical, 

com grande incidência a nível mundial e nacional, os principais fatores de risco são: o início 

precoce da atividade sexual; múltiplos parceiros sexuais; multiparidade (ter muitos filhos); 
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baixa condição socioeconômica e escolaridade. Assim, sua incidência está relacionada às 

relações de gênero, pois sua disseminação vincula-se às infecções sexualmente transmissíveis 

(IST), com ênfase, ao Papiloma Vírus Humano (HPV), transmitido por meio de relações sexuais 

desprotegidas. Sua prevenção primária associa-se ao uso de preservativos e vacinação contra 

HPV; e, a secundária, ou detecção precoce, refere-se à realização de diagnóstico precoce 

(LOPES; RIBEIRO, 2019; NOGUEIRA; SILVA, 2010), o que remete à negociação com 

parceiro sobre o uso de preservativos em todas as relações sexuais, e a limites no acesso aos 

serviços de saúde, sendo ambos os aspectos condizentes com os níveis de DSS apresentados no 

modelo de Solar e Irwin (OMS, 2010).  

Segundo Kronbauer e Meneghel (2005), a recusa do parceiro ao uso de preservativos, 

com a finalidade de prevenir IST, ocasiona aumentos na incidência do câncer cervical e 

expressa a perpetuação da cultura sexista e conservadora nas relações, que se associam à 

violência contra a mulher e impactam o processo saúde-doença da mesma. 

O machismo, fator de ordem cultural, que condiz ao enaltecimento do poder masculino 

em detrimento ao feminino, traz limitações a prevenção de IST, incluindo- se o HPV. As 

mulheres têm dificuldades de negociarem com seus parceiros o uso do preservativo. Esse uso, 

por vezes, é compreendido pelo companheiro como desconfiança ou falta de amor, promovendo 

coação e constrangimento sobre a mulher. Portanto, a vulnerabilidade feminina às infecções 

sexualmente transmissíveis, em muitos casos, relaciona-se à submissão diante ao parceiro, 

envolvendo questões morais, preconceitos, tabus sobre sua sexualidade, falta de autoestima e 

limites na autonomia (FARIA; LOPES, 2020). 

Para Faria e Lopes (2020), a dependência e submissão feminina; a negociação do não 

uso do preservativo por dinheiro, autorizada por prostitutas; a negação de homens para a 

realização do teste e/ou a omissão de sua condição sorológica à parceira; assim como abusos 

sexuais, são algumas das circunstâncias que colocam a mulher em situação de vulnerabilidade 

às IST e, consequentemente, ao CCU. Para além da relação heteronormativa, de acordo com 

Araújo et al (2019), faz-se relevante pontuar o baixo uso de preservativo nas relações sexuais 

homoafetivas entre mulheres, por não acharem necessário, acreditando que o HPV é transmitido 

apenas entre homens e mulheres; ou por confiarem na parceira sexual; ou até mesmo pelo 

desconhecimento sobre estratégias de prevenção. 

Nessa perspectiva, Lopes e Ribeiro (2019), atentam para o grande condicionamento do 

CCU às desigualdades sociais, econômicas e culturais que impactam a prevenção dessa 

enfermidade. Destacam que a grande maioria das mulheres conhece o exame preventivo, porém 

mesmo assim parte delas não o realiza, cujas causas perpassam desconhecimento acerca da 
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periodicidade adequada do exame Papanicolau; disparidades socioeconômica e demográfica 

condicionando a realização desse exame; dificuldades no agendamento de exames e 

consultas; ausência de tempo devido ao trabalho e ao cuidado com a família; crença que o 

preventivo é desnecessário às mulheres acima de sessenta anos; fatores subjetivos como medo 

e vergonha etc. 

Corroborando, Barbosa et al (2015) pontua que condições como idade avançada, baixo 

nível socioeconômico, ausência de cônjuge, dificuldade de acesso aos serviços de saúde, entre 

outros, têm sido reconhecidos como fatores associados à não realização do exame preventivo. 

Assim, barreiras sociais, econômicas, culturais e geográficas se expressam como indícios 

responsáveis pela baixa cobertura dos exames ginecológicos de rotina. 

Pode-se compreender, portanto, que dentre os DSS relacionados ao adoecimento por 

câncer de colo de útero, destacam- se: individuais, como idade (mais velhas); intermediários, 

como fatores comportamentais, envolvendo estilos de vida individuais; e, sobretudo, 

estruturais, como: cultura e valores sociais, posição socioeconômica, classe social, educação e 

gênero. 

Entre os determinantes supracitados, faz-se relevante ressaltar o acesso ao sistema de 

saúde, determinante intermediário essencial para a produção social da saúde e controle do 

adoecimento por CAM e CCU. Uma das etapas da linha de cuidados para o controle dos CCU 

e CAM envolve a detecção precoce. Este garante à sobrevida da mulher ao CAM, que costuma 

evoluir mais rapidamente, e ao CCU, que descoberto na fase inicial, possui grandes chances de 

cura. 

Contudo, a precariedade do acesso aos serviços de saúde e o desempenho do sistema de 

saúde traz muitas limitações à prevenção e ao tratamento dos cânceres de mama e colo de útero, 

fatores como baixa oferta de serviços; falta de recursos humanos; superlotação; demora na 

entrega de resultados de exames e extravio destes resultados; lentidão nos encaminhamentos 

médicos prorrogando as marcações de consultas para investigação diagnóstica; má qualidade 

na atenção às demandas da usuária; ausência de acolhimento, resolutividade e preparo técnico 

dos profissionais de saúde; perpassam e agravam o processo saúde-doença da “paciente” 

oncológica (LOPES; RIBEIRO, 2019). 

Gonçalves e Costa (2019) acrescentam que o acesso ao diagnóstico e tratamento 

oncológico não são igualitários a todas as mulheres, ficando diretamente relacionados com a 

região na qual residem, sendo atravessados por interferências de fatores como a condição social 

e a distância entre a residência e os serviços de saúde, o que dificulta a prevenção e detecção 

precoce e, muitas vezes, contribui para a descontinuidade do tratamento. 
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No tocante ao tratamento oncológico, a ausência de políticas sociais públicas que 

atendam de forma efetiva e eficaz as demandas, somadas à vulnerabilização e a fragilização 

física provocada pelo adoecimento por câncer e pelos efeitos e sequelas de seu tratamento, 

constituem desafios para os “pacientes” oncológicos. Assim, é essencial que os profissionais 

que compõem as equipes de saúde tenham um entendimento ampliado deste processo, 

considerando a determinação social que o envolve (SILVA et al., 2012). 

Durante o período de tratamento oncológico, as usuárias enfrentam dificuldades como: 

acesso aos serviços de saúde especializados, que incluem necessidades de transporte, 

hospedagem e alimentação; impactos no trabalho e renda familiar, grande parte das mulheres 

são as principais provedoras do sustento econômico familiar, muitas de forma autônoma, e o 

tratamento invasivo compromete a manutenção do mesmo; estabelecimento de vínculos sociais 

e familiares, para o atendimento de demandas e cuidados requeridos pelo tratamento; incidência 

de aspectos culturais- subjetivos como medo, insegurança, baixa autoestima, entre outros, que 

interferem na continuidade do tratamento. 

Nessa perspectiva, Nogueira e Silva (2010) ressaltam a necessidade de se analisar o 

quadro de vida das mulheres com câncer, sob a perspectiva da integralidade, compreendendo 

as determinações sociais que submetem as mesmas a precários padrões alimentares, ocupações 

de trabalho pouco qualificadas, salários irrisórios, responsabilidades domésticas e familiares, 

exposição à violências diversas, entre outros. Essas mulheres estão cotidianamente na luta por 

sua sobrevivência, o que, por vezes, as impossibilitam de manter o tratamento da própria saúde. 

Precisa-se compreender, portanto, que: 

[...] esta condição de doença expressa leis socialmente aceitas e inerentes ao modo de 

produção capitalista- grandes determinações tais como: relações sociais de produção, 

relações políticas e econômicas de dominação, relação capital-trabalho, leis do mercado, 
relações Estado-sociedade, etc, que imprimem essas condições na vida dessas mulheres 

(NOGUEIRA; SILVA, 2010, p. 15). 

Contudo, no espaço hospitalar ainda prepondera o pensamento biomédico, não se 

destacando a dimensão social. No entanto, os determinantes sociais se fazem presentes 

entrecortando o processo de diagnóstico e tratamento. Assim, diante disso, cabe ao assistente 

social o trabalho sobre tais aspectos, pois constitui-se o profissional especializado no 

reconhecimento das demandas sociais, econômicas e culturais, que interferem no processo 

saúde-doença, o que será objeto do capítulo 2 deste trabalho. 
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2 O trabalho do Serviço Social no Hospital Escola Álvaro Alvim, em Campos dos 

Goytacazes/ RJ 

 

2.1. O Serviço Social na saúde: aspectos da sua intervenção profissional 

Segundo Iamamoto (2006), o Serviço Social é construído nas relações sociais tecidas na 

sociedade capitalista, inscreve-se sob a divisão sociotécnica do trabalho e possui um caráter 

interventivo nas referidas relações. Tem na “questão social”12 a base de sua fundação enquanto 

especialização do trabalho, apreendendo o conjunto das expressões das desigualdades da 

sociedade capitalista. 

A questão social não é senão as expressões do processo de formação e 

desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político da sociedade, 

exigindo seu reconhecimento como classe por parte do empresariado e do Estado. É 

a manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o proletariado e a 

burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção mais além da caridade e 

repressão (IAMAMOTO e CARVALHO, 1983, p .77). 

Historicamente, a “questão social” foi associada a presença de problemas sociais e 

tratada por meio da caridade e repressão. Contudo, as transformações decorrentes do 

aprofundamento do capitalismo monopolista13 desencadearam a agudização da mesma e, 

consequentemente, eclodiram novas lutas sociais e tensões políticas, exigindo a interferência 

do Estado no reconhecimento e na legalização de direitos e deveres dos sujeitos sociais 

envolvidos (IAMAMOTO, 2008). 

Assim, passou-se da caridade tradicional realizada por iniciativas das classes 

dominantes, através de manifestações filantrópicas, para a centralização e racionalização da 

atividade assistencial e de prestação de serviços sociais pelo Estado. Este passa a atuar 

sistematicamente sobre as sequelas da exploração do trabalho, expressas na condição de vida 

do conjunto dos trabalhadores, demandando políticas sociais e, portanto, uma profissão para 

trabalhar com essas políticas (IAMAMOTO e CARVALHO, 1983). 

