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“O momento que vivemos é um momento pleno de desafios. 

Mais do que nunca é preciso ter coragem, é preciso ter 

esperanças para enfrentar o presente. É preciso resistir e 

sonhar. É necessário alimentar os sonhos e concretizá-los dia-

a-dia no horizonte de novos tempos mais humanos, mais 

justos, mais solidários.” (IAMAMOTO ,2004,p17) 
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RESUMO 

 

Esta monografia analisa o trabalho do Serviço Social na emergência do Hospital Geral de 

Guarús (HGG), em Campos dos Goytacazes/RJ. Analisa as perspectivas e os desafios desse 

trabalho em busca da garantia de direitos sociais, em especial, ao direito à saúde, frente à 

precarização do Sistema Único de Saúde (SUS). Para sua elaboração foram realizadas 

pesquisas bibliográficas, observação participante e utilizados dados registrados em diários de 

campo e Fichas Sociais. Em suas análises apresenta os principais marcos históricos da 

política de saúde no Brasil e a problematização das contradições presentes no processo de 

implementação do SUS, no qual se insere também a realidade da emergência do HGG. 

Descreve as frentes de trabalho do serviço social nessa emergência, analisando-as diante as 

diretrizes neoliberais, cujas consequências limitam o trabalho do serviço social, mas também 

suscitam demandas a este profissional. Entre tais frentes, ressalta o projeto de intervenção de 

serviço social, realizado pela autora da presente monografia durante o Estagio em Serviço 

Social, associando-o ao contexto institucional.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Emergência Hospitalar. Serviço Social. Sistema Único de Saúde.  
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ABSTRACT 

 

This monograph analyzes the work of the Social Service in the emergency department of the 

Hospital Geral de Guarús (HGG), in Campos dos Goytacazes/RJ. It analyzes the perspectives 

and challenges of this work in search of guaranteeing social rights, in particular, the right to 

health, given the precariousness of the Unified Health System (SUS). For its elaboration, 

bibliographical researches were carried out, participant observation and data recorded in field 

diaries and Social Sheets were used. In its analysis, it presents the main historical landmarks 

of health policy in Brazil and the problematization of the contradictions present in the SUS 

implementation process, in which the reality of the emergence of the HGG is also inserted. It 

describes the work fronts of the social service in this emergency, analyzing them against the 

neoliberal guidelines, whose consequences limit the work of the social service, but also raise 

demands on this professional. Among these fronts, the social service intervention project, 

carried out by the author of this monograph during the Internship in Social Service, stands 

out, associating it with the institutional context. 

 

KEYWORDS: Hospital Emergency. Social Service. Health Unic System. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente monografia - intitulada “O serviço social na emergência hospitalar: 

perspectivas e desafios no processo de garantia do direito à saúde” – possui o objetivo de 

analisar o trabalho do Serviço Social no setor de emergência do Hospital Geral de Guarus 

(HGG) diante à precarização do Sistema Único de Saúde (SUS). Esse tema é fruto do Estágio 

em Serviço Social, realizado neste hospital, no período de agosto de 2018 a dezembro de 

2019.  

Nesse estágio observou-se a importância do trabalho do serviço social na área da 

saúde pública, especificamente no setor de emergência do HGG, promovendo o acesso aos 

direitos sociais e contribuindo com a prevenção de agravos, promoção e recuperação da saúde 

dos usuários deste setor. Mas, também, observou-se a superlotação e a precarização da saúde, 

sendo necessária a liberação de acompanhante para todos os usuários internados na 

emergência, como uma estratégia para minimizar os efeitos da desproporção entre número de 

auxiliares de enfermagem e o alto número de usuários internados. Essa decisão ampliou o 

direito ao acompanhamento hospitalar, que se encontra formulado pela Lei n° 106/2009 e 

destinado apenas a crianças, idosos e pessoas com deficiência.  

Outros aspectos relacionados à precarização da saúde pública foram observados e 

serão destacados neste trabalho, como: grandes vazios assistenciais, deficiência na 

infraestrutura hospitalar, falta de equipamentos e insumos, falta recursos humanos e 

instabilidade em seus vínculos trabalhistas. 

No contraponto, o perfil dos usuários do setor de emergência do HGG condiz com a 

presença de baixíssimo nível socioeconômico, baixa escolaridade, ausência de 

acompanhamento médico ambulatorial e ausência de acesso à atenção básica, sendo 

reconhecido pela observação participante e pelos dados das Fichas Sociais elaboradas. Assim, 

de um lado há indivíduos vulneráveis, que possuem somente o Sistema Único de Saúde 

(SUS) como alternativa para usufruto de assistência à saúde e, de outro, uma grande 

fragilidade do sistema de saúde na implementação desta assistência.  

Diante a esse cenário, algumas frentes de trabalho são realizadas no referido setor, 

entre elas se encontra um projeto de intervenção de serviço social elaborado e executado pela 

autora deste trabalho. Este visou prestar orientações/reflexões sobre a importância do 

acompanhante e sobre o respeito às normas hospitalares, visto que determinadas práticas 

desenvolvidas pelos acompanhantes poderiam trazer prejuízos para usuário e para os próprios 

acompanhantes, sem perder de vista as dificuldades que o pouco espaço físico promovia. 
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Além disso, o acompanhante poderia contribuir de modo mais crítico no processo de 

recuperação da saúde estabelecido.   

Assim, a partir dessa vivência, surgiu a motivação em estar sistematizando o processo 

de conhecimento construído, sendo destacado a precarização do SUS e o trabalho do Serviço 

Social. Para isso, foi realizada pesquisa bibliográfica, observação participante e analisados os 

dados registrados nas Fichas Sociais. Os principais autores utilizados são: Bravo (2009); 

Bravo e Matos (2009); Izepão, Brito e Silva (2019); Correia (2009); Novaes (2008). 

Nessa perspectiva, este trabalho será desenvolvido em dois capítulos. O primeiro, 

intitulado “ O sistema único de saúde: uma análise sobre sua implementação, com destaque 

para o Hospital Geral de Guarus (HGG)”, será dividido em três Subitens.  

O primeiro subitem – “Aspectos históricos da política de saúde no Brasil” – será 

apresentado os principais marcos institucionais da política de saúde pública no Brasil, 

abordando o contexto até a criação do Sistema Único de Saúde (SUS). O segundo subitem – 

“Precarização e Subfinanciamento no processo de implementação do SUS” – abordará os 

desafios na implementação do SUS frente às contrarreformas  dos governos sob a orientação 

neoliberal a partir de 1990, quando o subfinanciamento da saúde pública é aspecto ressaltado. 

O terceiro subitem – “O contexto do Hospital Geral de Guarus (HGG)” – problematizará o 

cenário do setor de emergência do HGG, descrevendo suas características e associando-as ao 

processo de precarização já mencionado.   

O segundo capítulo, intitulado “ Serviço social e saúde pública: interações no âmbito 

do Hospital Geral de Guarus” - será dividido em dois  subitens. O primeiro subitem – “O 

serviço social e sua inserção na saúde: construções históricas” - abordará a trajetória histórica 

do Serviço Social no Brasil, com ênfase na inserção do serviço social na área da saúde. O 

segundo subitem – “O trabalho do serviço social no Hospital Geral de Guarus: perspectivas e 

desafios” – analisará o trabalho do Serviço Social na área de Saúde e no setor de emergência 

do HGG, destacando os desafios e perspectivas encontrados.  

 Por fim, esta monografia pretende contribuir com análises e estudos de assistentes 

sociais, alunos de serviço social e demais interessados no tema, ponderando  o trabalho do 

Serviço Social e os determinantes macroestruturais do processo de implementação das 

políticas sociais, especificamente sobre a política de saúde.  
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1. O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: UMA ANÁLISE SOBRE SUA 

IMPLEMENTAÇÃO, COM DESTAQUE PARA O HOSPITAL GERAL DE 

GUARÚS.  

 

1.1. Marcos e aspectos históricos da política de saúde no Brasil. 

 

 As primeiras ações referentes à atenção à saúde no Brasil iniciaram-se, no século 

XIX, por ações filantrópicas de cunho religioso e da medicina liberal, sendo posteriormente o 

Estado responsável pelas campanhas sanitárias, voltadas `a higienização dos espaços públicos 

e ao controle das epidemias. (BRAVO, 2009). 

Segundo Izepão, Brito e Silva (2019), na fase de transição para o séc.XX, as 

epidemias de febre amarela, peste e varíola comprometeram a economia agroexportadora, 

levando o governo a organizar campanhas de vacinação e inspeções sanitárias. Assim, o 

interesse do Estado expressava viés mais econômico do que social.  Nos anos 1920, a partir 

de movimento liderado por sanitaristas com negociações políticas junto ao governo federal, 

sob liderança de Oswaldo Cruz,  surge o Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), 

por meio do qual foram viabilizados recursos financeiros para ações públicas no setor da 

saúde e saneamento básico em todo o país.  

No século XX, além das referidas campanhas, a atenção à saúde passou a ser 

desenvolvida pela denominada ‘saúde previdenciária’, implementada em resposta à 

organização e à ação política da classe trabalhadora e, portanto, do estabelecimento da 

‘questão social’. A saúde previdenciária foi destinada aos trabalhadores com vínculo formal 

de trabalho, norteada pelo conceito restrito de saúde, no qual condiz com a ausência de 

sintomas clínicos. Nesta, a preocupação com o sistema de saúde estava relacionada com a 

reprodução da força de trabalho, com seu vigor físico e mental com vistas à sua  inserção na 

produção. (BRAVO, 2009). 

A saúde realizada pela estrutura previdenciária criada a partir da lei Elói Chaves, em 

1923, segundo Bravo (2009), foi respaldada pelas questões de saúde e higiene dos 

trabalhadores. As Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs) foram organizadas por 

empresas, com a participação do Estado, dos patrões e dos empregados em sua administração. 

Os benefícios eram proporcionais às contribuições, sendo: assistência médica-curativa e 

fornecimento de medicamentos; aposentadoria por tempo de serviço, velhice e invalidez, 

pensão para os dependentes e auxílio funeral.  
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As mencionadas CAP foram incorporadas pelos Institutos de Aposentadorias e 

Pensões (IAPs), criados a partir dos anos 1930, sendo estes unificados, em 1966, no Instituto 

Nacional de Previdência Social (INPS), quando as políticas de proteção social, entre elas a de 

saúde, passam a cobrir com isonomia todos os trabalhadores com vínculo formal de trabalho 

no território brasileiro. Além destas instituições, foram criados o Ministério da Saúde, pela 

Lei nº 1.920, em 1953, e o Instituto de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), 

em 1977. (IZEPÃO; BRITO; SILVA, 2019). 

Para Romão (2019), o sistema de medicina previdenciária cobria os trabalhadores 

formais de zonas urbanas, enquanto o sistema de saúde pública era vinculado ao Ministério 

da Saúde e atendia os trabalhadores de zonas urbanas e rurais, com destaque para as 

primeiras. O atendimento individual de caráter “curativo” era de responsabilidade do 

Ministério da Previdência Social, que atuava por meio do INAMPS.  

Nessa perspectiva,   

 

A política de saúde formulada nesse período era de caráter nacional, 

organizada em dois subsetores: o de saúde pública e o de medicina 

previdenciária. O subsetor de saúde pública será predominante até meados 

de 60 e se centralizará na criação de condições sanitárias mínimas para as 

populações urbanas e, restritamente, para as do campo. O subsetor de 

medicina previdenciária só virá sobrepujar o de saúde pública a partir de 

1966. (BRAVO, 2009. p.91) 

 

Nos anos 1960, o Ministério da Saúde recebia menos de 20% dos recursos federais 

destinados à saúde, sendo a maior parte destinada à seguridade social, via INAMPS. O 

financiamento da saúde era oriundo, majoritariamente, da União, responsável por 70% dos 

recursos, tendo a saúde se destacado entre os investimentos estatais, como previsto no Plano 

Nacional do Desenvolvimento/PND. (ROMÃO, 2019). 

Concomitantemente, o governo militar realizou reformas de cunho privatista na 

saúde, com estabelecimento de convênios entre o INPS/INAMPS e o setor privado da saúde, 

tendo este setor se expandido significativamente a partir da construção e de reformas de 

hospitais privados com recursos federais (IZEPÃO; BRITO; SILVA, 2019). Isso sinaliza para 

a participação do setor privado no desenvolvimento da saúde pública brasileira, estando 

presente até a atualidade, seja por convênios e contratos, seja pela presença enquanto setor 

totalmente privado, sem financiamento público, composto por planos de saúde e demais 

instituições que comercializem serviços de saúde. Essa participação a partir dos anos 1990, 

após a criação do Sistema único de Saúde (SUS), tomará outra direção, repercutindo nos 

limites à plena implementação da saúde proposta na Constituição Federal de 1988 e 
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regulamentada pelas lei 8080 e lei 8.142, ambas de 1990, como posteriormente, será 

abordado.   