Nos anos 1930, nasce o Serviço Social no Brasil, fruto da iniciativa particular de setores 

da burguesia e fortemente respaldado pela Igreja Católica, com vistas ao enfrentamento e 

                                                             
12 O termo “questão social” surge na terceira década do século XIX, na Europa Ocidental, para designar o 

fenômeno do pauperismo (pobreza acentuada e generalizada) resultante da primeira onda industrializante iniciada 

na Inglaterra. A expressão compreende a contradição elementar entre socialização da produção e apropriação 

privada da riqueza, que envolve exploração, mais-valia e reprodução das relações sociais (NETTO, 2011). 
13 O capitalismo monopolista ou capitalismo financeiro, surge ao final do século XIX e se consolida no século XX. 

Refere-se ao processo de concentração de capitais e mercado em monopólios (trustes, cartéis e holdings) e a 

incorporação do Estado na economia. A intervenção estatal passa a incidir na organização e dinâmica econômica, 

de forma contínua e sistemática, assumindo responsabilidades com as sequelas da “questão social”. Assim, na fase 

monopólica do capital as funções políticas do Estado imbricam-se às funções econômicas (NETTO, 2011). 
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regulação da “questão social”, agravada pelo emergente processo de industrialização no Brasil 

(ABRAHÃO e PARRÃO, 2017). Portanto, sua institucionalização se insere “no contexto 

contraditório de um conjunto de processos sociais, políticos e econômicos, que caracterizam as 

relações entre as classes sociais na consolidação do capitalismo monopolista” no país 

(YAZBEK, 2009a, p.06). 

Segundo Iamamoto e Carvalho (1983), a profissão compreendia uma das estratégias do 

empresariado, do Estado e da Igreja Católica para manutenção das condições ao 

desenvolvimento capitalista. No tocante a Igreja, a intelectualidade Católica visava a 

reconstrução e recristianização da sociedade, objetivando garantir e ampliar antigos privilégios 

dentro do aparelho de Estado, além de enfraquecer a ascensão socialista e sindicalista sobre o 

proletariado. A forte ligação entre Estado e Igreja possibilitou o desenvolvimento da profissão 

no país, que recebeu base doutrinária católica apoiada em pressupostos filosóficos do Serviço 

Social europeu, de origem franco-belga14 (ABRAHÃO e PARRÃO, 2017). 

Assim, na relação com a doutrina católica o Serviço Social formula seus primeiros 

objetivos político e sociais, orientando-se por posicionamentos de cunho humanista 

conservador, com caráter mais doutrinário do que científico, numa perspectiva educativa, 

moralista, punitivista e reformadora dos indivíduos face à questão social, centrada em 

pressupostos religiosos que conferiam a atividade profissional concepção missionária e 

assistencialista (SILVA; SILVA; JUNIOR, 2016; YAZBEK, 2009a). 

A partir da década de 1940, o país adentra intenso processo de industrialização e 

urbanização via êxodo rural, marcado por transformações em nível econômico, social e político, 

relacionadas principalmente a II Guerra Mundial e, consequentemente, há a expansão do 

Serviço Social no país. Bravo e Matos (2006) ressaltam que, nesse período, a ação profissional 

na saúde se ampliou, transformando-se no setor que mais absorve Assistentes Sociais e a 

influência norte-americana na profissão substituiu a europeia, ocorrendo a aproximação do 

Serviço Social brasileiro ao tecnificismo, baseado no positivismo. 

O positivismo condiz com: 

                                                             
14 Dentre as correntes filosóficas de origem franco-belga, destaca-se: o neotomismo, surge no século XIX com o 

objetivo de reviver a filosofia de São Tomás de Aquino do século XIII, o tomismo. Inicialmente, influenciou o 

Serviço Social brasileiro através das encíclicas papais: Rerum Novarum (1891), do Papa Leão XIII, e 

Quadragessimo Anno (1931), do Papa Pio XI, fundamentadas em vieses como: bem-comum, dignidade da pessoa 

humana, ajustamento dos indivíduos (clientes) e perfectibilidade humana. Com caráter doutrinário e conservador, 

abordava a “questão social” como problema moral e religioso, responsabilizando o indivíduo por sua situação de 

vida e objetivando sua integração ao meio. Logo, seguia-se a lógica de ajustamento comportamental e moral dos 

sujeitos supostamente “inadequados” à ordem social (CARDOSO, 2016). 
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[...] relações sociais dos indivíduos no plano de suas vivências imediatas, como fatos, 

como dados, que se apresentam em sua objetividade e imediaticidade. O método 

positivista, trabalha com as relações aparentes dos fatos, evolui dentro do já contido e 

busca a regularidade, as abstrações e as relações invariáveis (YAZBEK, 2009b, p. 06). 

  

A adoção da teoria positivista à formação profissional do Assistente Social, portanto, 

conferiu a profissão propostas de trabalho ajustadoras, embasadas na apreensão manipuladora, 

instrumental e imediata do ser social, com vistas ao enquadramento do sujeito à sociedade e da 

culpabilização do mesmo. Essa vertente prevaleceu ao decorrer da década de 1950, período 

desenvolvimentista do país, no qual a profissão sob lógica funcionalista/sistêmica, possuía 

propostas de trabalho voltadas a integração social, intervindo no indivíduo (CARDOSO, 2016; 

YAZBEK, 2009b). 

As décadas de 1940 e 1950 marcaram a expansão dos Assistentes Sociais na saúde, 

devido ao “novo” conceito de Saúde, elaborado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 

em 1948, enfatizando os aspectos biopsicossociais, vinculados ao agravamento das condições 

de saúde da população e exigindo dos serviços de saúde um trabalho em equipe multidisciplinar. 

O Assistente Social, neste contexto, enfatizou suas atividades em prática educativa com relação 

aos hábitos de higiene e saúde e atuou nos programas prioritários estabelecidos pelas 

normatizações da política de saúde (BRAVO; MATOS, 2006). 

Outro motivo que impulsionou a inserção dos Assistentes Sociais na área da saúde foi a 

consolidação da Política Nacional de Saúde no país, que ampliou gastos com a assistência 

médica, pela previdência social, e gerou uma contradição entre a demanda e o seu caráter 

seletivo, pois a assistência não era universal. O Assistente Social passa a atuar em hospitais, 

como mediador entre a instituição e a população, com a finalidade de viabilizar o acesso desta 

aos serviços e benefícios, suas ações eram: “plantão, triagem ou seleção, encaminhamento, 

concessão de benefícios e orientação previdenciária” (BRAVO; MATOS, 2006, p. 199). O 

Serviço Social Médico, como era denominado, atuava com o Serviço Social de Casos, onde a 

participação intervinha no individual, em prol da adaptação do “cliente” ao tratamento 

(BRAVO; MATOS, 2006). 

A partir da década de 1960 a profissão ganha novos contornos, causando rebatimentos 

no trabalho do Assistente Social na saúde. Bravo e Matos (2006) ressaltam que, mesmo sob 

conjuntura de ditadura militar, esse período marcou profundas transformações no Serviço 

Social brasileiro. Houve na América Latina o processo de revisão da profissão, que trouxe à 

tona questionamentos ao referencial teórico e teve como propósito a ruptura com práticas 
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tradicionais, a partir de debates acerca do forte conservadorismo presente no Serviço Social, 

abrangendo seus aspectos teórico, metodológico, operativo e político. Contudo, com o golpe 

militar de 1964 no Brasil, esse processo foi interrompido e a modernização conservadora 

implantada no país exigiu a renovação da profissão, frente às novas estratégias de controle e 

repressão efetivadas pelo Estado e principalmente pelo capital, bem como para o atendimento 

de novas demandas.  

A modernização que se operou no âmbito das políticas sociais influenciou o Serviço 

Social na saúde e sua ação foi sedimentada principalmente na assistência médica previdenciária, 

sendo enfatizadas técnicas de intervenção, burocratização das atividades, psicologização das 

relações sociais e concessão de benefícios (BRAVO; MATOS, 2006).  

De acordo com Iamamoto e Carvalho (1983), o processo de revisão da profissão foi 

exigência da realidade, pois para o atendimento das crescentes demandas e das necessidades 

postas pela conjuntura para o meio profissional, era indispensável a adoção de padrões e 

técnicas modernas contrapostas ao que oferecia o Serviço Social tradicional. Logo, houve a 

preocupação com o aperfeiçoamento do instrumental técnico, metodologias de ação, busca por 

padrões de eficiência etc, para pensar a profissão na totalidade de seus elementos constitutivos. 

Segundo Netto (2015), o Movimento de Reconceituação no país é polarizado por três 

vertentes teórico-metodológicas, são elas: perspectiva modernizadora15, reatualização do 

conservadorismo16 e intenção de ruptura17. Por fim, a última se fez hegemônica, culminando 

por nortear o Código de Ética de 1986, primeiro código a romper significativamente com 

correntes conservadoras e redirecionar a profissão a um compromisso ético-político bem 

definido, negando a ética da neutralidade (BRASIL, 2011). 

                                                             
15  Constitui primeira expressão do processo de renovação do Serviço Social no Brasil, emerge no encontro de 

Porto Alegre, em 1965, tendo sua formulação afirmada no primeiro “Seminário de Teorização do Serviço Social”, 

em Araxá/MG (1967) e se desdobrando nos trabalhos do segundo evento daquela série, em Teresópolis/RJ (1970). 

A marca principal desta vertente é a adequação ideológica da profissão ao desenvolvimentismo, orientada por 
perspectivas funcionalistas, sistêmicas e também de matriz positivista (NETTO, 2015). 
16 Discutida nos Seminários de Sumaré (1978) e do Alto da Boa Vista (1984), recupera elementos de herança 

histórica conservadora do Serviço Social sob um verniz de modernidade, repudiando simultaneamente a matriz 

positivista e marxista. A inspiração desta perspectiva é a fenomenologia, utiliza-se metodologia dialógica, 

priorizando as dimensões subjetiva e psicossocial para a transformação social (NETTO, 2015). 
17 Tem como centralidade a crítica ao Serviço Social tradicional, destaca-se como elementos principais dessa 

vertente: o Método de Belo Horizonte, que inicia uma interlocução com a teoria marxista, mesmo que sob viés 

estruturalista/positivista; a obra “Relações Sociais e Serviço Social no Brasil” (1982) de Iamamoto e Carvalho, 

com efetivo diálogo a perspectiva crítica marxista; e o III Congresso da Virada (1979), marco político simbólico 

de ruptura com o conservadorismo na profissão (NETTO, 2015). 
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Posteriormente, o Código de Ética foi atualizado, em 199318, estando vigente até a 

atualidade e adotando como princípios fundamentais: a liberdade, como valor ético central; 

defesa intransigente dos direitos humanos, recusa do arbítrio e do autoritarismo; ampliação e 

consolidação da cidadania; defesa do aprofundamento da democracia; posicionamento em favor 

da equidade e justiça social; empenho na eliminação de toda forma de preconceito; garantia do 

pluralismo; opção por um projeto vinculado a um processo de construção de uma nova ordem 

societária; articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que partilhem dos 

princípios do código; exercício do Serviço Social sem discriminar e ser discriminado e; 

compromisso com a qualidade dos serviços prestados (BRASIL, 2011).  

Segundo Netto (2006, p. 15), “o Código de Ética Profissional de 1993 é um momento 

basilar do processo de construção do projeto ético-político do Serviço Social no Brasil”. 

Contudo, trata-se de um projeto em contínuo processo de construção, compreende a 

autoimagem da profissão, os valores que a legitimam, sua função social, seus objetivos, 

conhecimentos teóricos e técnicos etc, norteando o exercício profissional em seus princípios 

éticos e morais, a partir de compromissos políticos bem definidos. 

A dimensão política do projeto é claramente enunciada: ele se posiciona a favor da 

equidade e da justiça social, na perspectiva da universalização do acesso a bens e a 

serviços relativos às políticas e programas sociais; a ampliação e a consolidação da 

cidadania são explicitamente postas como garantia dos direitos civis, políticos e 

sociais das classes trabalhadoras (NETTO, 2006, p.16). 

 

 

O Serviço Social chega aos anos 1990 com avanços políticos e acadêmicos relevantes, 

o que expressa o ápice do processo de hegemonia da vertente ‘intenção de ruptura’ definida 

como alternativa teórico-metodológica a ser adotada pela profissão, pelo movimento de 

Reconceituação, cuja base é marxista. 

Concomitantemente, em início dos anos 1990, foi criado o Sistema Único de Saúde 

(SUS), norteado por princípios como universalidade, integralidade, equidade, participação 

social, entre outros, o que sinaliza para a expansão da cidadania e democracia no Brasil. Adota 

também o conceito ampliado de saúde como diretriz, o que remete a compreensão do processo 

saúde-doença como fruto das determinações sociais.   

Assim, quando o serviço social se insere no contexto da política de saúde no Brasil, seu 

projeto ético-político se associa aos princípios e propósitos do SUS, compondo um grande 

campo ético-político e teórico-metodológico norteador da profissão, subsidiando, fortalecendo 

                                                             
18 Instituído pela Resolução do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) nº 273/93, de 13 de março de 1993, 

sendo publicado no Diário Oficial da União nº 60, de 30 de março de 1993, seção 1, pp. 4004-4007 (NETTO, 

2006). 
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e ampliando seu campo de ação. Nessa perspectiva, Silva et al. (2012) compreende-se que o 

projeto ético político do Serviço Social está em consonância aos princípios do SUS, destacando: 

a defesa da universalidade do acesso em todos os níveis de assistência à saúde; da integralidade, 

articulando ações preventivas e curativas, no atendimento de todas as necessidades em saúde e 

reconhecendo fatores socioeconômicos e culturais como determinantes da saúde; da equidade, 

ao atender de modo desigual as necessidades desiguais, com vistas a construção de efetiva e 

real igualdade em saúde; e a participação e controle social, entendendo os usuários como 

sujeitos atuantes e reconhecidos pelo sistema de saúde 

Corroborando, Martinelli (2002) expõe que as redefinições teóricas-metodológicas 

pelas quais o Serviço Social vivenciou a partir dos anos de 1980 se associam às redefinições 

promovidas na política de saúde brasileira. Ao reconhecer à dimensão social da saúde, a política 

de saúde brasileira expandiu o espaço de atuação dos vários profissionais de saúde, entre eles 

os Assistentes Sociais. Historicamente, a área da saúde tem sido a maior empregadora desses 

profissionais no país e a profissão vem marcando de modo ativo e combativo a sua presença na 

sociedade. 

Segundo Nogueira (2011, p.51), ao realizar ações profissionais nessa área, o Assistente 

Social se depara com um complexo conjunto de demandas que exigem conhecimentos para 

além da área da saúde, “os quais devem ser apropriados e ressignificados para a sua ação 

cotidiana, abarcando o campo teórico, ético, político e operativo”. Assim: 

[...] as ações profissionais são entendidas como o conjunto de procedimentos, atos, 

atividades pertinentes a uma determinada profissão, realizados por sujeitos/ 

profissionais de forma responsável, consciente. Contêm tanto uma dimensão operativa 

quanto uma dimensão ética, e salientam em sua realização a apropriação dos 

profissionais quanto aos fundamentos teórico-metodológico e ético-políticos da 

profissão em determinado momento histórico. A sua concretização em espaços 

particulares exige dos profissionais um movimento de apropriação dos saberes e 

valores construídos sobre estes mesmos espaços. Ou seja, a ação profissional, ao 

responder às demandas específicas, institui a possibilidade de construção de 
referências a partir dos fundamentos que delimitam o conhecimento particular 

necessário para o êxito da intervenção (MIOTO, 2004 apud NOGUEIRA, 2011, p. 

51). 

 

Nogueira e Mioto (2006b) afirmam que as ações profissionais do Assistente Social, 

principalmente na saúde, não se operam de forma isolada, mas sim articuladas em 

eixos/processos à medida que se diferenciam ou se aproximam entre si, e particularmente 

compõem o processo coletivo do trabalho em saúde.  

Corroborando, Martinelli (2002) ressalta que o campo da saúde é uma área 

multidisciplinar e estratégica, que coloca de forma imediata a perspectiva da intervenção, onde 

os posicionamentos profissionais do Serviço Social e o seu processo de trabalho precisam ser 
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ágeis e concretos. Os Assistentes Sociais, assim como os demais profissionais da equipe, são 

cada vez mais demandados a assumir-se como trabalhadores coletivos da saúde. Destaca-se, 

portanto, a importância da interdisciplinaridade, que envolve um processo de ações, decisões e 

relações socializadas com os membros da equipe, como ferramenta essencial para a intervenção 

profissional. 

Compreende-se a interdisciplinaridade como: 

[...] um processo de desenvolvimento de uma postura profissional que viabilize um 

olhar ampliado das especificidades que se conjugam no âmbito das profissões, através 

de equipes multiprofissionais, visando integrar saberes e práticas voltados à 

construção de novas possibilidades de pensar e agir em saúde (NOGUEIRA; MIOTO, 

2006b, p. 279). 

 

Esse processo também é apresentado pelo CFESS (2010, p. 46) como uma das ações do 

assistente social na política de saúde, denominada “Ação de articulação com a equipe de saúde”.  

Para a intervenção do Serviço Social na perspectiva da integralidade na saúde, além da 

interdisciplinaridade, faz-se relevante pontuar a intersetorialidade, compreendida: 

[...] como uma nova forma de trabalhar, de governar e de construir políticas públicas 

visando à superação da fragmentação dos conhecimentos e das estruturas 

institucionais para produzir efeitos significativos na saúde da população, e exige a 

articulação entre sujeitos de diferentes setores sociais e, portanto, de saberes, poderes 

e vontades diversos, para enfrentar problemas complexos (REDE UNIDA, 2000; 

JUNQUEIRA, 2004 apud NOGUEIRA; MIOTO, 2006b, p. 279). 

 

O trabalho do Assistente Social é fundamental para a construção da integralidade em 

saúde, pois viabiliza o alcance da saúde individual e coletiva, sobretudo em situações cujos 

determinantes sociais imprimem condições precárias de vida. Envolve-se, portanto, 

interdisciplinarmente o atendimento as demandas de saúde através da abordagem do indivíduo 

na sua totalidade, como parte de um contexto social, econômico e político e, também, a 

articulação entre os diversos setores sociais, na perspectiva da superação de ações profissionais 

fragmentadas e da resolutividade de problemas na saúde.  

Nogueira e Mioto (2006a) destacam que os fatores determinantes da saúde se traduzem 

em necessidades de saúde, sendo produtos das relações sociais e destas com o meio físico, social 

e cultural. Assim, as autoras ressaltam a importância da apropriação crítica dos Determinantes 

Sociais em Saúde (DSS), para as ações profissionais dos Assistentes Sociais, como um suporte 

teórico que subsidia a leitura da realidade, o encaminhamento das demandas dos sistemas de 

saúde- usuários e gestores, além das potencialidades ético-políticas. 

A compreensão dos determinantes sociais envolvidos no processo saúde-doença 

possibilita maior qualificação das ações profissionais. Ressalta-se também a importância da 
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participação social nesse processo, igualmente um princípio constitucional e eixo organizador 

do Sistema Único de Saúde, ponto em comum na relação entre as práticas dos Assistentes 

Sociais que se pautam no Código de Ética e no projeto ético-político e ao SUS (MIOTO; 

NOGUEIRA, 2009).  

O Assistente Social na saúde atua juntamente aos usuários e seus familiares, por meio 

da democratização de informações e de atendimentos, pautados na lógica dos direitos sociais, 

operacionalizando suas intervenções com vistas à promoção, proteção, reabilitação e 

recuperação da saúde dos usuários, levando em consideração o processo saúde-doença que 

envolve a complexidade das situações e/ou demandas apresentadas ao Serviço Social (CFESS, 

2010). Em relação ao direito à saúde, assim como toda a equipe profissional, o trabalho do 

Assistente Social se respalda nos princípios do SUS e no conceito ampliado da saúde. 

Assim, Bravo e Matos (2006) ressalta que o exercício profissional perpassa a 

compreensão dos aspectos sociais, econômicos, culturais, identificando fatores e 

condicionantes de saúde que atravessam o processo saúde-doença dos usuários, buscando criar 

estratégias que viabilizem o direito social à saúde dos mesmos. 