A partir da segunda metade dos anos 1970, diante ao aumento paulatino do 

desemprego no Brasil e, por conseguinte, da ampliação da desproteção social, na qual se 

insere a ausência do direito à saúde pela via previdenciária, o movimento social pela Reforma 

Sanitária ganhou força, impulsionado pelo Centro Brasileiro de Estudo em Saúde (CEBES) e 

pela Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (ABRASCO). Os 

sanitaristas elaboraram um novo projeto para saúde pública, apresentado e aprovado na VIII 

Conferência Nacional de Saúde (CNS), em 1986, na qual as bandeiras da universalização e da 

constitucionalização da saúde se expressaram.   

Assim, a VIII Conferência Nacional de Saúde é considerada um marco para a saúde 

brasileira por consistir em um movimento democrático, no qual se iniciou um processo de 

participação social sobre a política de saúde. Também foi espaço para estabelecimento e 

fortalecimento de alianças, no sentido da promoção da reforma do setor de saúde, em um 

contexto de disputa de interesses entre os vários atores envolvidos na implementação da 

saúde. (BAPTISTA; MATTA; ROSARIO, 2020) 

A Constituição Federal (CF) de 1988 formalizou os anseios e deliberações do 

Movimento pela Reforma Sanitária, definindo a saúde como direito de todos e dever do 

Estado. A regulamentação dos artigos da CF referentes à política de saúde foi  realizada pela 

lei n. 8080 e lei n. 8142, ambas de 1990, sendo criado o Sistema Único de Saúde (SUS).  

A lei 8.080, segundo Silveira e Coelho (2019), entre outros elementos, prevê a 

possibilidade das iniciativas privadas participarem da rede de serviços de saúde do SUS, a 

partir do estabelecimento de contratos, cabendo ao poder público a regulamentação, 

fiscalização e controle de todos os serviços prestados no âmbito do SUS. Assim, formaliza a 

manutenção da associação entre Estado e setor privado. 

A Constituição Federal de 1988 formaliza a redefinição do conceito de saúde, que 

respalda as ações de saúde a serem desenvolvidas, sendo destacada a importância dos 

determinantes sociais diante ao processo saúde-doença e, por conseguinte, os âmbitos da 

prevenção e promoção. Assim, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante as políticas sociais e econômicas que visem a redução de riscos de doenças e outros 

agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. (BRASIL, 1988, art .196).  
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A lei 8080/1990 também destaca a noção de determinação social ao processo saúde-

doença, ampliando o conceito de saúde para além dos sintomas clínicos e do processo de 

assistência à saúde. Assim,  

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). 

 

Buss, (2000) corrobora dizendo que:  

 

[...] a saúde é produto de um amplo espectro de fatores relacionados com a 

qualidade de vida, incluindo um padrão adequado de alimentação e nutrição, 

e de habitação e saneamento; boas condições de trabalho; oportunidades de 

educação ao longo de toda a vida; ambiente físico limpo; apoio social para 

famílias e indivíduos; estilo de vida responsável; e um espectro adequado de 

cuidados de saúde. (BUSS, 2000.p.167) 

 

E, acrescenta que, portanto, as atividades de promoção da saúde estão:  

 

[...] mais voltadas ao coletivo de indivíduos e ao ambiente, compreendido 

num sentido amplo, de ambiente físico, social, político, econômico e 

cultural, através de políticas públicas e de condições favoráveis ao 

desenvolvimento da saúde (as escolhas saudáveis serão as mais fáceis) e do 

reforço (empowerment) da capacidade dos indivíduos e das comunidades. 

(BUSS, 2000.p.167) 

 

A lei 8.080 também formaliza os princípios e diretrizes do SUS, sendo: a) Universalização: o 

Estado assegura o direito à saúde a todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer critério para 

acesso; b) Equidade: garantia de assistência a saúde de modo desigual diante a necessidades 

desiguais, ou seja, atendimento deve ser realizado de acordo com a necessidade de cada um, 

atendimento igualitário, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; c) 

Integralidade: atendimento de todas as necessidades de saúde; d) Hierarquização:  refere-se a 

organização da rede de serviços de saúde em níveis de atenção, garantindo acesso aos 

serviços de acordo com a complexidade requerida pelo caso; e) Regionalização: é um 

processo de articulação entre os serviços que já existem, visando o comando unificado dos 

mesmos, nos limites dos recursos disponíveis numa dada região; f) Descentralização: repasse 

de poder administrativo e financeiro entre união, estados e municípios ou distrito federal; g) 

Participação Social: a sociedade deve participar na gestão do SUS, portanto, devem ser 

criados os Conselhos e as Conferências de Saúde, que visam formular estratégias, controlar e 

avaliar a execução da política de saúde. (MINISTERIO DA SAÚDE, 2013) 
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Em termos de fontes de financiamento, a CF/1988 define que a saúde será financiada 

com recursos orçamentários da seguridade social, oriundos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, além de outras fontes (BRASIL, 1988, art.198), o que amplia as 

fontes de financiamento público. No entanto, as especificações sobre o mínimo a ser alocado 

para a saúde, pela união, estados, distrito federal e municípios, foi regulamentado somente 

em 2012, pela Lei Complementar n. 141, de 13 de janeiro de 2012. (BRASIL, 2012)  

Desse modo, a partir do exposto, o SUS formal é uma proposta inovadora, que resgata a 

perspectiva de democracia e de cidadania, ampliando a participação da sociedade civil em sua 

gestão e remetendo a uma relação entre saúde e qualidade de vida, o que sinaliza para a 

necessidade não somente da assistência à saúde, mas para a implementação de políticas 

públicas diversas no sentido de promoção da referida qualidade de vida. Contudo, o contexto 

social, econômico e político dos anos 1990 a atualidade não se mostrou favorável à plena 

implementação dos propósitos do SUS. 

 

1.2. Precarização e Subfinanciamento no processo de implementação do SUS 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado em 1990, mas sua  implementação vem 

ocorrendo em contexto político, social e econômico bem adverso à sua proposta. Isso, pois, 

também foi em 1990 que o ideário neoliberal passa a ser implementado no Brasil, a partir da 

assinatura do Consenso de Whashington
1
, em 1989, no qual se compromete em 

operacionalizar o Estado Mínimo, com alterações na gestão pública, com vistas à redução do 

gasto público e, por conseguinte, ao pagamento da dívida externa. Com isso, os governos 

brasileiros a partir de Fernando Collor de Mello voltaram-se para a realização da 

contrarreforma do Estado, visando a redução da participação do Estado em vários setores, 

inclusive No setor da saúde. Assim, a implementação do SUS , com seus princípios e 

diretrizes, toma rumo distinto do proposto pelo Movimento pela Reforma Sanitária e também 

formalizado pela legislação referente. (GOLVEIA; PALMA,1999; MATTOS, 2009) 

Os organismos financeiros internacionais - FMI, Banco Mundial e Banco 

interamericano de desenvolvimento/BID, em um momento de renegociação das dívidas 

externas com as nações endividadas, promoveram a adesão ao ideário neoliberal. Tais nações 

                                                 
1
 O Consenso de Whashington foi o resultado de uma reunião, realizada na cidade de Washington 

(EUA), promovida pelo Banco Mundial junto a países com dívida externa, visando induzir alterações 

na gestão pública desses países, com vista à efetivação do pagamento da dívida externa. (NOVAES, 

2008) 



16 
 

16 
 

deveriam desregulamentar mercados, abrindo suas economias frente ao comércio 

internacional, e implementar a regulação do setor privado, ao realizarem ações de interesse 

público. O Consenso de Washington propôs uma ‘solução modernizadora’ para o 

anacronismo das estruturas econômicas e políticas. Suas propostas, segundo Novaes (2008, 

p.7-8) foram:  

 

● Ajuste  fiscal:  o  Estado  limitar  seus  gastos  à  arrecadação,  eliminando  o déficit 

público; 

● Redução do tamanho do Estado: limitação da intervenção do Estado na economia e 

redefinição de seu papel, com o enxugamento da máquina pública;  

● Privatização: o Estado vende empresas que não se relacionam à atividade específica 

de regulamentar as regras sociais e econômicas e de implementar políticas sociais; 

● Abertura comercial: redução das alíquotas de importação. Estímulo ao intercâmbio 

comercial, de forma a ampliar as exportações e impulsionar o processo de 

globalização da economia;  

● Fim das restrições ao capital externo;  

● Abertura financeira: fim das restrições para que instituições financeiras internacionais 

possam atuar em igualdade de condição com as do país. Redução da presença do 

Estado no seguimento;  

● Desregulamentação: redução das regras governamentais para o funcionamento da 

economia;  

● Reestruturação do sistema previdenciário;  

● Investimento em infra-estrutura básica;  

● Fiscalização dos gastos públicos e fim das obras faraônicas. 

 

Assim, o SUS nasce em um contexto regido pela hegemonia do ideário neoliberal, 

que possui como principal objetivo a redução do gasto público, ou seja, a constituição do 

Estado Mínimo, a partir da redução (e quando possível a extinção) de direitos sociais. Propõe, 

no caso da política de saúde, a negociação da atenção à saúde no âmbito do mercado, 

tensionando a saúde pública no sentido de sua focalização.   

Nessa perspectiva, em 1998, a regulamentação dos planos de saúde foi formalizada 

pela lei nº 9656, que permitiu a entrada do capital estrangeiro no mercado de saúde, em uma 

conjuntura denominada pela globalização . (CARVALHO; CECÍLIO, 2007) 
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Para Bravo (2009), a partir desse período, os governos brasileiros adotam a orientação 

neoliberal, implementando a contrarreforma do Estado, quando passam a promover a 

presença do setor privado na saúde, sem, no entanto, deixar de operacionalizar o SUS, mesmo 

que com limites no seu financiamento.  

A contrarreforma da política de saúde compromete a possibilidade de plena efetivação 

do SUS, sendo desconsiderado os seus princípios e priorizada a assistência médico hospitalar 

e, portanto, a atenção à saúde de modo exclusivamente curativa. 

Segundo Bravo (2009), o tensionamento entre o setor público e o privado se configura 

na presença de dois projetos: o da reforma sanitária, cujo foco central é assegurar que o 

estado atue em função dos interesses públicos, visando à democracia e à cidadania; e o 

projeto de saúde, vinculado ao mercado, relacionado ao modelo médico assistencial 

privatista, pautado na política de ajuste com tendência de contenção de gastos e 

racionalizando da oferta. Por este último, o estado garante o mínimo para quem não pode 

pagar e fortalecer o setor privado que fica responsável pelo atendimento de quem tem acesso 

ao mercado, focalizando a política de saúde para atender a população mais vulnerável.  

Para Soares (2018), o processo de contrarreforma na política de saúde teve um 

crescimento significativo a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) ,com 

continuidade nos governos do partido dos trabalhadores (PT) até o governo dos dias atuais. 

No governo Lula, a contrarreforma surgiu com estratégia de  refuncionalizar os princípios do 

SUS diante da necessidade de flexibilizar os princípios da reforma sanitária, configurando o 

projeto de “SUS Possível”.  

Em síntese, foram constituídos três projetos em disputa: o projeto da reforma 

sanitária, construído em meados de 1970, com base nas lutas populares que buscavam o 

direito à saúde e no posicionamento crítico ao modelo médico assistencial previdenciário, 

visando saúde com caráter universal, configurando-se direito social e dever do Estado; o 

projeto privatista criado nos anos 1990, com sua lógica voltada a favor do mercado e pela 

exploração da doença como fonte de lucro, associada `a isenções fiscais e ao fundo público 

voltado para acumulação do capital; e, o terceiro projeto, a proposta do “SUS Possível”, com 

contextos voltados para refiguração do Estado brasileiro e o progresso do desmonte e 

subfinanciamento das políticas macroeconômicas pautadas por arranjos institucionais que 

visavam um rebaixamento da proposta inicial da reforma sanitária. (BRAVO; PELAEZ; 

MENEZES, 2020) 

Em meio a esse contexto, o presidente da Organização Panamericana de Saúde 

propôs que o governo brasileiro abandonasse os princípios constitucionais relacionados à 
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saúde e garantisse somente uma ‘cesta básica’ de atendimentos e “procedimentos, composta 

por vacinas, atenção primária e saneamento, além do fim da gratuidade dos serviços” 

(GOLVEIA; PALMA,1999, p. 144).  

Portanto, a implementação do SUS iniciou em 1990, no governo de Collor de Mello,  

em um momento marcado pela crise econômica mundial e pelo avanço da globalização, 

reestruturação produtiva e neoliberalismo. Um período marcado pelo surgimento de novos 

padrões de acumulação de capital, que trazem reflexos desfavoráveis para as políticas 

públicas brasileiras. Assim, ocorreram intensas negociações e conflitos para obtenção e 

repasse de verbas entre os governos municipais, estaduais e o federal. (ROMÃO, 2019). 