Segundo Costa (2000), as principais ações realizadas pelos Assistentes Sociais na saúde 

são: ações de caráter emergencial assistencial,  expressas nas atividades voltadas para agilização 

de exames, consultas, tratamentos, internamentos, obtenção de transportes etc; ações de 

educação, informação e comunicação em saúde, como orientações e abordagens 

individuais/grupais, ao usuário ou família, para esclarecer, informar e buscar soluções acerca 

de problemáticas envolvidas no processo saúde-doença; planejamento e assessoria, são ações 

voltadas para o processo de reorganização do trabalho no SUS e; mobilização e participação 

social, consiste em atividades voltadas para articulação e mobilização da comunidade. 

As ações supracitadas foram agrupadas pelo Conselho Federal de Serviço Social, sendo 

denominadas ‘ações socioassistenciais’; ‘socioeducativas’; ‘de articulação com a equipe de 

saúde’; ‘planejamento, investigação e gestão’; ‘mobilização, participação e controle social’. 

Esse conselho também definiu um grupo de ações denominadas ‘assessoria, qualificação e 

formação profissional’ (CFESS, 2010). 

O trabalho do Serviço Social no Hospital Escola Álvaro Alvim (HEAA) é desenvolvido 

preponderantemente a partir de ‘ações socioassistenciais’ (CFESS, 2010), sendo abaixo 

apresentadas: 

 Plantão Social: Cujo objetivo é prestar atendimento aos usuários nas demandas 

espontâneas ou encaminhadas, realizando orientações e intervenções que se fizerem 

necessárias, na perspectiva de viabilizar e contribuir para afirmação dos direitos sociais.  
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 Acompanhamento a ‘pacientes’ internados: Tem como objetivo garantir ao usuário 

e/ou acompanhante informações sobre o plano terapêutico, normas institucionais e 

rotinas do hospital, além de orientá-los acerca de seus direitos e deveres. 

 Encaminhamento de demandas de ‘pacientes’ internados a equipamentos sociais 

externos: Esta atividade visa contribuir com o acesso do usuário aos benefícios, 

serviços e/ou outros interesses referentes ao internamento, promovendo a integralidade 

das ações dos serviços de saúde e corroborando para a recuperação do mesmo. 

 Autorização de acompanhante para ‘pacientes’ fora de critérios da legislação: 

Objetiva humanizar o processo de internação com segurança e minimizar os impactos 

desencadeados pela situação de emergência vivenciada pelo usuário internado e seus 

familiares. 

  Gerenciamento Social de alta hospitalar: Cujo objetivo é agilizar alta em tempo hábil 

e com segurança, otimizando a rotatividade dos leitos. Durante esta atividade a 

Assistente Social aborda familiares/acompanhantes para certificar se há necessidade de 

solicitação de ambulância para o transporte do ‘paciente’, além de realizar 

levantamentos sociais, com a finalidade de oferecer subsequentes orientações quanto 

aos direitos dos usuários. 

 Assistência perante a família, após a comunicação de óbito feita por um médico ou 

enfermeiro: Cujo objetivo é apoiar os familiares, e/ou responsáveis de ‘pacientes’ que 

chegarem a óbito orientando-os quanto aos direitos pertinentes, bem como realizar 

contatos com as Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social para a 

viabilização do funeral. 

 Atendimento referente a mastologia, para encaminhamento a sessão clínica: Essa 

atividade possui como finalidade acolher, orientar e encaminhar as usuárias com câncer 

de mama e colo de útero à sessão clínica, composta por uma junta médica que discute 

os quadros clínicos e evolução dos casos. 

Segundo Costa (2000), a primeira etapa do processo de atendimento e acompanhamento 

realizado pelo Assistente Social nos hospitais consiste na obtenção de dados dos usuários por 

meio de entrevistas, preenchimento de ficha social ou questionário, buscando conhecer as 

variáveis que interferem no processo saúde-doença e, por conseguinte, no diagnóstico e no 

tratamento do ‘paciente’. 

Assim, Sodré (2014) ressalta o uso da linguagem como principal ferramenta nesse 

espaço de trabalho. Além dessa, faz-se imprescindível na intervenção profissional uma escuta 
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acolhedora e o fornecimento de orientações claras que organizam o raciocínio, traduzindo 

informações técnicas e burocráticas, viabilizando o acesso à saúde e criando um espaço de 

acolhimento com os usuários. 

Para Chupel e Mioto (2010), o acolhimento constitui ferramenta transversal no processo 

interventivo dos Assistentes Sociais, perpassando todos os momentos do tratamento do usuário, 

na perspectiva do atendimento de demandas. No tocante à sua prática:  

Pode–se verificar que o acolhimento é realizado tendo em vista três objetivos 

específicos: a) para garantir o acesso do usuário aos mais diversos direitos sociais; b) 

a fim de construir uma relação de confiança tal, que permi.ta a criação de vínculos e; 

c) para que informações sejam captadas a fim de subsidiar as decisões acerca das 

intervenções a serem realizadas (CHUPEL; MIOTO, 2010, p.52). 

 

O acolhimento, portanto, possibilita a aproximação e a construção de uma relação entre 

usuários e profissionais, envolvendo o conhecimento e reconhecimento mútuo entre eles, na 

expectativa do estabelecimento de um vínculo de confiança que estimule o usuário a retornar e 

acessar os serviços de saúde. Além disso, propicia a identificação da situação do usuário e a 

compreensão de suas necessidades, subsidiando o processo de planejamento das ações 

profissionais a serem empreendidas, pois é no reconhecimento das necessidades do usuário, que 

se pode pensar as possibilidades de intervenção profissional (CHUPEL; MIOTO, 2010). 

Faz-se relevante pontuar que essa ferramenta se encontra imersa na dinamicidade do 

processo interventivo, logo não se realiza de forma estanque e nem é possível estabelecer uma 

rotina, com passos ou níveis de cumprimento. Assim, o acolhimento pode ser operacionalizado 

de diversas maneiras, orientadas através das intercorrelações que o profissional estabelece entre 

seu conhecimento acumulado, a singularidade da situação e os objetivos pretendidos, além de 

suas referências ético-políticas (CHUPEL; MIOTO, 2010). 

O processo de acolhimento, portanto, visa o oferecimento de ações profissionais 

qualificadas e humanizadas. No concernente ao trabalho do Assistente Social no espaço 

hospitalar, o acolhimento permite a aproximação ao ‘paciente’, possibilitando a criação de 

mecanismos e estratégias para atender as demandas dos usuários, abordando-os em suas 

necessidades singulares e realidade social, buscando conhecer o ‘paciente’ e sua família, no 

intuito de compreender o contexto social, cultural, político e econômico em que está inserido o 

usuário, para a construção de sua intervenção (MEDEIROS; SILVA; SARDINHA, 2015).    

O trabalho do Assistente Social no atendimento aos indivíduos acometidos pelo câncer 

é desenvolvido nas perspectivas ético-política e teórico-metodológica norteadoras da profissão, 

anteriormente abordadas. Logo, segundo Medeiros, Silva e Sardinha (2015), pode-se dizer que 

a intervenção do serviço social diante a tal questão sanitária se direciona a três segmentos: o 
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usuário, a família e a equipe, no sentido de oferecer acolhimento e criar uma relação de 

confiança com eles. Ao iniciar o tratamento, verifica-se a situação previdenciária, trabalhista e 

financeira do usuário, assim como:  

[...] a necessidade de encaminhamento a outros setores para realização de algum 

procedimento, encaminhamentos a serviços jurídicos: preparação de procuração 

quando não há condições físicas para exercer a autonomia de caráter cível; 

encaminhamento a instituições defensoras de seus direitos (Ministério Público, 

Defensoria Pública, Promotorias) quando estes em processo são indeferidos para 

concessão, além de verificar e orientar o paciente e seus familiares acerca do 

Tratamento Fora de Domicílio (TFD), auxílio (transporte, estadia e alimentação) de 

direito a pacientes e acompanhantes quando o tratamento necessário não é oferecido 

pelo seu município de origem (MEDEIROS; SILVA; SARDINHA, 2015, p. 407). 

 

Corroborando, Andrade (2012) sugere que o acolhimento ao usuário e familiares pode 

ser realizado através do levantando de informações que poderão ser necessárias durante o 

tratamento. Assim, é ideal traçar um perfil socioeconômico com informações sobre a 

composição familiar, local de moradia, renda familiar, formação, profissão e situação 

empregatícia do paciente e rede de suporte social. Tais dados são importantes pois trazem 

parâmetros sobre as necessidades do ‘paciente’ e/ou mostram mecanismos para o 

enfrentamento dos limites. 

O serviço Social do HEAA, no tocante a sua intervenção junto aos indivíduos 

acometidos pelo câncer, visando facilitar o processo de tratamento e as interações sociais a ele 

pertinentes, realizam as seguintes ações: 

 Orientar e informar ao ‘paciente’ e aos seus familiares sobre a Instituição e seus 

recursos, os limites administrativos e normas internas de atendimento; 

 Orientar ao ‘paciente’ e familiares as normas de acompanhamento, vestuário e conduta 

pessoal; 

 Orientar e encaminhar o usuário aos seus direitos sociais; 

 Encaminhar o usuário para exames, orientando-o como faz para marcar e a qual setor 

recorrer; 

 Efetuar contato com serviços de transporte, solicitando ambulâncias/carros para os 

‘pacientes’ em tratamento; 

 Efetuar contato com a família do usuário, tanto a pedido do médico quanto da equipe 

em geral, pois, em alguns casos, a família transfere a responsabilidade de cuidador para 

o hospital, abandonando o familiar; 

 Fazer anotações em livro de registro, diariamente, com vista ao controle das ocorrências; 

 Registrar intervenções do Serviço Social nos prontuários, documentando as ações; 
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 Visitar os ‘pacientes’ leito a leito, diariamente, acompanhando seu estado de saúde e 

reconhecendo demandas sociais; 

 Agilizar altas sociais, pois ao saber que o usuário receberá alta, o Assistente Social entra 

em contato antecipadamente com a família, sobretudo àquelas que moram em 

localidades distantes, para dar celeridade ao processo; 

 Realizar trabalho integrado junto a equipe multidisciplinar, para a viabilização do 

tratamento; 

 Acompanhar o horário da visita domiciliar, averiguando possíveis situações e demandas 

emergentes que possam acontecer; 

 Possibilitar e/ou viabilizar o contato entre a equipe médica e os familiares, pois, por 

vezes, o médico recorre ao Assistente Social a fim de conversar com a família sobre 

alguma nova situação que esteja ocorrendo com o ‘paciente’; 

 Esclarecer à equipe aspectos sociais, econômicos e familiares que envolvem o contexto   

do usuário, para promover o andamento do tratamento. 

Portanto, preponderam ações socioassistenciais (CFESS, 2010), como anteriormente 

mencionado, embora também ganhe destaque, no caso dos ‘pacientes’ oncológicos, as ‘ações 

de articulação com a equipe de saúde’. 

O processo de tratamento dos usuários com câncer é perpassado por muitos limites, 

como: a mudança de rotina, tanto dos ‘pacientes’, quanto dos acompanhantes devido ao 

tratamento oncológico, dificuldades de acesso aos benefícios previdenciários e assistenciais, 

renda familiar comprometida pelos gastos com o tratamento, precariedade e dificuldades no 

acesso aos serviços de saúde, estigma existente sobre o diagnóstico, entre outros (MONTEIRO; 

OLIVEIRA; LOPES, 2019). 

Um grande número de usuários com câncer, que procuram o Serviço Social no HEAA, 

encontram-se em situações precárias de vida e saúde, com poucos recursos financeiros, o que 

compromete boas condições de alimentação, compra de medicamentos, transporte para 

locomoção durante o tratamento. Assim, os encaminhamentos e orientações das Assistentes 

Sociais possibilitam que os usuários acessem mais facilmente às políticas públicas. 

Nessa perspectiva, compreende-se a importância do Serviço Social como facilitador do 

tratamento, escutando as necessidades dos usuários, orientando-os, assim como a seus 

familiares, sobre os procedimentos a serem feitos e como acessarem os seus direitos. Os 

‘pacientes’ oncológicos dispõem de direitos sociais específicos; contudo, muitas são as 
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dificuldades que eles encontram para terem acesso, seja pela falta de informação, demora do 

processo, ou sofrimento oriundo do tratamento (MEDEIROS; SILVA; SARDINHA, 2015). 

O INCA (2021) apresenta um rol de direitos dos ‘pacientes’ oncológicos, listados no 

quadro abaixo: 

Quadro 2.1.1 - Direitos Sociais dos ‘pacientes’ oncológicos 

 Aposentadoria por invalidez;  Medicamentos gratuitos; 

 Auxílio-Doença;  Passe Livre Interestadual; 

 Benefício de Prestação Continuada da 

Assistência Social (BPC); 

 Prioridade na justiça; 

 Isenção de Imposto de Propriedade de 

Veículos Automotores (IPVA) para 
veículos adaptados; 

 Quitação de Financiamento de casa própria; 

 Isenção de Imposto de Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestação de Serviços 

(ICMS) na compra de veículos adaptados; 

 Saque do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS); 

 Isenção do Imposto de Renda na 

Aposentadoria, Pensão e Reforma; 

 Saque do Programa de Integração Social (PIS) 

e Programa de Formação do Patrimônio do 

Servidor Público (PASEP); 

 Isenção de Imposto sobre a Propriedade 

Predial e Territorial Urbana (IPTU) 

 Tratamento Fora de Domicílio (TFD); 

 

 Isenção de Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) e Imposto sobre 

Operações Financeiras (IOF) para Pessoas 

com Deficiência; 

 Transporte gratuito; 

 

Fonte: Cartilha/Direitos Sociais dos Pacientes Oncológicos (INCA, 2021). 

Faz-se relevante ressaltar que esses direitos são assegurados por lei para todo o território 

nacional. No entanto, são concedidos de acordo com a dinâmica de cada região ou localidade. 

Nesse sentido, destaca-se também a importância da constante atualização profissional sobre a 

temática, diante as frequentes modificações ou readequações nas legislações (MEDEIROS; 

SILVA; SARDINHA, 2015). 

O acesso aos direitos supracitados demanda um trâmite legal e burocrático, além de 

documentações específicas, como: atestados médicos, laudos ou relatórios, resultados de 

exames, biopsias e outros procedimentos imprescindíveis para abertura dos processos. Portanto, 

é fundamental o esclarecimento e assertividade do profissional quanto às informações 

repassadas aos usuários, para facilitar, de fato, o acesso aos direitos sociais.  

Para além das orientações e esclarecimentos, o Assistente Social realiza articulação com 

a Rede de Serviços de outras políticas públicas, em especial, a de assistência social e de 

previdência social, organizando e planejando em conjunto com vistas a verificar um modo de 

ser viabilizado o acesso aos serviços necessários pelo usuário e sua família (MEDEIROS; 

SILVA; SARDINHA, 2015). 

Complementando, Andrade (2012) afirma: 
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Cabe a esse profissional também avaliar a rede de suporte social dos envolvidos, para 

junto a estes acioná-la em situações apropriadas; conhecer e estabelecer uma rede 

intrainstitucional, no intuito de garantir atendimento preciso ao paciente, além de 

constituir-se como interlocutor entre paciente/ família e equipe nas questões 

relacionadas aos aspectos culturais e sociais que envolvem o cuidado de forma geral 

(ANDRADE, 2012, p. 344). 

 

Como sinalizado acima, para além da articulação com a equipe, a família do usuário 

torna-se fundamental no processo de apoio ao tratamento, sendo requisitada pelo Serviço Social 

a participar desse processo. Em caso de ausência, torna-se foco de intervenção profissional 

acionar outras pessoas e/ou instituições que possam compor a rede de apoio. 

Segundo Santos (2010), a família constitui, na maioria das vezes, pilar de sustentação 

do tratamento do ‘paciente’, sendo seu cuidador e/ou acompanhante, o que requer intervenção 

do Assistente Social e da equipe multiprofissional. Ressalta-se também que a família fica em 

constante estresse em virtude do acúmulo de responsabilidades e sentimentos em relação ao 

tratamento do ‘paciente’. 

Nessa perspectiva, em muitos casos, o Assistente Social se torna o elo entre 

paciente/família e equipe profissional, pois os primeiros acabam revelando muitas dúvidas, 

queixas, anseios, preocupações, que por algum motivo não conseguem expressar a outros 

profissionais. No que diz respeito a intervenção do Serviço Social junto à equipe 

multiprofissional, destaca-se o desempenho do papel de informar o perfil/características 

socioeconômicas dos usuários, permitindo a compreensão dos contextos em que se inserem, 

dialogando e debatendo com os outros profissionais as determinações sociais do processo 

saúde-doença que interferem no tratamento (SANTOS, 2010). 

Dentre as principais demandas do Serviço Social no HEAA, destacam- as referentes às 

mulheres com câncer de mama e colo de útero, sendo: informações sobre benefícios sociais; 

esclarecer dúvidas sobre realização de cirurgias e exames; acessar laudos ou relatórios para 

obtenção de direitos sociais; informar sobre aquisições de perucas, pois muitas ficam sem 

cabelos devido ao tratamento de quimioterapia, o que as afetam emocionalmente; e, no caso de 

‘pacientes’ mastectomizadas, orientar sobre a cirurgia de reconstrução de mamas. 

Esses cânceres trazem muitos impactos para a vida da mulher, durante o tratamento, 

pois enfrentam dor, iminência de morte/perda, exclusão do mundo do trabalho, dificuldades na 

vida sexual, baixa-autoestima, por conta das mudanças no corpo que as cometem, entre outros. 

Assim, a relação Assistente Social - usuária deve ser pautada no respeito, acolhimento, visando 

sanar dúvidas e tecer devidas orientações. 
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O direcionamento e a intervenção do Assistente Social, portanto, são de suma relevância 

para a continuidade do tratamento oncológico. Para isso, faz-se necessário que o profissional 

reconheça as necessidades das “usuárias” e sua realidade social, compreendendo seu contexto 

familiar, suas condições habitacionais, o impacto às atividades laborativas, pois muitas 

mulheres são as principais mantenedoras do sustento familiar e diante ao adoecimento acabam 

tendo sua renda comprometida, entre outros. 

Segundo Nogueira e Silva (2010), por meio de sua formação teórico-metodológica e 

política, o Assistente Social adquire uma qualificação que lhe propicia ampla compreensão da 

realidade social, essencial para dimensionar o impacto de uma doença como o câncer na vida 

dos sujeitos. Ao possuir uma visão crítica do processo saúde-doença, extrapolando a dimensão 

meramente biológica e individual, compreende-se a determinação social envolvida no processo 

de tratamento do usuário e as ações profissionais tomam maior proporção, não intervindo numa 

esfera somente singular, mas de totalidade. Para as autoras:  

As demandas com as quais trabalhamos são totalidades saturadas de determinações 

(econômicas, políticas, culturais, ideológicas), que exigem mais do que ações 

imediatas, instrumentais e de cunho psicossocial. Elas implicam intervenções que 

emanem de escolhas, que passem pelos condutos de uma prática baseada na razão 
crítica e da vontade dos sujeitos - ações que estejam conectadas a projetos 

profissionais aos quais subjazem referenciais teóricos e princípios ético-políticos. 

Cabe desmistificar a idéia de que “cada caso é um caso” e compreender, nas 

singularidades, o caráter de totalidade (NOGUEIRA; SILVA, 2010, p.14). 

 

Assim, constitui um grande desafio ao Assistente Social dar conta das singularidades da 

experiência de uma doença como o câncer e entender que as necessidades expressam, 

simultaneamente, um caráter coletivo. Para Iamamoto (2006), articular a profissão e a realidade 

é o maior desafio, pois sabe-se que o Serviço Social não atua somente sobre a realidade, mas 

na realidade. 

Portanto, articular as determinações estruturais das demandas das usuárias envolvidas 

no processo de adoecimento e tratamento, que estão para além da doença, se expressando na 

singularidade da vida dos sujeitos é desafiador. Para tanto, é necessário que o Assistente Social 

possua um acúmulo de conhecimento, sistematize seu trabalho, indo além de meras descrições 

imediatas, e construa uma análise crítica acerca de aspectos e questões da prática cotidiana, 

reconhecendo as determinações sócio-históricas e econômico-políticas das ‘pacientes’ 

oncológicas e de suas demandas, que chegam na imediaticidade cotidiana de seu trabalho. 