Complementando, Menicucci, (2009) afirma que o contexto político nacional e 

internacional não era favorável, o período de transição democrática dos governos 

conservadores traziam propostas de novos modelos de políticas sociais, focalizadas para 

gastos públicos nos setores mais pobres. A conjuntura de crise fiscal associada ao 

fortalecimento do conservadorismo voltado para o mercado colocou desafios para a 

implantação do SUS, limitando a possibilidade de ampliação dos serviços de saúde para 

garantir a universalização. 

O Estado neoliberal prioriza ações privatistas, promovendo o desemprego e, por 

conseguinte, o aumento do número de indivíduos em situação de pobreza, o que intensifica a 

desigualdade social e a queda da qualidade de vida.  Nessa perspectiva,  

 

São várias as modalidades de ataques aos direitos, ao padrão salarial e às 

condições de trabalho do funcionalismo, consubstanciadas nos ajustes 

fiscais implantados pelos vários governos desde o início dos anos 1990 até 

hoje, ajustes esses recomendados e exigidos pelas instituições e classes que 

representam o capital financeiro globalizado. A proliferação da terceirização 

em serviços públicos essenciais, como é o caso da saúde, resulta na 

diminuição do número de funcionários e em sua desqualificação e 

desvalorização, em prol de uma suposta – e não comprovada – eficiência de 

instituições de natureza privada, mais flexíveis e ágeis, em contraposição ao 

padrão do serviço público brasileiro. (DRUCK, 2016. p-18) 

 

 

Para Bravo (2009), a hegemonia neoliberal no Brasil , tem sido responsável pela 

redução dos direitos sociais e trabalhistas, desemprego estrutural, precarização do 

trabalho,desmonte da previdência pública e sucateamento da educação e do Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

Mendes (2013) corrobora ao afirmar que a criação dos recursos públicos do 

orçamento da seguridade social em 1988, que indicava 30% das receitas dos impostos para a 
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área da saúde, previdência e assistência nunca foram suficientes para garantir uma saúde 

pública de qualidade. Para o autor, a perda de recursos da saúde ,vem ferindo a 

implementação do SUS . 

Em 1994, visando o ajuste fiscal, o governo instituiu o Fundo Social de Emergência, 

atualmente conhecido como Desvinculação de Receita da União (DRU), que “definiu entre 

outros aspectos, que 20% da arrecadação das contribuições sociais seriam desvinculadas de 

sua finalidade e estariam disponíveis para uso do governo federal, longe de seu objeto de 

vinculação: a seguridade social”. (MENDES, 2013, p. 987) 

No entanto, na tentativa de driblar o déficit causado pela DRU, em 1996, instituiu-se 

um novo imposto destinado ao financiamento da saúde pública, denominado Contribuição 

Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). Este seria alocado ao Fundo Nacional de 

Saúde (FNS) para o financiamento de ações e serviços de saúde (BRASIL, 1996). No 

entanto, segundo Mendes (2013), mesmo com a aprovação da CPMF como fonte exclusiva 

para a saúde, ela não foi o suficiente devido a retirada de parte das outras fontes de 

financiamento desse setor, não contribuindo, portanto, para o acréscimo de recursos 

financeiros que se esperava. 

Izepão, Brito e Silva  (2019) corroboram, pois sinalizam que a CPMF não cumpriu seu 

papel de aumentar os recursos para as ações e os serviços públicos de saúde, porque na 

medida que eram adicionadas suas arrecadações, outras contribuições sociais tiveram sua 

participação reduzida para financiamento da saúde. Além disso, em 2002, com a Emenda 

Constitucional n°37, a CPMF deixou de contribuir exclusivamente para saúde, dividindo sua 

verba para a previdência social e para o fundo de combate à erradicação da pobreza. Na 

realidade o que ocorreu foi uma substituição das fontes de receitas, sem ganhos quantitativos, 

o que levou a extinção da CPMF, em 2007.   

Mendes (2013) destaca outras reduções de recursos destinados à saúde, que 

aconteceram nos anos posteriores: corte do repasse da previdência social; disponibilidade de 

uso pelo governo da arrecadação das contribuições sociais para outros usos, tirando o foco da 

seguridade social; na Emenda Constitucional n. 29 não houve definição das despesas que 

deveriam ser considerada ações e serviços  de saúde, com cálculo conflitante para aplicação 

dos recursos da união; investida de incluir despesas que não são considerada como gastos em 

saúde no orçamento do Ministério da Saúde; pendências da regulamentação da EC n. 29 por 

período de 08 anos, provocando perda de recursos para o SUS . 

Para Celuppi et. al. (2019) as pretensões do neoliberalismo estão ancoradas no 

desmonte da proteção social e no incentivo à autorregulação do mercado. Tais diretrizes são 
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estratégias para o processo de americanização da saúde, passando o sistema de saúde pública 

e universal a ser um novo espaço a ser explorado pelo mercado. As políticas públicas 

brasileiras, sob orientação do Banco Mundial, foram direcionadas a focalização dos serviços 

públicos, sendo direcionada a oferta de serviços privados aos segmentos de renda média e 

alta.  

Entretanto, em meio a tensão entre projeto privatista e o projeto da Reforma Sanitária 

(BRAVO, 2009), algumas ações positivas podem ser destacadas, tais como: criação do  

Programa Saúde da Família (PSF), a Reforma Psiquiátrica e os medicamentos genéricos. 

Mas, outras ações questionáveis também foram firmadas: criação das comissões intergestores 

bipartite (CIB), de âmbito estadual, e as comissões intergestores tripartite (CIT), de caráter 

nacional para negociação, pactuação, articulação e integração entre gestores; e, também, 

questões negativas como a presença crescente do setor privado da saúde, via Planos de Saúde 

e demais sistemas totalmente privados, que foi regulamentado pelo Sistema de Assistência 

Médica Suplementar(SAMS), que não seria necessário caso o SUS fosse integral e universal, 

como formalizado. (IZEPÃO; BRITO; SILVA 2019). 

Pereira (2004) acrescenta que a flexibilização nas relações de trabalho, as privatizações 

e suas relações com capitais estrangeiros e os ataques ao SUS, vem sendo seguida pela 

estratégia da terceirização, que gera múltiplas alterações no SUS. Essa precarização da força 

de trabalho leva consequentemente à fragilização do funcionamento do SUS, pois o regime 

de contrato terceirizado promove uma redução do comprometimento com a noção de trabalho 

público, comprometido com a coletividade. 

No governo de Luiz Inácio da Silva (Lula), em 2002, foram aperfeiçoados alguns 

programas ou políticas que já existiam e outros foram criados como: Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (SAMU); Programa Farmácia Popular; Política Nacional de Saúde Bucal; 

Unidades de Pronto Atendimento (UPA); Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF). Em 

2006, com sua reeleição, destacam-se: o Pacto pela Saúde, no qual os gestores das três esferas 

de governo assumiram compromissos sobre metas e responsabilidades em saúde; Pacto pela 

vida , que estabelece metas sanitárias; Pacto em defesa ao SUS, mobilizando o processo de 

financiamento compatível com as necessidades em saúde, incluindo a regulação da EC Nº 29 

;  o Pacto de Gestão do SUS, para o fortalecimento da cooperação entre os gestores, além de 

tratar das transferências de recursos federais  e o Programa Mais Saúde  com a proposta de 

aumentar os investimentos na saúde. (IZEPÃO; BRITO; SILVA, 2019. p.198) 

A Emenda Constitucional (EC) n°29, de 13 de setembro de 2000, representa o principal 

destaque desse período, pois determina a vinculação e estabelece a base de cálculo e 
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percentuais mínimos de recursos orçamentários que a União, os Estados, Distrito Federal e 

Municípios são obrigados a destinar em ações e serviços públicos de saúde. Desse modo,  

 

Os  estados  deveriam  destinar  à  saúde  ao  menos  12%  da  arrecadação  

do Imposto  sobre  a  Circulação  de  Mercadorias  e  Serviços  (ICMS),  do  

Imposto  de Transmissão Causa Mortis (ITCM), do Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e das transferências 

constitucionais feitas pela União, deduzidas as parcelas destinadas aos 

respectivos municípios.Por fim, os municípios deveriam aplicar pelo menos 

15% da arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), do 

Imposto de Transmissão Inter Vivos (ITBI), do Imposto sobre Serviços 

(ISS) e das transferências constitucionais feitas pela  União  e  pelos  estados  

aos  municípios.  Para  o  Distrito  Federal,  o  percentual ficou em 12% ou 

15% do valor arrecadado, dependendo da competência do imposto (estadual 

ou municipal). (ROMÃO, 2019. p. 91,92) 

 

  

No governo da presidente Dilma, em 2011, a crise econômica enfraqueceu ainda mais o 

financiamento da seguridade social e da saúde. Com a lei n° 13.097 de 2015, foi permitido a 

entrada do capital estrangeiro na saúde com a aprovação da EC 86/2015, consolidando o 

subfinanciamento do SUS,com a elaboração da PEC da DRU, que permite a desvinculação de 

receitas do orçamento da seguridade social (saúde, previdência e assistência social) para 

pagamento de juros da dívida, aprovado pelo senado em 2016, prorrogando a DRU até 2023, 

ampliando seu percentual  de 20% para 30%. Os efeitos foram desastrosos para a seguridade 

social, com grandes cortes para serviços de saúde. (IZEPÃO; BRITO; SILVA,  2019) 

A PEC 241/2016, chamada de PEC do novo regime fiscal ou “PEC do teto de 

gastos” e pela oposição de “PEC da morte” , com intuito de equilibrar as contas públicas, 

visou instituir um teto de gastos para várias áreas do governo federal,com validade de 20 

anos. As mudanças para saúde entraram em vigor a partir de 2018. (IZEPÃO; BRITO; 

SILVA,  2019) 

Mesmo com muitas críticas a PEC 241 foi aprovada pela câmara de deputados, 

chegando ao senado federal e sendo renomeada de PEC 55, aprovada e promulgada como 

Emenda Constitucional (EC) n°95 em dezembro de 2016. Nesse contexto, é possível perceber 

a quem a EC n. 95/2016 serve: ao mesmo  tempo  em  que  sacrifica  as  verbas  destinadas  

aos  serviços  voltados  a camadas mais vulneráveis, garante recursos para o pagamento dos 

juros da dívida, favorecendo credores do Estado em detrimento de direitos sociais. 

Menezes, Moretti e Reis (2020) apontam que  o governo Temer (2016-2018) adotou 

uma política econômica baseada no princípio da austeridade, prejudicando a manutenção das 

políticas sociais. A primeira contrarreforma de Temer foi a implementação de ajuste fiscal, 
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que limita os gastos públicos por até duas décadas instaurando um novo projeto neoliberal, 

impossibilitando o Estado de cumprir as obrigações constitucionais previstas na CF/88. Seu 

Ministério da Saúde propõe que todos colaborem diante do colapso do sistema comprando 

serviços de saúde popular.  

Bravo, Pelaez e Menezes (2020) acrescentam que no Governo Temer e no governo 

Bolsonaro o processo de contrarreforma adota ritmo mais acelerado, pois usam o discurso de 

não conseguir sustentar os direitos conquistados na CF/88, como acesso universal à saúde. 

Segue, assim, a proposta dos Planos de Saúde Populares ou Acessíveis, um plano 

simplificado com cobertura para atenção primária, restrita a consultas nas especialidades e 

serviços auxiliares de diagnóstico e terapia de baixa e média complexidade, medicina 

preventiva e quando necessário atendimento ambulatorial, mas sem atendimento emergencial. 

Em 2018, com a criação da Federação Brasileira de Planos de Saúde (FEBRAPAN), os 

empresários do setor se reuniram com instituições governamentais e profissionais do 

legislativo brasileiro para elaborar uma nova proposta de sistema nacional de saúde, visando 

a criação de planos populares de saúde. Foram propostos os seguintes tipos de planos 

acessíveis: 

 

a) Plano Simplificado – cobertura para atenção primária, restrita a consultas 

nas especialidades previstas no Conselho Federal de Medicina (CFM) e 

serviços auxiliares de diagnóstico e terapias de baixa e média complexidade; 

b) Plano Ambulatorial + hospitalar cobertura de toda atenção primária, 

atenção especializada, de média e alta complexidade; c) Plano em Regime 

Misto de Pagamento – oferece serviço por intermédio de contraprestação 

mensal para cobertura de serviços hospitalares, terapias de alta 

complexidade e medicina preventiva; e, quando necessário, atendimento 

ambulatorial. (BRAVO, PELAEZ e MENEZES, 2020, p. 196) 

 

Assim, segundo Soares (2018), a gestão do Temer se mostrou completamente 

contrária ao projeto da reforma sanitária, ferindo os princípios básicos do SUS no de que diz 

respeito `a universalidade, pois a referida restrição de 20 anos, acaba colocando em grandes 

patamares a questão do subfinanciamento do SUS, abrindo espaço para regulamentação de 

planos populares, defendendo a desoneração do SUS via oneração dos usuários para o 

consumo de planos privados. Desse modo, focalizou a política de saúde de modo extremo, 

inviabilizando a proposta do SUS para todos. Também, criou argumentos e proposições 

vinculados a ideia que todos devem colaborar diante ao colapso do financiamento da saúde, 

incentivando a aquisição de planos populares.  
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Em termos de políticas sociais, nos governos anteriores, o controle social já sofria 

com o processo de desvalorização e marginalização em relação a grandes decisões da política 

de saúde ficando, como exemplo, a aprovação do novo Programa Nacional de Formação em 

Administração Pública (PNAP) circunscrita a comissão intergestores Tripartite, sem debate 

com a sociedade, valorizando espaços e grupos formados por representantes privado. Para a 

autora supramencionada, a população usuária do SUS não tem se mobilizado em defesa dos 

direitos públicos em saúde, evidenciando que os conteúdos de negação dos direitos vem 

fazendo efeito na reprodução da ideia de inviabilidade do SUS.  

Mendes e Carnut (2018) complementam que a EC 95 limita a expansão de gastos 

públicos, trazendo grandes impactos para os próximos 20 anos, com as reduções dos recursos 

federais para o SUS o subfinanciamento vai passar para o processo de desfinanciamento, no 

qual os recursos federais para o SUS devem reduzir e acumular perdas superiores a três 

orçamentos anuais. Para Bravo, Pelaez e Menezes (2020), essas perdas de recursos federais 

destinados ao SUS estão estimadas em aproximadamente em 654 bilhões de reais em 20 

anos. 

As verbas da seguridade social, na qual se encontra a política de saúde, são 

destinadas para o pagamento de dívidas públicas, precarizando o Sistema Único de Saúde 

(SUS) e dificultando a cada ano o direito à universalidade, à integralidade e à equidade. Tal 

precarização se expressa pela falta de médicos, leitos, insumos, entre outros, dificultando o 

usufruto do direito à saúde. Assim, 

 

É de se admitir que o SUS atravessa uma fase histórica de impasses. Ao 

longo dos anos 1990 e 2000, o financiamento foi um dos temas mais 

debatidos e problemáticos na agenda de implementação da saúde no país.A 

crise do financiamento, a partir desse ambiente de dominância financeira, 

foi explicitada pela adoção de uma política macroeconômica restritiva, 

resultando em tentativas de diminuição dos gastos na saúde. Não é de 

estranhar, portanto, que esse esquema do financiamento vem dificultando a 

efetivação dos princípios do SUS, a universalidade. (MENDES; 

MARQUES, 2009. p. 844-845) 

 

 

Desse modo, a implementação Sistema Único de Saúde (SUS) convive com tensões 

políticas, econômicas e sociais que sinalizam para reduções na políticas de saúde, traduzidas 

na dificuldade no acesso aos serviços e na queda na qualidade da atenção à saúde pública. O 

SUS também sofre grandes impactos com a terceirização na saúde pública, que 

desresponsabiliza o Estado de suas obrigações, precarizando as condições de trabalho. 
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Portanto, esse processo vem degradando os processos de trabalho nos hospitais brasileiros, 

atingindo a estrutura hospitalar, os trabalhadores e os usuários.   

 

 

1.3. O contexto da emergência do Hospital Geral de Guarus (HGG) 

 

 O Hospital Geral de Guarús (HGG) foi fundado em 28 de março de 2002, passando 

a compor a rede de serviços de saúde do município de Campos dos Goytacazes/RJ. Seu 

projeto registra o compromisso em garantir e ampliar o acesso gratuito e universal aos 

serviços de saúde, com qualidade e humanização, oferecendo atendimento de baixa, média e 

alta complexidade, a partir de atendimento ambulatorial, hospitalar e de emergência. Este 

último setor lida com grande demanda, por ser o único hospital geral com atendimento a 

emergência clínica do município. As demais unidades da rede de emergência municipal são: 

as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Unidades Pré-hospitalares (UPH), entre as 

quais se encontra o Hospital São José, localizado no bairro de Goitacazes, distante 

aproximadamente em 14 km do centro do município, que absorve parte das emergências 

clínicas oriundas da região denominada Baixada Campista, composta por alguns distritos. No 

entanto, este hospital por não possuir infraestrutura adequada, atende somente a parte da 

demanda recebida, encaminhando ao HGG o que não consegue atender. Outro hospital 

importante, pelo tamanho e infraestrutura, que compõe a referida rede de emergência, é o 

Hospital Ferreira Machado, localizado no centro do município, sendo referência regional para 

traumas e violência, seja urbana ou doméstica/familiar.   

A emergência do HGG funciona 24 horas, atendendo ao município de Campos dos 

Goytacazes e demais municípios circunvizinhos. No primeiro atendimento o usuário passa 

pela triagem para classificação de risco e dependendo do quadro de adoecimento são 

atendidos e liberados para retorno a suas residências ou internados para observação. Alguns 

casos requerem atendimento imediato com realização de procedimentos médicos e/ou 

cirúrgicos, outros requerem internação em Unidade de Pacientes Graves (UPG) ou Unidade 

de Tratamento Intensivo (UTI). Também, podem ser internados nas enfermarias da 

emergência para observação/atendimento mais detalhados. 

Os usuários com internação clínica na emergência deverão obter alta hospitalar em 

até 48 horas. Caso contrário, serão transferidos para enfermaria do setor de clínica médica do 

HGG ou para outras unidades hospitalares do município, para as quais aguardarão vagas 
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deliberadas pelo setor de regulação de vagas hospitalares. Há também os usuários que 

aguardam por exames complexos ou por parecer de especialista.   

Os usuários que necessitam de exames, parecer de especialista e/ou de transferência 

para outro setor ou unidade hospitalar costumam aguardar por mais de 48 horas para o 

atendimento. Em alguns casos, durante dias. Isso, pois os recursos públicos se mostram cada 

vez mais precários, o que vem fragilizando o Sistema Único de Saúde (SUS) e limitando o 

usufruto do direito à saúde.    

Como abordado no item 1.2, o subfinanciamento da saúde pública vem trazendo 

grandes prejuízos para o atendimento de saúde no HGG, pois os recursos disponíveis se 

apresentam aquém da demanda, o que se expressa em falta de leitos, de insumos e de 

quantidade de profissionais suficiente. Há número de usuários maior que a capacidade de 

resolutividade do HGG, ocorrendo grande volume de atendimentos para a equipe profissional 

e quantidade de usuários bem maior que o número de leitos disponíveis em cada enfermaria 

da emergência. Assim, há usuários aguardando em macas e em cadeiras nos corredores do 

setor de emergência.  

No período de Estágio em Serviço Social, em especial, pode-se observar a 

degradação da saúde pública. Nesse momento, a emergência do HGG contava com 42 leitos, 

divididos em 02 enfermarias (masculino/feminino) e 02 anexos (masculino/ Feminino), 

destinados somente a adultos, pois a emergência pediátrica se localizava em setor distinto. 

Além dos leitos da emergência, usuários atendidos em casos de baixa complexidade ficavam 

na sala de repouso, que contava com 08 cadeiras reclináveis para acomodá-los com vistas ao 

atendimento. Usuários com doença contagiosa, como tuberculose e outras, havia a sala de 

isolamento. 

Todos os leitos sempre estiveram ocupados assim como as cadeiras reclináveis. 

Também, sempre houve macas improvisadas pelos corredores e usuários sem ter lugar para 

ser atendido, sentados em cadeiras comuns, próximo ao setor de triagem. Em relação aos 

corredores, estes possuíam ventilação precária, com sol atingindo parte dos mesmos, o que 

formava um cenário inadequado para pessoas deitadas em macas, sentindo-se mal, 

aguardando uma vaga na enfermaria da emergência. Assim, alguns usuários gritavam de dor 

enquanto aguardavam.   

 A espera por transferência para outra unidade hospitalar, devido à necessidade de 

continuidade da atenção à saúde, era longa, sendo comum o aumento paulatino da fila de 

espera, pois as demais unidades de saúde não possuíam vagas na proporção da demanda. 

Também, quando surgia a vaga, muitas vezes, não havia ambulância para transportá-lo 
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imediatamente. Além disso, ocorria falta de medicamentos, sendo em alguns casos custeados 

pelo próprio usuário e/ou familiar, que também custeavam material de higiene pessoal para o 

usuário internado. 

No que diz respeito a presença de acompanhantes para usuários internados, é 

assegurado o direito para crianças, idosos e pessoas portadoras de deficiência, pelo Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA) e pelo Estatuto do Idoso, visando uma atenção constante 

e apoio emocional aos usuários. No entanto, no HGG foi permitido que todos os usuários 

internados pudessem ter 01 acompanhante, devido não haver quantidade suficiente de 

profissionais, em especial, de enfermagem. Isso, de um lado contribui com os usuários 

internados e com melhor funcionamento da emergência, mas por outro trouxe novas questões. 

Em alguns casos, o usuário não residia em Campos dos Goytacazes e o acompanhante 

não tinha meios financeiros para pagar o transporte para ir a casa se alimentar ou para 

comprar o alimento vendido próximo ao HGG. Isso se configurou em um grande conflito, 

pois o hospital permitiu o acompanhante para todos os usuários, mas disponibilizou refeição 

somente para os acompanhantes previstos em lei. (BRASIL, 2009)   

Os acompanhantes dormiam em cadeiras próximas aos usuários internados, os 

acompanhantes  que moravam em outros municípios ou em bairros distantes da unidade de 

saúde não iam a casa, pela distância e por não ter como custear a passagem para o transporte. 

Desse modo, compartilhavam os banheiros com demais acompanhantes e com os usuários 

presentes na enfermaria e estendiam toalhas de banhos nas cabeceiras das camas. Havia ainda 

pouco espaço entre leitos e entre leitos e cadeiras, onde os acompanhantes se sentavam, sendo 

disponibilizado apenas uma pequena mesa de cabeceira para colocar os pertences de usuários 

e acompanhantes.    

Diante a este cenário, com o espaço físico institucional ocupado por alta concentração 

de pessoas, a questão do respeito às normas hospitalares referentes à higiene e à possível 

promoção de contaminação tornou-se um aspecto a ser trabalhado, sendo objeto de projeto de 

intervenção desenvolvido pela autora deste trabalho durante o Estágio em Serviço Social.  

Além dos aspectos mencionados, no último período do estágio em Serviço Social, 

desenvolvido pela autora deste trabalho na emergência do HGG, surgiram boatos sobre a 

presença de bactérias no referido setor, tensionando todo o processo de trabalho existente.  

Posteriormente, uma forte chuva destelhou parte da emergência, o que culminou no 

fechamento da mesma. Nesse sentido, a emergência parou de receber usuários novos e parte 

dos usuários que se encontravam internados foi transferida para hospitais filantrópicos do 

município.  
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Com o fechamento da emergência do HGG, o Hospital Ferreira Machado e as UPAS 

passaram a ficar ainda mais sobrecarregados, prejudicando as suas equipes profissionais. 

Assim, o atendimento destas unidades tenderam à ainda maior precarização, conturbando a 

assistência à saúde a ser prestada e agravando o estado de saúde dos usuários.  

Tudo isso constituiu uma situação muito preocupante, que afetou não só o município 

de Campos dos Goytacazes, mas também os municípios vizinhos que contavam com esta 

unidade de saúde para atendimento emergencial. Fechar um setor de emergência sem 

preparar outra unidade de saúde para dar suporte nos atendimentos, traz grandes danos a 

população, principalmente a população mais pobre, que não tem condições para pagar por um 

atendimento emergencial em um hospital particular, nem mesmo, muitas vezes, via 

modalidade “social”, ou seja, modalidade particular com valor reduzido. Assim, vale 

destacar, esse cenário incentiva a expansão de serviços privados existentes e de novos 

serviços privados. O SUS que deveria ser uma política universal e integral passa a ser 

direcionada para segmentos da classe trabalhadora em situação mais vulneráveis, em 

condições socioeconômicas precárias, o que se associa à proposta do “SUS Possível”, 

relacionada à presença do neoliberalismo, apresentada no item 1.2. deste trabalho.  

Outro fator que se agrega é o mau funcionamento da Atenção Básica em Saúde no 

município, com muita dificuldade para acesso a consultas e exames, com falta de aparelhos e 

de manutenção de aparelhos para exames e procedimentos, e com falta de educação em saúde 

que ressalte a importância do controle ambulatorial, em especial, para casos de doenças 

crônicas. Assim, não há um cuidado de saúde preventivo, deixando os adoecimentos se 

agravarem, o que leva a alta procura por serviços de emergência. Portanto, o que é 

apresentado pela literatura sobre o subfinanciamento da saúde pública, em âmbito nacional, é 

confirmado pela experiência vivida no HGG. 
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2. SERVIÇO SOCIAL E SAÚDE PÚBLICA: INTERAÇÕES NO ÂMBITO DO 

HOSPITAL GERAL DE GUARUS. 