Isso requer uma postura profissional investigativa sobre a realidade, buscar 

compreender o porquê de o câncer ser uma doença de alta incidência e mortalidade, 

principalmente os de mama e colo de útero crescentes nos últimos anos, é essencial para a 



60 
 

construção de panoramas e indicadores que norteiem a intervenção profissional para além de 

respostas imediatas, desvelando a conjuntura a qual se inserem os sujeitos sociais. 

Junto a articulação da doença às determinações sociais, é importante a construção de 

debates sobre esta temática, envolvendo tanto outros profissionais da equipe, quanto ‘pacientes’ 

e familiares envolvidos no processo saúde-doença, na perspectiva da promoção da atenção 

integral da saúde.  

Nesse âmbito, ressalta-se a importância da dimensão socioeducativa no trabalho do 

Assistente Social junto aos ‘pacientes’ oncológicos, com ênfase nas mulheres com câncer de 

mama e colo de útero, o que será debatido no item 2.2 do presente capítulo.   

 

2.2. O grupo de mulheres com câncer de colo de útero e de mama: a dimensão 

socioeducativa do Serviço Social 

 

As ações socioeducativas constituem um eixo central da atuação do Assistente Social, 

consistindo em “orientações reflexivas e socialização de informações, que podem ser realizadas 

por meio de abordagens individuais, grupais ou coletivas ao usuário, família e população de 

determinada área programática” (CFESS, 2010, p. 54). Abrangem temas tais como: rotinas e 

funcionamentos institucionais; determinantes sociais que perpassam as situações de saúde 

apresentadas pelos usuários; política de saúde e mecanismos de participação popular, entre 

outros (CFESS, 2010). 

Segundo o CFESS (2010, p. 56), entre as ações socioeducativas destacam-se as 

seguintes:  

Sensibilizar os usuários acerca dos direitos sociais, princípios e diretrizes do SUS, 

rotinas institucionais, promoção da saúde e prevenção de doenças por meio de grupos 

socioeducativos;  

Democratizar as informações da rede de atendimento e direitos sociais por meio de 

ações de mobilização na comunidade;  

Realizar debates e oficinas na área geográfica de abrangência da instituição; 

Realizar atividades em grupos com os usuários e suas famílias, abordando temas de 
seu interesse; 

Socializar informações e potencializar as ações socioeducativas desenvolvendo 

atividades nas salas de espera; 

Elaborar e/ou divulgar materiais socioeducativos como folhetos, cartilhas, vídeos, 

cartazes e outros que facilitem o conhecimento e o acesso dos usuários aos serviços 

oferecidos pelas unidades de saúde e aos direitos sociais em geral; 

Mobilizar e incentivar os usuários e suas famílias para participar no controle 

democrático dos serviços prestados;  

Realizar atividades em grupos com usuários e suas famílias, abordando temas de seu 

interesse. 
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Para Yazbek (2009b), o Assistente Social interfere nas relações sociais por meio do 

exercício da dimensão socioeducativa e político/ideológica da profissão, que tanto pode assumir 

o caráter de enquadramento disciplinador de inserção no formato institucional, como pode ser 

emancipador dos sujeitos, direcionando o fortalecimento dos projetos e das lutas das classes 

subalternizadas. 

Nessa perspectiva, o CFESS (2010) pontua que às atividades de Educação em Saúde 

devem ser realizadas para a construção de uma nova cultura, enfatizando a participação dos 

usuários no conhecimento crítico da sua realidade e potencializando os sujeitos para a 

construção de estratégias coletivas. Assim, se deve superar ações pautadas pelo fornecimento 

de informações e esclarecimentos que levam à simples adesão do usuário, atuando numa 

perspectiva crítica sobre a realidade. 

Corroborando, Falkenberg et al (2014) aponta que a Educação em Saúde como processo 

político pedagógico, a partir do desenvolvimento do pensar crítico e reflexivo, possibilita o 

desvelar da realidade e a proposição de ações transformadoras que levem o indivíduo à sua 

autonomia e emancipação como sujeito histórico e social, sendo capaz de propor e opinar nas 

próprias decisões de saúde, de sua família e coletividade. 

Assim, a dimensão socioeducativa visa contribuir para a formação da consciência crítica 

da realidade social, na qual se desenvolve o processo saúde-doença, buscando orientar a 

população no sentido de transformação dessa realidade. Logo, refere-se a uma rede de ações 

que buscam a promoção da saúde e a autonomia do indivíduo em seu processo histórico, 

reforçando a ideia de troca e diálogo horizontalizado (REZENDE; MORAIS; CASTRO, 2016). 

Norteada pelo exercício da fala e escuta, que propicia ensinamentos e aprendizados, a 

Educação em Saúde direciona ações no sentido da promoção do cuidado integral, estimulando 

o usuário a ser protagonista de seu processo saúde‐doença‐cuidado. Nesse sentido, para Guedes 

e Castro (2009): 

[...] a Educação em Saúde pode ser considerada uma tecnologia relacional em saúde 

já que suas ações personificadas nas frentes de trabalho como grupo, atendimento 

individual, sala de espera, visita domiciliar, dentre outras, propõe que os serviços de 
saúde e suas múltiplas abordagens sejam entendidos como espaços de fluxos, 

demandas e necessidades dos usuários e não instâncias depositárias de saberes pré‐

concebidos, carregados de conteúdo biologicista‐mecanicista, higienista‐

comportamental, focados na doença e não na saúde (GUEDES; CASTRO, 2009, 

p.18). 

 

Para tanto, deve-se levar em consideração a subjetividade do indivíduo, o lugar que 

ocupa na sociedade, sua percepção de mundo e estado de saúde, sua rede de relações (família, 

comunidade), para que as ações se realizem sob perspectiva dialógica/problematizadora, 
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aproximando as relações entre serviços/profissionais/usuários/família. As atividades educativas 

objetivam aumentar qualitativamente o interesse, a vontade e o querer dos sujeitos para a 

mudança, na expectativa de fomentar nos indivíduos disposição para transformações, 

conscientes e necessárias, por meio de abordagem crítica, reflexiva e que coadune com as reais 

necessidades e expectativas individuais e coletivas. O maior desafio para uma atividade 

educativa em saúde é fazer com que todos os atores envolvidos saiam do processo de um modo 

positivo e diferente comparado ao seu ingresso, desenvolvendo o saber acumulado, 

desconstruindo pré‐conceitos e construindo possibilidades para vivência da cidadania 

(GUEDES; CASTRO, 2009). 

Segundo Falkenberg et al (2014), as práticas de Educação em Saúde envolvem três 

segmentos de atores prioritários, são eles: profissionais de saúde, valorizando a prevenção e a 

promoção da saúde; os gestores, que apoiam esses profissionais; e a população, construindo 

conhecimentos e aumentando sua autonomia nos cuidados individuais e coletivos. Para além, a 

temática precisa envolver a compreensão de projetos de sociedades e visões de mundo que se 

atualizam nas formas de conceber e organizar discursos e práticas educativas. 

Assim, para Santos e Senna (2017): 

Ao se considerar a Educação em Saúde como um dos instrumentos centrais do 
trabalho profissional do assistente social no âmbito da saúde, torna-se necessário 

reconhecer que a mesma é constituída pelas dimensões ético-políticas, teórico-

metodológicas e técnico-operativas que modelam o trabalho profissional. Nessa 

direção, mais do que uma questão de ordem exclusivamente técnica, a Educação em 

Saúde está diretamente relacionada aos projetos societários presentes e em disputa em 

determinado momento histórico (SANTOS; SENNA, 2017, p. 445). 

 

O trabalho profissional do Assistente Social, no que tange à Educação em Saúde, 

politiza as demandas sociais, enfatiza a participação social dos usuários e produz conhecimento 

crítico da realidade, na perspectiva da autonomia dos sujeitos sociais. Por isso, se reforça a ideia 

da Educação em Saúde pensada como instrumento teórico-metodológico e ético-político do 

exercício profissional, podendo fomentar sua transformação qualitativa em direção aos 

interesses dos usuários e à satisfação das necessidades dos segmentos menos favorecidos 

(SANTOS; SENNA, 2017). A dimensão socioeducativa, portanto, possibilita a 

operacionalização do projeto ético-político da profissão, visando a transformação social no 

cotidiano dos usuários. 

Corroborando, Mioto (2009) ressalta que a orientação e o acompanhamento a 

indivíduos, grupos e famílias como ações socioeducativas simboliza a possibilidade de 

fortalecer a discussão das ações historicamente estabelecidas pelo Serviço Social e também 
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contribui para a materialização do projeto ético-político, uma vez que possibilita a rearticulação 

entre teoria e a prática. Para isso, sinaliza que as ações socioeducativas não são engessadas, 

sendo passíveis de mudanças e ressalta a importância da constante avaliação dessas ações para 

verificar os resultados delas na vida dos usuários e também nos serviços de saúde. 

  As abordagens nas ações educativas podem ser individuais ou grupais, sendo o segundo 

altamente aconselhável, pois através da reunião de diferentes sujeitos pode-se realizar um 

processo educativo de forma coletiva. Os indivíduos, as famílias e os grupos participam das 

ações socioeducativas de forma direta e indireta, ou seja, ao participarem dos encontros com o 

Assistente Social esse indivíduo provavelmente está referenciado em uma família ou grupo, e 

também ocorre o processo inverso, que ao participar de um grupo esse indivíduo está inserido 

em uma família (MIOTO, 2009).  

Assim, destaca-se a importância da Educação em Saúde no espaço hospitalar e a 

contribuição do Serviço Social, a partir da perspectiva dialógica, para a construção de um 

processo educativo que incite os usuários a apresentarem dúvidas, experiências e consequente 

reflexão de sua realidade social. Para Guedes e Castro (2009), isso só será possível diante a 

prática de um diálogo franco e aberto, com mútua troca entre profissional e usuários, pois, o 

exercício de fala e escuta não se desenvolve automaticamente, mas sim, à custa de um estímulo 

cotidiano, no qual o usuário deve ser incentivado a externalizar seu saber, dúvidas e apreensões 

e o profissional se despir da postura de autoridade e julgamento.  