 

2.1- O serviço social e sua inserção na saúde: construções históricas. 

 

O serviço social surgiu no Brasil nos anos 1930, sendo a primeira escola de serviço 

social criada em 1936. Esse surgimento ocorreu sob a influência do serviço social europeu, 

que configurava viés teórico-metodológico reprodutor da ordem social vigente. Portanto, sem 

críticas à referida relação social, procurando amenizar as mazelas sociais, na busca por 

aprimoramentos nas condutas individuais, no sentido de maior adequação indivíduo-

sociedade.  

A expansão da profissão ocorreu a partir de 1945, promovida pelas significativas 

mudanças na economia do pós-Segunda Guerra Mundial, e pelo aprofundamento do sistema 

capitalista em sua versão monopolista. Nesse novo momento, a partir do Congresso 

Internacional de Serviço Social, em 1941, a profissão adota a influência teórica norte 

americana, em virtude dos assistentes sociais brasileiros interpretarem que a profissão nos 

Estados Unidos da América se encontrava em nível mais elevado de sistematização.Desse 

modo, “o julgamento moral com relação à população usuária foi substituída por uma análise 

psicológica”. (BRAVO; MATOS, 2009, p. 198) 

 Corroborando, Pereira e Garcia (2012) afirmam que nas décadas de 1940 e 1950 o 

serviço social foi marcado pelo tecnicismo, baseado na psicanálise e na sociologia positivista, 

com ênfase na ideia de ajustamento e de ajuda psicossocial, havendo também um início das 

práticas de organização e desenvolvimento de comunidade (DC), em especial nos Estado 

Unidos da América, pois o DC não repercutiu no trabalho de assistentes sociais na saúde no 

Brasil. (BRAVO; MATOS, 2004). Assim, a profissão adota uma perspectiva metodológica 

inerente à efetivação do modelo desenvolvimentista presente no Brasil, cujo movimento de 

renovação se expressava tanto pela atualização do tradicionalismo profissional como pela 

busca de ruptura com o conservadorismo. (PEREIRA; GARCIA, 2012). 

Nesse contexto, encontrava-se em curso no Brasil o processo de urbanização 

associado à industrialização nascente, intensificando as contradições presentes. Esse processo 

econômico promoveu a ampliação da massa de trabalhadores, em precárias condições de 

habitação, higiene e saúde. Desse modo, a institucionalização do serviço social ocorreu, 

sendo este profissional agente executor de políticas sociais, criadas como meio de 

enfrentamento à questão social. As políticas sociais do Estado, entre elas a de saúde, visavam 
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controlar/desmobilizar os movimentos reivindicatórios da classe trabalhadora a partir da 

implementação de serviços e benefícios de baixa qualidade e de cobertura selecionada, 

voltada a segmentos da classe trabalhadora inseridos em áreas importantes para a economia. 

Nessa perspectiva, o serviço social ao executar tais políticas incorporou o papel pacificador 

desempenhado pelo Estado. (BRAVO; MATOS, 2009, BEHRING; BOSCHETTI, 2008) 

Portanto, segundo Iamamoto (2009): 

  

O Serviço Social situa-se no processo de reprodução das relações sociais 

como uma atividade auxiliar e subsidiária no exercício do controle social e 

da ideologia, isto é, na criação de bases políticas para a hegemonia das 

classes fundamentais. Intervém, ainda, através dos serviços sociais, na 

criação de condições favorecedoras da reprodução da força de trabalho. Por 

outro lado, se essas relações são antagônicas; se, apesar das iniciativas do 

Estado visando o controle e a atenuação dos conflitos, esses se reproduzem, 

o Serviço Social contribui, também, para a reprodução dessas mesmas 

contradições que caracterizam a sociedade capitalista. (IAMAMOTO, 2009, 

p.171) 

 

Nos anos 1960, iniciou o debate na profissão sobre o seu conservadorismo. Essa 

discussão não nasceu de forma isolada, mas a partir de questões levantadas pelas ciências 

sociais e humanas em torno da temática do ‘desenvolvimento’ e de suas repercussões na 

América Latina, desde o golpe militar de 1964.  Com a modernização conservadora, o Estado 

precisava criar estratégia para o controle e repressão da classe trabalhadora e o serviço social 

precisava de renovação (BRAVO; MATOS, 2009).  

Assim, no período de 1965 a 1975, o Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio 

em Serviço Social (CBCISS), buscou adequar a profissão às exigências postas pelos 

processos sociopolíticos pós-1964, com a preocupação de rever sua vertente teórica e 

metodológica. Foi iniciado o debate sobre o conservadorismo com o Movimento de 

Reconceituação do Serviço Social, realizado em quatro grandes encontros da categoria 

profissional, sendo: Araxá (1967), Teresópolis (1970), Sumaré (1978) e Alto do Boa Vista 

(1984).  Nesse processo foram formalizadas três vertentes teóricas para respaldar o trabalho 

profissional: a Perspectiva Modernizadora, a Reatualização do Conservadorismo e a Intenção 

de Ruptura. A primeira, começou a ganhar força durante a crise do tradicionalismo da 

profissão, tendo com marco principal a tentativa de adequar o serviço social ao processo 

sociopolítico do golpe militar, adotando um posicionamento teórico norteado pelo estrutural 

funcionalismo, pelo qual a profissão buscava conhecimento técnico capaz de interferir na 

sociedade. A segunda manifestou-se pela dialética de ruptura e de continuidade com o 
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passado profissional, buscando atualizar o seu conservadorismo. A terceira, buscava romper 

com o serviço social tradicional, quebrando seus procedimentos metodológicos, ideológicos e 

teóricos; rompendo, portanto, com o conservadorismo e a tradição positivista, e recorrendo ao 

pensamento marxista. Esta última vertente fez-se hegemônica a partir dos anos 1980. 

(VIANA; CARNEIRO; GONÇALVES, 2015)  

Segundo Abramides (2016), o Movimento de Reconceituação é considerado a 

primeira aproximação do serviço social com a tradição Marxista, sendo proposto um novo 

projeto de formação profissional. Buscou-se compreender o significado social da profissão, 

as contradições e o antagonismo da sociedade capitalista de exploração da força de trabalho 

na direção de uma nova sociedade, possibilitando aos assistentes sociais o reconhecimento da 

dimensão política da prática profissional. Tal Movimento, segundo Bravo e Matos (2009), 

impôs aos assistentes sociais a necessidade de ruptura com o caráter conservador, 

apresentando a necessidade de construção de uma nova proposta de ação profissional, tendo 

em vista `as demandas e interesses dos setores populares, que majoritariamente constituem a 

clientela do serviço social. 

Complementando, Netto (2009) afirma:  

 

[...] a denúncia do conservadorismo do Serviço Social não surgiu 

repentinamente — na verdade, desde a segunda metade dos anos 60, 

(quando o Movimento de Reconceituação, que fez estremecer o Serviço 

Social na América Latina, deu seus primeiros passos), aquele 

conservadorismo já era objeto de problematização. O trânsito dos anos 70 

aos 80, porém, situou esta problematização num nível diferente na escala em 

que coincidiu com a crise da ditadura brasileira, exercida, desde 1º de abril 

de 1964, por uma tecnoburocracia civil sob tutela militar a serviço do 

grande capital. (NETTO, 2009. p.148 - 149) 

 

Para Iamamoto (2009), um importante acontecimento para o serviço social foi o III 

Congresso Brasileiro de Assistente Sociais, em 1979, conhecido como o Congresso da 

Virada, sendo considerado um marco histórico contra o conservadorismo no serviço social 

brasileiro, pois fortaleceu a renovação histórico- crítica, em fase de abertura política da 

ditadura, com associação entre os interesses e necessidades dos trabalhadores e a luta pela 

democracia. Assim, a ‘virada’ representou a primeira e tardia manifestação da categoria dos 

assistentes sociais contra a ditadura militar-empresarial e a classe dominante. 

No final dos anos 1970 e nos anos 1980, o serviço social realizou avanços 

acadêmicos, com “ampliação do debate teórico e incorporação de algumas temáticas como 

Estado e as políticas sociais fundamentadas no marxismo” (BRAVO; MATOS, 2009, p. 203); 
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e, recebeu influência das lutas travadas pelos movimentos sociais contra a ditadura, pelo 

acesso a melhores condições de vida à classe trabalhadora e ampliação de direitos sociais, 

entre estes o direito à saúde, via Movimento pela Reforma Sanitária.  

Avanços políticos também foram realizados, pois o serviço social passou a debater 

sobre o controle social das políticas sociais, entre as quais a de saúde, e sobre o potencial de 

contribuição da profissão sobre tal controle (BRAVO; MATOS, 2009). Iniciaram novas 

discussões em relação à formação profissional, ao currículo e à questão metodológica. 

Destes, nasce o debate sobre a ética no serviço social, sendo criado novo código de ética 

profissional, aprovado em 1986, que absorve conceitos como democracia e cidadania, 

expressando novos avanços.  

Em 1993, um novo código de ética foi criado, mantendo-se vigente até a atualidade. 

Este expressou maior amadurecimento e sintonia dos princípios éticos-políticos com a 

vertente intenção de ruptura, de base marxista, oriunda do Movimento de Reconceituação do 

Serviço Social. Em 1993 também foi criada a Lei de Regulamentação da Profissão, 

compondo um campo de pressupostos ao serviço social, em acordo com a base marxista. 

Nesse percurso teórico-metodológico e ético-político mencionado, o trabalho do 

serviço social na saúde esteve presente; sendo, portanto, norteado pelas referidas 

fundamentações teóricas do serviço social em geral, e expressando suas características e 

tendências. Mas, o trabalho nessa área possuiu e possui suas particularidades. 

No Brasil, a expansão do serviço social na saúde foi promovida pela definição de 

novo conceito de saúde, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1948, e pela 

consolidação da Política Nacional de Saúde. A definição de novo conceito ocorreu devido ao 

agravamento das condições de saúde da população, principalmente nos países periféricos, 

fazendo sentido a ênfase em aspectos biopsicossociais. Este conceito destacou o trabalho em 

equipe multiprofissional, da qual participavam assistentes sociais. O trabalho do serviço 

social incidia sobre o modo de vida dos usuários, desenvolvendo ações educativas voltadas 

para os hábitos de higiene e saúde, atuando em programas prioritários estabelecidos pela 

normalização da política de saúde. (BRAVO; MATOS, 2009). 

A consolidação da Política Nacional de Saúde ampliou os gastos com assistência 

médica, via previdência social. Mas, essa assistência, segundo Bravo e Matos (2009), era 

seletiva e excludente, não possuindo caráter universal. Isso gerou contradição entre demanda 

e oferta, suscitando o trabalho do serviço social que passou a atuar nos hospitais. Nestes, 

procurava viabilizar o acesso dos usuários aos serviços e benefícios, a partir da realização de 

plantões, triagem, encaminhamento, concessão de benefício e orientação previdenciária, 
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seguindo com ações na prática curativa, técnicas de intervenção associadas à burocratização 

das atividades, psicologização das relações sociais e concessão de benefícios, influenciado 

pelo processo de modernização, anteriormente mencionado. Os hospitais, a partir desse 

contexto, torna-se o principal local do trabalho do serviço social na saúde. Assim, esse 

serviço social médico não atuava com procedimento e técnicas no desenvolvimento e 

comunidade (DC), a participação era focada no indivíduo, no cliente e no tratamento. 

(BRAVO; MATOS, 2009) 

Dos anos 1980, no que se refere às influências de contexto recebidas pelo serviço 

social na saúde, Bravo (2009) destaca a 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), realizada 

em 1986, que propôs a Reforma Sanitária, posteriormente expressa pela criação do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Este, redefiniu o modelo assistencial à saúde e, por conseguinte, a 

inserção do serviço social no âmbito da saúde pública brasileira.  O SUS foi proposto na 8ª 

Conferência Nacional de Saúde (CNS), cujos temas centrais foram: A saúde como direito 

inerente à personalidade e a cidadania; reformulação do Sistema Nacional de Saúde; e o 

financiamento setorial. Os debates saíram de seus fóruns específicos (Associação Brasileira 

de Pós Graduação em Saúde Coletiva, Centro Brasileiro de Estudo de Saúde, Medicina 

Preventiva, Saúde Pública) e contou com a participação das entidades representativas da 

população: moradores, sindicatos, partidos políticos, associações e parlamentares.  

Corroborando, Correia (2009) afirma que os mecanismos de participação nas 

políticas públicas e o movimento da reforma sanitária levantaram movimentos sociais, 

intelectuais e o partido de esquerda na luta contra a ditadura, visando mudança do modelo 

"médico assistencial privatista” para um sistema nacional de saúde universal. 

Em início dos anos 1990, como anteriormente mencionado, o assistente social passa 

a exerce a profissão à luz da Lei de Regulamentação da Profissão - n° 8662, de 7 de junho de 

1993 (BRASIL,1993) – e da Resolução n° 273, de 13 de março de 1993, do Conselho Federal 

de Serviço Social (CFESS, 1993), que institui o código de ética da profissão, cujos princípios 

fundamentais são abaixo apresentados: (CFESS, 1993, p. 23-24) 

● Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a ela 

inerentes - autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais; 

● Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo; 

● Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda sociedade, 

com vistas à garantia dos direitos civis sociais e políticos das classes trabalhadoras; 

● Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da participação política e 

da riqueza socialmente produzida; 
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● Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure universalidade de 

acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão 

democrática; 

● Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à 

diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e à discussão das diferenças; 

● Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes profissionais democráticas 

existentes e suas expressões teóricas, e compromisso com o constante aprimoramento 

intelectual; 

● Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova 

ordem societária, sem dominação exploração de classe, etnia e gênero; 

● Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que partilhem dos 

princípios deste Código e com a luta geral dos trabalhadores; 

● Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o aprimoramento 

intelectual, na perspectiva da competência profissional; 

● Exercício do Serviço Social sem ser discriminado, nem discriminar, por questões de 

inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, opção sexual, idade e 

condição física. 

Além das legislações mencionadas, o Conselho Nacional da Saúde, através da 

resolução n° 218 de 06 de março de 1997, reconhece o assistente social como profissional da 

saúde, cujas atribuições na área de saúde, seguem a dinâmica de intervir junto às expressões 

da questão social, aos fenômenos socioculturais e econômicos que se apresentem como 

limites para prevenção de doenças e de seus agravos, o restabelecimento da saúde e/ou em 

sua reabilitação. Portanto, os determinantes sociais e econômicos do processo saúde-doença 

são o foco da intervenção profissional na área da saúde.  

Tal perspectiva se mostra condizente com os princípios e diretrizes do Sistema 

Único de Saúde (SUS), pois este traz uma nova visão do processo saúde- doença vinculando-

o aos determinantes sociais, quando redefine o conceito de saúde. Antes do SUS a saúde era 

compreendida ausência de sintomas clínicos e com o SUS passa a significar a síntese de 

determinações sociais, como expresso na Lei 8.080/1990:  

 
Art. 3º Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do 

País, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a 

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

renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos 

bens e serviços essenciais. (BRASIL, 1990, art. 3º., p. 1) 
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Nesse sentido, Nogueira e Mioto (2009) afirmam que a proposta do SUS vem 

ancorada na concepção ampliada de saúde, viabilizando/ampliando as ações do serviço social 

nesta área, ao associá-las ao marco conceitual da promoção à saúde, entendido como fator 

essencial para o desenvolvimento humano. Essa concepção perpassa diferentes níveis de 

atenção à saúde: prevenção, promoção, cura e reabilitação - como anteriormente mencionado, 

envolvendo um campo de conhecimentos e práticas sobre as ações e níveis de saúde, 

vinculados ao conjunto de políticas sociais. 

Com o SUS, o direito a saúde foi universalizado, apontando para a garantia do pleno 

acesso aos serviços de saúde, sem quaisquer critérios de exclusão. Também, possibilitou a 

participação popular nos espaços de decisão políticas no campo da saúde e afirmou o 

propósito de atendimento integral às necessidades de saúde. Assim, no contexto do SUS há 

convergências importantes entre os princípios da política pública de saúde e o projeto ético-

político do serviço social, expresso pelas legislações anteriormente mencionadas, entre as 

quais se encontra o Código de Ética profissional de 1993. 

Para Nogueira e Mioto (2009), o Código de Ética profissional explicita a referida 

convergência  

“tanto através de seus princípios  concernentes à ampliação e consolidação 

da cidadania e à gestão democrática de serviços, programas e políticas 

sociais, à defesa do aprofundamento da democracia enquanto socialização 

da participação política, como em relação ao dever do assistente social com 

os usuários de contribuir para a viabilização da participação efetiva da 

população usuária nas decisões institucionais”. (NOGUEIRA; MIOTO, 

2009, p. 227). 

 

Portanto, o novo modelo de atenção à saúde passa a ter perspectivas em termos 

éticos, políticos, institucionais e técnicos- assistenciais, que se relacionam com os princípios 

éticos e políticos do código de ética profissional do serviço social. Assim, o serviço social na 

saúde deve ter como objetivo um trabalho que tenha como visão central a criatividade junto 

com a incorporação dos conhecimentos, que busquem estar articulados sempre aos princípios 

do projeto da reforma sanitária e do projeto ético-político da profissão, buscando assim 

respostas qualificadas às necessidades dos usuários dos serviços de saúde. 

O trabalho do serviço social também tem papel fundamental no que diz respeito à: a) 

promoção da universalidade de acesso, quando intervém a partir dos limites de acesso aos 

serviços de saúde; b) equidade em relação aos direitos sociais, o que caminha em sentido 

contrário à presença de preconceitos e discriminações; c) construção da integralidade em 

saúde, seja focalizada, a partir de ações interdisciplinares no contexto de cada unidade de 

saúde e diante a cada usuário; seja ampliada, resultado da articulação de cada serviço com a 
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rede composta por todos os outros serviços e instituições. Assim, o trabalho do serviço social 

possui inserção diferenciada na saúde, a partir da interdisciplinaridade e da intersetorialidade. 

(NOGUEIRA; MIOTO, 2009).  

Desse modo compreende-se que cabe ao serviço social formular estratégias para 

reforçar ou criar experiência nos serviços de saúde que garanta o direito social à saúde, tendo 

como norte o projeto ético- político profissional e o projeto da reforma sanitária.   

Segundo o CFESS (2010), as ações do serviço social devem transpor o caráter 

emergencial e burocrático, a intervenção deve abranger mudanças que ocorrem no cotidiano 

do indivíduo e também de seus familiares, provocadas, dentre outros fatores, pela 

hospitalização, pelo desconhecimento em relação ao diagnóstico/tratamento, entre outros. “O 

profissional precisa ter clareza de suas atribuições e competências para estabelecer 

prioridades de ações e estratégias, a partir de demandas apresentadas pelos usuários, de dados 

epidemiológicos e da disponibilidade da equipe de saúde para ações conjuntas” (CFESS, 

2010, p. 43). As demandas que se apresentam no serviço social, envolvem uma série de 

condicionantes e exigem uma intervenção profissional que não se limite à prática curativa, 

incluindo aspectos preventivos, informativos e de promoção à saúde. 

Entretanto, o processo de implementação do SUS vem sendo tensionado pelo projeto 

privatista, que se contrapõe ao projeto da Reforma Sanitária. Isso, pois sua implementação 

ocorreu em concomitância a operacionalização do projeto neoliberal no país, que visava a 

construção do Estado Mínimo, ou seja, a redução do compromisso do Estado com as políticas 

sociais, entre elas a de saúde. O projeto privatista refere-se ao projeto vinculado ao mercado, 

pautado na política de ajuste, que busca a contenção de gastos e racionalização da oferta, 

tirando a responsabilidade do poder central, diminuindo a responsabilidade do estado, onde o 

estado passa a garantir o mínimo para quem não pode pagar, ficando o atendimento da outra 

parcela para o setor privado. O projeto da reforma sanitária, por sua vez, defendia a 

democratização do acesso, a universalização das ações e a descentralização com controle 

social, visando a garantia do estado participativo, formulador de políticas públicas universais 

e o fortalecimento do setor público.  (BRAVO; MATOS, 2009).  

Diante aos projetos supramencionados, o trabalho do serviço social sofre 

determinações estruturais e conjunturais, sendo perpassado por contradições intrínsecas ao 

contexto sociopolítico e econômico das últimas três décadas. Assim, o projeto privatista 

apresenta demandas ao serviço social, tais como: a seleção socioeconômica dos usuários, a 

atuação psicossocial, a fiscalização do usuário dos planos de saúde, assistencialismo através 

da ideologia de práticas individuais. Já o projeto da reforma sanitária apresenta as seguintes 
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demandas: contribuição do serviço social em questões ligadas ao acesso às unidades e aos 

serviços de saúde, atendimento humanizado, trabalho interdisciplinar, ênfase em abordagens 

grupais, acesso democráticos às informações e estímulos à participação social. (BRAVO; 

MATOS, 2009). 

Nogueira e Mioto (2009) complementam afirmando que a consolidação da 

implementação do SUS reflete interesses antagônicos, tanto como política pública calcada  

em seus princípios, quanto nas dificuldades em construir modelos assistenciais voltados para 

concepção ampliada de saúde.  

Corroborando, Correia (2009), destaca as mudanças econômicas em nível global e as 

reformas sanitárias propostas pelo Banco Mundial, associadas ao processo de universalização 

excludente, de mercantilização e privatização da saúde. Isso possibilitou a tensão na política 

de saúde brasileira entre os projetos acima mencionados, sendo apresentados por essa autora 

como: um projeto do capital defendendo as reformas recomendadas pelo Banco Mundial; e 

outro projeto, o segundo, defendido por setores progressistas da sociedade civil, que 

defendem o SUS e seus princípios. 

Para Bravo e Matos (2009), o projeto da reforma sanitária expressa a preocupação 

em assegurar que o Estado atue em favor da sociedade, sendo responsável pelas políticas 

sociais, com destaque para a da saúde pública. Em outra perspectiva, o projeto privatista 

mostra-se pautado na política de ajuste, que visa a contenção de gastos públicos, garantindo o 

mínimo aos que não podem pagar, focalizando atendimento para as populações mais 

vulneráveis e direcionando a outra parte da sociedade, com rendimentos médios e altos, para 

acesso ao mercado.  

Não bastando a tensão entre os dois projetos abordados, Soares (2018) apresenta um 

terceiro projeto, estabelecido a partir do governo de Temer (2016-2018), quando EC 95, 

congela por vinte anos os investimentos em políticas públicas, o que deixa explícito, como 

nunca antes feito, que o Estado não se compromete com os direitos formalizados pela 

Constituição Federal de 1988, o que caracteriza uma grande regressão civilizatória  nos  

marcos  da  sociedade  brasileira, precisamente sobre os direitos e as políticas sociais. Diante 

ao subfinanciamento da saúde pública, levando ao sucateamento da atenção à saúde, o 

terceiro projeto se firma, sendo denominado “SUS Possível”. 

Desse modo, o serviço social vem deparando-se com desafios para atuação na área 

da saúde no que diz respeito à materialização do projeto ético- político da profissão e, por 

conseguinte, do projeto da Reforma Sanitária. Contudo, faz-se necessário a resistência diante 
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aos desmontes vigentes, com fortalecimento do debate sobre os mesmos e das estratégias de 

enfrentamento.  

 

2.2. O trabalho do serviço social no Hospital Geral de Guarus: perspectivas e desafios. 

 

O Hospital Geral de Guarús (HGG) compõe a rede de serviços públicos de saúde do 

município de Campos dos Goytacazes/RJ, estando localizado na Avenida José Carlos Pereira 

Pinto, 400, Parque Calabouço. Atende preferencialmente aos habitantes do referido 

município, mas também habitantes de municípios vizinhos e até mesmo de outros Estados, 

em caráter excepcional, sendo importante referência para urgências e emergências clínicas
2
. 

Esse hospital é fruto de um projeto que visou à ampliação do acesso à saúde pública 

no município, destinando-se a atenção de média e alta complexidade, pois presta serviços  

ambulatoriais especializados e cirúrgicos, realiza internações de crianças e adultos, possui 

setor de emergência infantil e adulto, entre outros. O atendimento ambulatorial é realizado no 

horário de 08 às 20 horas e o emergencial em regime 24 horas.  

 O setor de emergência para adultos, que de modo especial interessa a este trabalho, 

é constituído de sala de espera, sala de repouso, sala de isolamento (paciente com doença 

com alto grau de contágio, como tuberculose, por exemplo), duas enfermarias masculinas e 

duas femininas, consultório médico, sala de atendimento de enfermagem, sala de atendimento 

do serviço social, consultório de psicologia, cozinha e salas de serviços administrativos, uma 

Unidade de Pacientes Graves (UPG) e Uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), sendo 

alguns destes já mencionados anteriormente. Cada usuário conta com a presença de 01 

acompanhante em caso de internação, ou seja, não somente idosos e adolescentes, como 

previsto em lei (BRASIL, 1990, 2003), usufruem do direito de ter acompanhante.  

O trabalho do serviço social no Hospital Geral de Guarús (HGG) teve início em 

2002, a partir de sua inauguração. Em primeiro momento, apenas no setor de reabilitação, que 

atualmente não mais funciona nesta unidade de saúde; e, posteriormente, com a inauguração 

da emergência, a partir de concurso público, outros assistentes sociais passaram a compor o 

quadro de funcionários.  