No espaço hospitalar, as propostas de Educação em Saúde desenvolvidas pelo 

Assistente Social devem fortalecer e aprimorar a prática do cuidado integral, por meio de 

espaços grupais e individuais que problematizem os determinantes sociais, culturais, políticos 

e econômicos que envolvem o processo saúde/doença, considerando os saberes populares e 

respeitando a autonomia dos usuários; sendo também espaços para esclarecimento de dúvidas, 

troca de experiências, vivências, conhecimentos, através de socialização de informações entre 

usuário e profissionais/acadêmicos (REZENDE; MORAIS; CASTRO, 2016). 

Sendo assim, o Assistente Social no contexto hospitalar pode construir novas práticas 

com vistas à democratização dos saberes e contribuir com o desenvolvimento de processos 

educativos que visem a superação da visão hegemônica da compreensão do processo saúde-

doença, através de uma prática política que se proponha à formação da consciência sanitária 

crítica (REZENDE; MORAIS; CASTRO, 2016). 

Em relação ao atendimento a ‘pacientes’ oncológicos, as ações socioeducativas 

constituem uma das estratégias de trabalho do Serviço Social junto aos usuários e/ou seus 

familiares para facilitarem o acesso aos direitos sociais, estimulando-os a serem 
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corresponsáveis no processo saúde-doença, de modo a fomentar a autonomia dos ‘pacientes’ e 

familiares diante ao processo de reivindicação de seus direitos e participação no processo de 

produção e reprodução de sua vida social, enquanto protagonistas (MEDEIROS; SILVA; 

SARDINHA, 2015). 

Nessa perspectiva, destaca-se o projeto de intervenção do Serviço Social desenvolvido 

no Hospital Escola Álvaro Alvim (HEAA), no período de Estágio em Serviço Social, que se 

configura em trabalho socioeducativo. Seu objetivo foi compreender e intervir sobre as 

interferências negativas de fatores sociais e econômicos ao tratamento de mulheres, recém 

diagnosticadas com câncer de mama ou colo de útero, numa perspectiva de humanizar o 

atendimento e viabilizar o acesso das usuárias aos direitos sociais. E como objetivos 

específicos: 1) identificar demandas sociais e econômicas das usuárias oncológicas; 2) orientar 

sobre os direitos dos ‘pacientes’ oncológicos; 3) viabilizar o acesso a benefícios das demais 

políticas setoriais e, 4) contribuir com a humanização do atendimento, por meio do acolhimento. 

A escolha da temática envolvida no projeto se deu a partir da experiência obtida no 

referido estágio, o qual possibilitou a construção de uma análise acerca das principais demandas 

do Serviço Social no HEAA e, dentre estas, evidenciou-se grande número de usuárias 

diagnosticadas com câncer de mama ou colo de útero, que procuravam a Assistente Social com 

objetivo de obter orientações sobre seus direitos, tirar dúvidas sobre o tratamento e normas 

institucionais, relatar sobre dificuldades nas relações familiares, ser agendada para a sessão 

clínica realizada semanalmente no hospital, entre outros. 

 Grande parte dessas mulheres residem em bairros periféricos ou em municípios 

próximos à Campos dos Goytacazes, apresentando dificuldades econômicas e sociais, além de 

dificuldades em termos de acesso a serviços de saúde e desconhecimento acerca dos direitos 

dos ‘pacientes’ oncológicos.  

As usuárias diagnosticadas com câncer de mama ou colo de útero são encaminhadas ao 

Serviço Social do Hospital Escola Álvaro Alvim, pela existência de uma parceria entre os 

médicos oncologistas e o Serviço Social, no sentido de fazer um trabalho em conjunto. Os 

médicos encaminham as ‘pacientes’ para o Serviço Social efetuar seus cadastros e 

agendamentos para a sessão clínica que irão participar, orientando-as sobre os procedimentos 

que serão feitos e as normas institucionais a serem seguidas.  

Essas usuárias, encaminhadas pelos médicos, na maioria das vezes chegam 

individualmente ao Serviço Social e se apresentam demasiadamente nervosas e desorientadas 

sobre o que devem fazer, expressando muito medo, dúvidas e angústias, o que exige do 

Assistente Social um acolhimento respeitoso, de aproximação com as usuárias, a fim de melhor 
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atender e compreender suas necessidades, tendo em vista a integralidade da atenção à saúde. 

Nesse momento, são realizadas as primeiras orientações, sendo as usuárias acompanhadas no 

transcorrer do tratamento, podendo retornar à sala do serviço social a qualquer momento, ou 

ser abordadas pelo serviço social, quando necessário. 

O projeto de intervenção realizado durante o Estágio em Serviço Social foi desenvolvido 

a partir de ação grupal e ação individual com usuárias acometidas com câncer de colo de útero 

ou de mama, cujas sessões clínicas fossem agendadas para dia da semana coincidente com o 

dia da semana pré-definido para o desenvolvimento do grupo. Portanto, o grupo era realizado 

semanalmente, às sextas feiras, às 7:30hs, no quarto andar do HEAA, com um grupo de cinco 

mulheres, antes das mesmas passarem pela sessão clínica.  

Durante a abordagem em grupo, primeiramente, realizava-se a apresentação do projeto 

e das usuárias e, posteriormente, eram discutidas questões como dificuldades de transporte, 

acesso a serviços de saúde, apoio familiar, trabalho e outros. Por fim, realizava-se a orientação 

dos direitos dos ‘pacientes’ oncológicos e cada usuária recebia uma folha contendo todos os 

direitos listados, os órgãos aos quais recorrer e os documentos exigidos.  

Após a sessão clínica, as usuárias retornavam ao Serviço Social para uma abordagem 

individual, quando apresentavam as definições médicas sobre o seu tratamento, sendo criado 

espaço para retiradas de dúvidas ainda pendentes.  

O projeto foi implementado durante o período de agosto a novembro de 2019, 

contemplando o total de 70 mulheres portadoras de câncer de mama (CAM) ou colo de útero 

(CCU). As idades destas mulheres são apresentadas no quadro abaixo: 

 

Tabela 2.2.1 - Número de mulheres com câncer de mama e de colo de útero, segundo faixa etária, 

participantes do projeto de intervenção do Serviço Social, no HEAA, em 2019. 

Faixa Etária N. Mulheres – 

CAM 

N. Mulheres – 

CCU 

< que 20 anos 0 0 

20 a 29 anos 1 0 

30 a 39 anos 6 8 

40 a 49 anos 11 4 

50 a 59 anos 9 4 

60 a 69 anos 12 4 

70 a 79 anos 4 5 

80 a 89 anos 1 0 

90 a 100 anos 1 0 

TOTAL GERAL 45 25 

                          Fonte: Elaboração da autora. 
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Observa-se que, em relação às mulheres com câncer de mama, a faixa etária 

preponderante foi 60 a 69 anos (26,6%). Contudo, pode-se perceber também a incidência nas 

faixas etárias de 40 a 49 anos (24,4%), 50-59 anos (20%), 30-39 anos (13,3%), 70-79 anos 

(8,9%) e nas faixas etárias 20-29 anos, 80-89 anos e 90 a 100 anos (2,2% cada). Portanto, a 

referida enfermidade acometeu mulheres em faixas etárias diversas, sendo mais presente nas 

acima de 59 anos, correspondendo a 40% do total de mulheres com câncer participantes do 

projeto, o que coaduna com os dados do INCA (2021) que afirmam a maior incidência da 

doença a partir dos 60 anos. 

No que diz respeito às mulheres com câncer de colo de útero, pode-se observar a alta 

incidência na faixa etária de 30 a 39 anos (32%), o que salienta a presença da enfermidade em 

mulheres muito jovens. Em ordem decrescente, outras faixas etárias também foram acometidas, 

sendo: 70-79 anos (20%) e 40-49 anos, 50-59 anos, 60-69 anos (4% cada). Assim, 64 % das 

mulheres participantes do projeto de intervenção, com câncer de colo de útero, estavam em 

faixa etária até 59 anos; e, portanto, 36% delas se encontravam na faixa etária de 60 a 79 anos. 

Em relação ao local de residência – bairro, localidade e/ou município - das mulheres 

participantes do projeto de intervenção, com câncer de mama e de colo de útero, vejamos a 

tabela abaixo:  

Tabela 2.2. 2 – Número de mulheres com câncer de mama e de colo de útero, segundo o local de residência, 

participantes do projeto de intervenção do Serviço Social, no HEAA, em 2019. 

CAM CCU 

 

Local de Residência N. Mulheres - Local de Residência N. Mulheres - 

Macaé* 16 Parque Guarus* 4 

São Fidélis** 4 Jóckey* 4 

Turf Club* 3 Turf Club* 1 

Quissamã** 2 Parque Aurora* 2 

Centro* 2 Parque Leopoldina* 2 

Amparo/ São João da 

Barra** 

1 Tapera* 2 

Farol* 1 Calabouço* 1 

Baixa Grande* 1 Centro* 1 

Goytacazes* 1 Conselheiro Josino* 1 

Nova Goytacazes* 1 Goytacazes* 1 

Tocos* 1 Nova Goytacazes* 1 

Codin* 1 Parque Prazeres* 1 

Custodópolis* 1 Nova Campos* 1 

Parque Santa Rosa* 1 Novo Jóckey 1 

Parque Cidade Luz* 1 Parque Santa Rosa 1 

Parque São Benedito* 1 - - 

Parque São José* 1 - - 

IPS* 1 - - 
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Parque Aurora* 1 - - 

Parque Tarcísio 

Miranda* 

1 

 

- - 

Parque Maciel* 1 - - 

Parque Santa Helena* 1 - - 

Ururaí* 1 - - 

TOTAL GERAL 45 TOTAL GERAL 25 
          Fonte: Elaboração da autora. 

          ** Municípios vizinhos a Campos dos Goytacazes/RJ. 

          * Bairros/distritos de Campos dos Goytacazes/ RJ. 

 

Constata-se que entre os locais de residência das ‘pacientes’ com câncer de mama 

atendidas no HEAA, participantes do projeto, o de maior incidência foi Macaé (35,6%), seguido 

por São Fidelis (8,9%), Turf Club (6,7%), Centro (4,4%), Quissamã (4,4%). As demais 

localidades corresponderam 2,2% cada e em conjunto 40%.  O grande número de ‘pacientes’ 

residentes fora de Campos dos Goytacazes se justifica por este município ser Referência em 

Oncologia para a Região Norte Fluminense.  