                                                 
2 Segundo Brasil (2014), emergência diz respeito a condições de agravo a saúde que impliquem sofrimento 

intenso ou risco iminente de morte, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. A urgência refere-se a 

ocorrência imprevista de agravo a saúde como ou sem risco potencial a vida, cujo portador necessita de 

assistência médica imediata. 
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Em sintonia com o exposto no item 2.1 deste capítulo, o serviço social no HGG 

destina-se identificar os principais determinantes sociais que interferem no processo saúde-

doença de cada usuário, o que possivelmente tenha promovido o quadro atual de adoecimento 

e podendo prejudicar o restabelecimento da saúde pós-alta hospitalar, o que leva, em alguns 

casos, a reinternações.  

Os objetivos específicos o serviço social no HGG são: a) identificar e atuar nos 

condicionantes sociais, econômicos e culturais que possam interferir no processo saúde-

doença; b) democratizar informações de forma a contribuir para ampliação de ações de 

prevenção e promoção à saúde e efetivação do tratamento; c) facilitar o acesso aos serviços 

oferecidos pelo hospital e por outras unidades de saúde; c) facilitar o acesso aos serviços 

oferecidos pela rede socioassistencial municipal; d) interagir com a equipe multiprofissional a 

fim de construir com a equipe respostas e/ou encaminhamentos necessários diante a situação 

sanitária e social apresentadas.  

O serviço social aborda e entrevista cada usuário e/ou seu acompanhante com vistas 

a investigar sobre os referidos determinantes sociais, sendo elaborada a Ficha Social do 

usuário, composta por questões relacionadas a aspectos socioeconômicos e sanitários. Tal 

investigação permite o reconhecimento pelo serviço social das questões sociais e econômicas 

vivenciadas pelos usuários, que em sua totalidade compõem a classe trabalhadora, 

possibilitando a associação com o contexto macrossocial e os elementos que o constituem. Os 

dados sanitários permitem a análise de presença de enfermidades relacionadas ao não 

controle ambulatorial e/ou maior interferência de aspectos de contexto. Assim, o assistente 

social a partir de sua relação com o usuário consegue compreender e analisar as necessidades 

de saúde dos usuários, como: o meio em que ele vive, sua alimentação, seu local de trabalho, 

entre outros. 

A entrevista e a elaboração de Ficha Social são realizadas a partir de visita aos leitos, 

junto a somente usuários que estejam internados a mais de 48 horas ou que foram internados 

em estado grave de saúde. Essa entrevista é o instrumento utilizado pelo serviço social com 

vistas à identificação de demandas sociais, investigando sobre o contexto social de cada 

usuário e família. São coletados dados de identificação do usuário e dados socioeconômicos, 

tais como: Nome, sexo, data de nascimento, filiação, endereço, telefone, grau de 

escolaridade, profissão, ocupação, documentos, renda, contribuição previdenciária, 

composição familiar, condições habitacionais, entre outros.  

A investigação sobre dados socioeconômicos, registrados nas Fichas Sociais, visa 

desvelar os determinantes sociais que contribuem para o quadro de doença do usuário. E 
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entendendo a situação social de cada usuário poder contribuir para prevenção de novos 

adoecimentos, esta ocorre através das orientações e encaminhamentos a outras políticas 

sociais/instituições  no sentido de promoção da qualidade de vida do usuário e família, já que 

saúde não está relacionado simplesmente com ausência de doença.   

Em relação às entrevistas, Lavoratti (2016) destaca sua importância como um 

instrumento técnico-operativo, como instrumento de diálogo entre profissional/usuário, com 

o objetivo de desvelar e intervir na realidade social,  articuladas com as competências 

profissionais,  teórico metodológica, ético-político e técnico operativa, buscando o 

enfrentamento da questão social. Para o autor é necessário um bom diálogo com o usuário, 

onde o profissional deve se colocar em uma posição igual a do usuário, deixando para trás a 

cultura colonialista marcada na profissão, agindo sem autoritarismo, sem preconceitos e 

conservadorismo. Os principais objetivos das entrevistas são conhecer a realidade do usuário 

e prestar informações sobre as situações demandadas, além de  encaminhar e orientar sobre 

outras políticas nas quais o usuário tem direito. 

Analisando as fichas dos pacientes internados na emergência do HGG, nota-se a 

presença relevante de baixa escolaridade, desemprego, trabalho informal, falta de 

atendimento na atenção básica, com a grande maioria dos usuários sem acompanhamento 

ambulatorial anterior a internação, nesse sentido paciente que busca  a recuperação da saúde, 

mas que não tem cuidados para a prevenção de doenças. 

Com os dados coletados torna-se possível identificar demandas sociais, objeto de 

intervenção do assistente social. Entre as ações realizadas pelo serviço social se encontra a 

democratização de informações que possam contribuir com maior qualidade de vida para o 

usuário, sendo realizado um trabalho de orientação/reflexão sobre questões suscitadas das 

entrevistas, sendo de ordem econômica, cultural e/ou social, e realizados os 

encaminhamentos a recursos disponíveis, com vistas a minimizar o quadro de vulnerabilidade 

social presente. O assistente social, portanto, mobiliza recursos intersetoriais que venham ao 

encontro das necessidades apresentadas ou reconhecidas, possibilitando a efetivação dos 

direitos sociais. 

Quando pertinente, o serviço social faz orientações sobre direitos previdenciários; 

encaminha para a rede socioassistencial (CREAS, CRAS, Defensoria Pública, Ministério 

Público); socializa informações com vistas ao acesso a rede de saúde, benefícios sociais 

(BPC, bolsa família); emite relatórios sociais para conselho tutelar, promotoria da infância, 

juventude e idoso. Em casos específicos, também realiza visita domiciliar. Estes casos 

constituem demanda ao serviço social quando os usuários estão internados sem 



40 
 

40 
 

acompanhante e estão a muito tempo sem receber visita da família, também quando são 

abandonados no hospital. 

As ações do serviço social se pautam no compromisso com os direitos sociais e com 

a autonomia dos usuários, sendo as atividades realizadas baseadas em suas competências e 

atribuições privativas, articulando as dimensões teórico-metodológica, técnico-operativa e 

ético-política, e ainda considerando a humanização do atendimento e o trabalho 

interdisciplinar.  

São ações privativas do assistente social (CFESS, 2012 p. 46-47):  

I - coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, 

programas e projetos na área de Serviço Social; 

II -  planejar, organizar e administrar programas e projetos em Unidade de Serviço Social; 

III -  assessoria e consultoria e órgãos da Administração Pública direta e indireta, empresas 

privadas e outras entidades, em matéria de Serviço Social;  

IV - realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a 

matéria de Serviço Social; 

 V - assumir, no magistério de Serviço Social tanto a nível de graduação como pós graduação, 

disciplinas e funções que exijam conhecimentos próprios e adquiridos em curso de formação 

regular;  

VI - treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de Serviço Social; 

VII - dirigir e coordenar Unidades de Ensino e Cursos de Serviço Social, de graduação e pós-

graduação;  

VIII - dirigir e coordenar associações, núcleos, centros de estudo e de pesquisa em Serviço 

Social; 

IX - elaborar provas, presidir e compor bancas de exames e comissões julgadoras de 

concursos ou outras formas de seleção para Assistentes Sociais, ou onde sejam aferidos 

conhecimentos inerentes ao Serviço Social; 

X - coordenar seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados sobre assuntos de 

Serviço Social; 

XI - fiscalizar o exercício profissional através dos Conselhos Federal e Regionais;  

XII - dirigir serviços técnicos de Serviço Social em entidades públicas ou privadas;  

XIII - ocupar cargos e funções de direção e fiscalização da gestão financeira em órgãos e 

entidades representativas da categoria profissional. 
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O serviço social também atende demandas espontâneas, apresentadas pelos usuários 

e acompanhantes que estejam com qualquer tempo de internação. Essas podem ser 

apresentadas nas visitas aos leitos ou na sala do serviço social. Tais demandas, em geral, 

referem-se à: informação sobre troca de acompanhante, orientação sobre as normas 

hospitalares, encaminhamentos para outras políticas públicas, entre outros.  

O serviço social presta orientações sobre normas hospitalares para usuário e 

acompanhantes no sentido de promover uma estadia mais favorável ao usuário e 

acompanhante. São destacados: a prevenção de infecções devido ao contato do leito e 

pertences do usuário com objetos e pessoas que chegam da rua; a colaboração dos 

acompanhantes no repasse de informações úteis ao tratamento para médicos e enfermeiros; a 

importância do respeito ao horário de troca de acompanhantes, entre outros.  

Para Guerra (2000), através dos instrumentos usados no exercício profissional o 

assistente social busca compreender as demandas sociais. Ou seja, a instrumentalidade é uma 

condição necessária para o trabalho social, referindo-se não só ao conjunto de instrumentos e 

técnicas, mas a capacidade consultiva da profissão construída e reconstruída no processo 

sócio histórico. Para a autora a profissão adquire no interior das relações sociais o confronto 

entre situações objetivas e subjetivas do exercício profissional, possibilitando o atendimento 

às demandas e os alcances dos objetivos profissionais e sociais. Desse modo, criam 

capacidades para modificar ou transformar as condições objetivas e subjetivas que existem 

em determinada realidade social.  

A instrumentalidade reconhecida como mediadora entre as ações do exercício 

profissional crítico e competente, torna o serviço social uma totalidade constituída de 

dimensões: técnico- instrumental, teórico-intelectual, ético-político e formativo. (Guerra, 

1997 apud Guerra, 2009)  

Todos os atendimentos realizados pelo serviço social são registrados no livro de 

ocorrência do setor, visando possibilitar o conhecimento de assistentes sociais de outros 

plantões sobre os quadros socioeconômicos e sanitários dos usuários internados e, 

consequentemente, viabilizar o acompanhamento dos mesmos. Esta sistematização também 

pode ser objeto de pesquisas e análises sobre o trabalho do serviço social, possuindo um 

cunho institucional, mas também acadêmico e político.  

Nessa perspectiva, segundo Mioto e Nogueira (2009), as ações do serviço social na 

saúde não ocorrem de forma isolada, mas se articulam em eixos/processos à medida que se 

diferenciam ou se aproximam uma das outras. A escolha de abordagem adequada para 
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aproximar-se dos sujeitos destinatários da ação implica na escolha dos instrumentos. Todo 

esse processo se dá com base no planejamento, na documentação e no senso investigativo. 

A construção da integralidade e da participação em saúde, pelo serviço social, 

acontece diante a três processos básicos: o processo político-organizativo, o processo de 

planejamento e gestão e os processos socioassistenciais. A unção desses três processos 

permite estabelecer o trânsito entre os diferentes níveis de atenção em saúde. (MIOTO; 

NOGUEIRA, 2009)  

O serviço social no HGG ainda é responsável pelas intervenções sociais relacionadas 

às altas hospitalares, sendo este trabalho interdisciplinar. Após a alta clínica, o usuário 

aguarda a alta social, quando são feitas orientações sobre: retorno para revisão; auxílio 

doença, quando o usuário for contribuinte para a previdência social; necessidade de obtenção 

de laudos médicos; acesso a medicações e outros insumos, de modo público; etc. 

Em caso de óbito, o serviço social é responsável por acolher os familiares após o 

médico responsável avisar sobre o óbito. O serviço social realiza orientações sobre os 

trâmites para o sepultamento. Quando a família não possui meios financeiros para arcar com 

as despesas do sepultamento, o serviço social orienta sobre o acesso ao auxílio funerário 

público.  

Portanto, diante ao exposto, o trabalho do serviço social na emergência do HGG é 

subsidiada pela concepção ampliada de saúde, pois busca compreender as questões de saúde a 

partir do contexto social no qual os indivíduos se inserem. Tal compreensão possibilita a 

intervenção profissional, que contribui com a equipe multiprofissional no processo de cura 

das enfermidades e na prevenção de reinternações, a partir da promoção de acesso aos 

direitos sociais via articulação de políticas sociais disponíveis, e também do trabalho 

socioeducativo junto a usuários e acompanhantes.   

Segundo Costa (2009) a saúde é resultante das  condições de vida dos indivíduos, 

sendo a participação do serviço social de suma importância, na medida que sua intervenção 

também envolve a investigação sobre as condições econômicas, políticas, sociais e culturais, 

o que possibilita a identificação e análise dos  fatores relacionados ao processo de saúde-

doença. 

É importante salientar que de acordo com o código de ética o/a assistente social, 

este(a) tem como maior objetivo o enfrentamento da questão social, no sentido de promoção 

da emancipação do sujeito e na viabilização dos direitos da população. Assim, o trabalho do 

Serviço Social no HGG visa `a promoção da saúde do usuário, não enfatizando somente a 
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cura da doença, mas sim buscando contribuir com a melhoria da qualidade de vida do 

usuário. Portanto, realiza um trabalho na perspectiva da integralidade da atenção à saúde. .  