 Em relação às mulheres com câncer de colo de útero, preponderam ‘pacientes’ 

residentes no Parque Guarus e Jóckey, correspondendo a 16 % cada e 32 % em conjunto. Estes 

locais foram seguidos, em ordem decrescente, por: Parque Aurora, Parque Leopoldina e Tapera 

(8% cada); e os demais bairros (4% cada).  

 A partir dos relatos das usuárias participantes do projeto sinalizou-se a presença de 

limites relacionados tanto à realização da detecção precoce do câncer de mama e colo de útero, 

quanto a continuidade do tratamento no hospital, envolvendo determinantes estruturais como a 

organização de políticas públicas, mercado de trabalho, educação, ocupação, renda, cultura e 

valores sociais, além de determinantes intermediários como disponibilidade de transportes e 

acesso aos serviços de saúde, condições de trabalho e fatores psicossociais.  

As participantes, em sua maioria, mencionaram dificuldades no acesso aos serviços de 

saúde referentes a atenção básica devido a complicações como insuficiência de fichas para o 

atendimento da população, falta de recursos humanos e ausência de insumos e materiais para 

realização de exames ginecológicos e de rotina. Além desses, foram expressos relatos sobre 

dificuldade de locomoção/transporte para conseguirem chegar a determinados serviços de 

saúde, por conta da distância, e ausência de ônibus em horários bem cedo, para chegarem a 

tempo de conseguir ficha para marcação de consulta. Destaca-se ainda, a contribuição de duas 

‘pacientes’ oncológicas cadeirantes, que relataram sentir limitações no tocante a acessibilidade 

nos serviços de saúde. Assim, compreende-se que as dificuldades no acesso as ações de 

promoção, prevenção e proteção à saúde, ocasionam agravamentos no estado de saúde das 

usuárias, além de alta demanda para os serviços de média e alta complexidade. 
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Os relatos também apresentaram a falta de tempo como um fator recorrente ao não 

acesso aos serviços de saúde, muitas mulheres declararam trabalhar em tempo integral, sendo 

as principais responsáveis pela renda familiar, tendo assim dificuldades para o autocuidado da 

saúde. Além disso, a ausência de costume de fazer exames e aspectos subjetivos como dor, 

medo e/ou constrangimento, também foram apontados como determinantes para a não 

realização do exame Papanicolau e de mamas. Duas usuárias, com mais de 60 anos, disseram 

nunca ter feito exame preventivo durante toda a vida, sinalizando para aspectos culturais e 

valores sociais envolvidos.  

Diante tais dificuldades, muitas usuárias confessaram procurar os serviços de saúde 

apenas após o aparecimento de desconfortos/dores e outros sintomas clínicos, ou seja, após o 

avanço do estágio da doença. Disseram também ter que recorrer, por vezes, a planos de saúde 

e/ou planos sociais para realizar exames mais rapidamente. 

No que tange ao tratamento, a dificuldade de ter transporte na localidade em que reside, 

ou ter, mas não passar em horário suficientemente cedo para chegar ao hospital a tempo da 

consulta marcada, por vezes, gerava morosidade do tratamento, prorrogando o processo. 

‘Pacientes’ do município de Macaé destacaram que, às vezes, não chegavam a tempo de 

participar da sessão clínica realizada pela junta médica, pois o transporte atrasava para buscá-

las, sendo preciso remarcar a consulta para a semana seguinte. Outras usuárias, moradoras de 

áreas mais periféricas do município de Campos dos Goytacazes, relataram pagar transportes 

privados, por meio de aplicativos, para conseguirem comparecer a tempo. Houve ainda, 

usuárias que disseram não sentir dificuldades de transporte por ter algum familiar que as 

conduziam ao hospital.  

No que diz respeito ao trabalho, muitas usuárias relataram a diminuição ou abandono 

das atividades laborais, devido ao processo do tratamento, o que ocasionou uma diminuição na 

renda, trazendo dificuldades para a manutenção da vida. Outras disseram estar desempregadas, 

tendo seu sustento através de algum familiar e/ou por meio de benefícios sociais, sendo: 

Auxílio-Doença, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e Bolsa Família. Grande parte das 

usuárias com 60 anos ou mais, disseram ser aposentadas. 

No que concerne aos direitos dos “pacientes oncológicos”, algumas usuárias 

expressaram desconhecimento acerca da temática, outras argumentaram saber sobre a 

existência de tais direitos, mas não saber exatamente quais eram e como fazer para recorrê-los.  

Houve ainda, algumas ‘pacientes’ que alegaram dar entrada no processo, mas ressaltaram a 

demora e burocracia do mesmo, dizendo aguardar a aprovação da solicitação.    
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Faz-se relevante pontuar que mesmo diante ao acesso a benefícios sociais muitas 

‘pacientes’ permaneceram em situações de dificuldades econômicas e sociais, pois o processo 

de tratamento modifica a dinâmica familiar e seu padrão econômico, haja vista que os recursos 

financeiros são, em parte, destinados aos custos relacionados ao tratamento e os benefícios 

sociais possuem valor restrito diante ao ônus financeiro que o tratamento oncológico demanda.    

Aspectos subjetivos como nervosismo, medo, ansiedade e insegurança, foram as 

principais respostas das ‘pacientes’ quando questionadas sobre como se sentiam diante ao 

tratamento da doença. Muitas usuárias, devido ao desequilíbrio emocional, passavam mal no 

momento da sessão clínica, outras ficavam tão nervosas que não conseguiam processar direito 

às informações passadas pelos médicos, ressaltando a importância da presença de um 

acompanhante.  

Uma das ‘pacientes’ participantes desse projeto foi uma familiar da autora, o que a 

permitiu acompanhar ainda mais de perto a realidade repleta de dificuldades enfrentadas pelas 

pacientes oncológicas. A usuária, com pouco nível instrucional, confidenciou suas dificuldades 

em compreender o linguajar médico, além de não compreender com clareza as etapas e 

procedimentos que seriam realizados, o que a deixava confusa e preocupada.  

Diante as questões vivenciadas e expressas, o grupo consistiu em ‘espaço’ de 

compartilhamento de situações e sentimentos presentes a partir do diagnóstico de câncer; de 

diálogo e troca de vivências, que humanizando a atenção à saúde usufruída/ofertada; e, de 

reconhecimento de demandas para orientações e encaminhamentos com vistas a viabilizar o 

acesso a direitos sociais.  

Nessa perspectiva, apreende-se a importância da intervenção do Serviço Social no 

atendimento às pacientes oncológicas a partir do acolhimento, da escuta qualificada e do uso 

de uma linguagem clara, decodificando as orientações médicas, na perspectiva de facilitar o 

processo de tratamento; e, também, pelo reconhecimento de demandas sociais e econômicas 

que pudessem limitar o processo de tratamento. Para tanto, é importante que o Assistente Social 

tenha conhecimento acerca dos procedimentos que compõem o processo do tratamento 

oncológico, aprendendo sobre os seus diferentes tipos, impactos sobre a ‘paciente’ e 

consequências para sua realidade social, direcionando sua intervenção na perspectiva da 

atenção integral da saúde. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo analisou o trabalho do Serviço Social na saúde e, em especial, junto 

a mulheres com câncer de mama e colo de útero, em hospital credenciado ao Sistema Único de 

Saúde (SUS), que consistiu em campo de estágio em serviço social.  

As políticas voltadas para a saúde da mulher e as políticas direcionadas ao controle de 

neoplasias malignas foram apresentadas, compondo um campo de direitos com os quais o 

trabalho do Serviço Social também se associou. No entanto, foi analisado que tais direitos 

possuem limites para serem efetivados, pois o processo saúde-doença possui condicionamentos, 

sendo perpassado por fatores econômicos, sociais, políticos e culturais.  

Assim, apreendeu-se que a condição da doença, para além da perspectiva biológica, se 

expressa inerente ao modo de produção capitalista, se relacionando às relações e reproduções 

sociais, políticas e econômicas, que imprimem condicionantes à vida das mulheres/usuárias. 

Nessa perspectiva, discutiu-se, associado às políticas de saúde direcionadas às mulheres, a 

importância do debate de gênero e a compreensão da integralidade das demandas que 

perpassam o processo de adoecimento feminino, apreendendo, em suas singularidades, as 

expressões coletivas intrínsecas a questão social.  

Analisou-se o trabalho do Serviço Social na saúde e junto aos usuários com câncer, 

reconhecendo e intervindo nos condicionantes que atravessam o processo de adoecimento e 

tratamento da doença, atuando na perspectiva da integralidade, de modo a trabalhar as 

singularidades das demandas individuais sob o enfoque da totalidade, articulando o projeto 

ético-político profissional aos propósitos do Sistema Único de Saúde. 

No campo de estágio em Serviço Social, ao ser analisados os relatos das mulheres 

participantes do projeto de intervenção, verificou-se que as demandas são saturadas das 

mencionadas determinações econômicas, políticas e culturais, requerendo a intervenção do 

Assistente Social para além de ações imediatas. As condições de vida, trabalho, educação, 

ocupação, renda, cultura, valores sociais, disponibilidade de acesso aos serviços de saúde, entre 

outros, perpassaram o processo de tratamento do câncer de mama e colo de útero. Isso implicou 

em intervenções respaldadas em perspectiva crítica da realidade e norteadas por princípios 

éticos-políticos e fundamentos teórico-metodológicos profissionais, que se associam aos 

propósitos do Sistema Único de Saúde quando desenvolvidos no âmbito da saúde pública.  

Nessa perspectiva, destacou-se a importância do Assistente Social junto a usuárias com 

câncer, reconhecendo e intervindo nos condicionantes que atravessam o processo de 
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adoecimento e tratamento da doença, atuando como facilitador no processo do tratamento, 

viabilizando o acesso aos direitos sociais, com vistas à promoção e atenção integral da saúde. 

Ressaltou-se, ainda, a importância de ações socioeducativas no trabalho do Serviço 

Social junto às ‘pacientes’ oncológicas, de maneira a facilitar o acesso aos direitos sociais e 

estimular a reivindicação dos mesmos, enfatizando a participação das usuárias no conhecimento 

crítico da sua realidade e as incentivando a serem corresponsáveis no processo saúde-doença, 

na perspectiva de sua autonomia e do seu papel enquanto protagonistas no tratamento.  
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