Para Nogueira e Mioto (2009), a promoção de saúde está associada a alguns valores 

como: vida, democracia, cidadania, participação, dentre outros, envolvendo um conjunto de 

estratégias associadas ao Estado, `a comunidade, aos indivíduos, ao sistema de saúde e às 

parcerias intersetoriais. A promoção da saúde compõe os diversos níveis que compõem a 

atenção à saúde, sendo os demais a prevenção, a reabilitação e a cura. Portanto, a atenção à 

saúde envolve um campo de conhecimentos e práticas interdisciplinares e intersetoriais,  

vinculados ao conjunto de políticas sociais existentes.  

A ação do cotidiano do Serviço Social é fundamental para a construção da 

integralidade em saúde, na busca de garantir acesso aos diferentes níveis de 

complexibilidade, oferecendo respostas ao conjunto de necessidades de saúde da população. 

Desse modo, as ações profissionais do assistente social no campo da saúde não estão 

reduzidas unicamente a uma ação coadjuvante ao trabalho médico. Sua ação abarca fatores de 

ordem política, econômica e social, sabendo que estes fatores podem condicionar o direito ao 

acesso aos bens de serviços necessários para a garantia de saúde. 

Para Martinelli (2011), o trabalho do assistente social envolve os fatores acima 

mencionados, possuindo o dever ético‑político de ser um exercício profissional crítico e 

competente, capaz de materializar os princípios do Código de Ética, os propósitos do Projeto 

Ético‑Político, sendo norteado pelos Parâmetros para Atuação do Assistente Social na 

Política de Saúde. Na saúde, há múltiplas identidades em interação, um desafio cotidiano, que 

se transforma em um verdadeiro imperativo ético, porque o que está em jogo é a busca de 

uma prática competente, na qual o valor humano, a qualidade de vida e a dignidade da morte, 

no caso dos pacientes fora de possibilidades terapêuticas, sejam alicerces fundantes e 

objetivos comuns para toda a equipe. 

No cenário atual encontram-se presentes grandes ameaças para a atuação 

profissional e para a garantia dos direitos sociais. Uma das maiores conquistas do SUS foi o 

direito legal de acesso universal e igualitário ao serviço de saúde em todos os níveis de 

complexibilidade. No entanto, segundo Nogueira e Mioto (2009), o SUS desde sua 

implantação vem sendo marcado por debates que refletem a interesses antagônicos, tanto 

como políticas públicas caçada em seus princípios, quanto nas dificuldades em construir 

modelos assistenciais ancorados na concepção ampliada de saúde. Assim, uma das grandes 

ameaças presentes é o confronto entre o projeto privatista de cuidados em saúde e o projeto 

da reforma sanitária. As políticas de redução do estado, as privatizações e o novo papel de 
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mercado como provedor das necessidades de saúde vem trazendo dificuldades para o 

processo de efetivação do SUS.  

Nas últimas três décadas, a redução de políticas públicas - seja de modo direto ou de 

modo indireto, pelo subfinanciamento vigente – afeta não só o direito à saúde, mas as 

políticas sociais em geral, sinalizando para novos desafios e tensões ao cotidiano profissional 

da equipe profissional e, em especial, para o trabalho do serviço social. Neste, faz-se presente 

grande dificuldade na formulação de respostas e alternativas para o enfrentamento das 

expressões da questão social, que em conjunto constitui grande ameaça a saúde humana.  

Para Bravo e Matos (2009), as políticas de saúde continuam fragmentadas  e 

subordinadas à ordem econômica e o serviço social permanece em meio a tensão entre 

direitos sociais e os interesses econômico e/ou privados. Assim, estes autores, mencionam os 

grandes desafios atuais enunciados pelo Ministério da Saúde, sendo: incorporar a agenda 

ético-política da reforma sanitária; fazer saúde com base a integralidade, intersetorialidade e 

atuação em equipe; estabelecer a cooperação entre ensino-gestão-atenção; enfatizar o controle 

social e a superação dos modelos assistenciais verticais, nos quais há o privilégio da lógica 

biomédica, voltado somente para assistência médica.  

Diante da crise econômica e o congelamento dos gastos em políticas públicas, o 

serviço social como trabalhador assalariado vem encontrando grandes desafios para atuação, 

tendo que se dividir entre a restrição e os atendimentos às demandas postas pelas crises e as 

expressões da questão social. Mais do que nunca, os assistentes sociais são desafiados a 

encarar a defesa da democracia, das políticas públicas, buscando um trabalho de articulação 

com outros sujeitos que partilhem os mesmos princípios.  

Desse modo, o serviço social no HGG vem enfrentando desafios para o 

desenvolvimento de seu trabalho, tanto diante ao processo de encaminhamentos do usuário a 

outras instituições executoras de políticas sociais, como no processo de garantia de direitos na 

unidade de saúde. Já que as políticas sociais estão sendo focalizadas para a população mais 

vulnerável, dificultando o trabalho do serviço social e fragilizando o acesso aos direitos dos 

usuários . No HGG, durante o período de Estágio em Serviço Social realizado pela autora 

deste trabalho, foram observados: falta de leitos e, portanto, corredores lotados de usuários; 

falta de lençóis, de medicamentos e de transporte (ambulância), entre outros.  

Outro exemplo de precarização das políticas públicas diz respeito ao fato dos 

encaminhamentos para a Secretaria de Promoção Social, nos casos que a família não tenha 

como arcar com o sepultamento, ser efetivados somente para usuários que possua cadastrado 

no CAD-Único, o que restringiu o usufruto a tal serviço assistencial.  
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Contudo, foi presenciado um serviço social focado na recuperação e emancipação do 

indivíduo, atuando em conformidade com o código de ética, um serviço social preocupado 

com uma atenção à saúde humanizada.  

Diante a precarização mencionada, em especial, em relação ao número de usuários e 

acompanhantes presentes nas enfermarias, foi desenvolvido o projeto de intervenção, oriundo 

do processo de Estágio em Serviço Social, com o título: “Normas institucionais e a 

importância do acompanhante do paciente: a ação do serviço social na emergência do 

hospital Geral de Guarús”.  Este projeto teve como objetivo informar e orientar aos 

acompanhantes de usuários internados sobre as normas institucionais e a importância do 

usuário ter um acompanhamento familiar na unidade hospitalar.  

A informação sobre as normas hospitalares visava minimizar as repercussões do alto 

número de usuários e familiares em espaço físico não compatível, para usuários, para 

acompanhantes e para a equipe profissional. Destinou-se a abordar sobre o risco de infecção 

hospitalar quando os leitos eram ocupados com bolsas e demais pertences do usuário e/ou 

acompanhante, sobre o horário de troca de acompanhantes, sobre a importância da 

participação do acompanhante durante a internação, sobre os procedimentos para ter  acesso a 

declarações ou documentos como laudo médico, atestados, etc.  

O acompanhamento para todos os usuários foi permitido, como anteriormente 

mencionado, ultrapassando as definições legais, referentes a acompanhamento para idosos, 

crianças, adolescentes e gestantes. Isso se fez necessário devido a necessidade de haver 

complemento a algumas ações da enfermagem, como banho, alimentação, troca de fraldas, 

entre outros. Além disso, o acompanhante auxilia no aspecto emocional do usuário, 

contribuindo para que o mesmo se sinta mais confortável e seguro; e, também como elo entre 

o usuário e a equipe profissional, podendo fornecer informação sobre o quadro clínico e 

facilitando em situações de transferência,  realização e resultado de exames, etc. 

No período de implementação do projeto, houve ‘boato’ de bactéria no setor da 

emergência do HGG, sendo noticiado por alguns sites de internet do município de Campos 

dos Goytacazes, o que gerou grande tensão de todos os sujeitos envolvidos com a emergência 

deste hospital. Na sequência, uma forte chuva retirou parte do telhado da emergência, 

ocorrendo o anúncio de reforma, sendo fechado o setor para atendimento de novos pacientes, 

deste modo os pacientes que ainda ocupavam o espaço da emergência foram remanejados 

para clínica médica e outros transferidos para outras unidades de saúde do município. O 

atendimento ficou restrito para pacientes em estado grave.  
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Com o fechamento do setor, o serviço social da emergência passou a atuar na clínica 

médica. O Serviço Social teve que dividir sala com o setor de enfermagem, dificultando os 

atendimentos que, muitas vezes, precisavam ser cautelosos e confidenciais, dificultando a 

garantia do sigilo profissional.  

Nessa perspectiva, Iamamota (2009) afirma:  

   
Verifica-se uma tensão entre o projeto profissional que afirma o assistente 

social como um ser prático-social dotado de liberdade e teleologia, capaz de 

realizar projeções e buscar implementá-las na vida social; e a condição de 

trabalhador assalariado, cujas ações são submetidas ao poder dos 

empregadores e determinadas por condições externas aos indivíduos 

singulares, os quais são socialmente forjados a subordinar-se, ainda que 

coletivamente possam rebelar-se. Em outros termos, repõe-se, nas 

particulares condições de trabalho do assistente social profissional, o 

clássico dilema entre a causalidade e teleologia, entre momentos de 

estrutura e momentos de ação, exigindo articular, na análise histórica, 

estrutura e ação do sujeito. (IAMAMOTO, 2009, p. 8-9)  

 

 

Por fim, o trabalho do Serviço social no HGG vem enfrentando grandes desafios em 

sua atuação frente à precarização do SUS, mas mesmo com todos esses desafios vem criando 

estratégias que promovam o acesso aos direitos sociais, mostrando-se um profissional 

necessário no processo de identificação dos determinantes/condicionantes sociais que 

perpassam o processo saúde-doença e de intervenção diante aos mesmos, sempre na 

perspectiva de contribuir para o usufruto do  direito a saúde por cada usuário.  

 

 

  



47 
 

47 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente trabalho analisou a importância do trabalho do Serviço Social na 

emergência do Hospital Geral de Guarus (HGG) em contexto de precarização do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Abordou os principais marcos histórico da política de saúde pública 

no Brasil, problematizando os desafios e as contradições para a implementação do SUS, no 

qual se conclui pela presença de grande tensão entre os projetos privatista e o projeto da 

reforma sanitária, incluindo-se ainda, mais recentemente, um terceiro projeto - o “SUS 

Possível”. Desse modo, o SUS previsto nas legislações a ele referentes se contrapõe ao SUS 

operacionalizado, cujo processo possui o subfinanciamento como uma de suas principais 

características, expressão das contrarreformas em curso, orientadas pelo neoliberalismo e 

que, portanto, incentiva a expansão do setor privado a partir do descaso com o setor público.   

O Hospital Geral de Guarus (HGG) foi apresentado como importante unidade da rede 

de serviços de urgência/emergência do município de Campos dos Goytacazes/RJ, atendendo 

aos habitantes deste município e de municípios vizinhos. O HGG é a única unidade de 

emergência, com estrutura hospitalar ampla, destinada a atender emergências/urgências 

clínicas, recebendo assim grande parte dos indivíduos com complicações sanitárias devido à 

falta de acompanhamento ambulatorial e na atenção básica.  

No entanto, este hospital se mostrou fragilizado, com descompasso entre alta demanda 

e número de profissionais, em situação de superlotação e em condições inadequadas para 

assistência à saúde, concretizando uma situação particular de precarização da saúde pública 

no Brasil. O subfinanciamento foi destacado como aspecto macroestrutural associado ao 

cotidiano do setor de emergência do HGG, não possibilitando redefinições importantes na 

gestão dessa unidade de saúde, que possa garantir atendimentos de qualidade e permitir o 

usufruto do direito à saúde pelos usuários. 

O trabalho do Serviço Social foi analisado diante aos desafios postos pela 

operacionalização do SUS na atualidade, tendo se desenvolvido no âmbito do setor de 

emergência do HGG e mediante o reconhecimento, análise e intervenção sobre os 

determinantes sociais no processo saúde-doença. Esse trabalho se desenvolveu de modo 

interdisciplinar e intersetorial, promovendo o acesso às políticas públicas, buscando 

minimizar as demandas socioeconômicas apresentadas que constituam limites ao tratamento 

dos usuários.  
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O Serviço Social no setor supracitado vem intervindo a partir de entrevistas e 

abordagens, realizando um trabalho socioassistencial, socioeducativo e de interação com a 

equipe de saúde. Entre as frentes de trabalho realizadas, foi destacado o projeto de 

intervenção de serviço social elaborado e executado pela autora deste trabalho, de cunho 

socioeducativo. Nesse projeto foi ressaltada a importância das normas hospitalares no sentido 

da promoção de um melhor restabelecimento da saúde sem, no entanto, desconsiderar os 

limites institucionais e as dificuldades vividas por cada usuário e acompanhante, o que se 

desdobrou em outras intervenções na sequência da realização do citado projeto.  

Desse modo, foram muitos os desafios ao Serviço Social diante a um cenário que, 

muitas vezes, beirava a barbárie. Mas, seu trabalho foi realizado a partir da análise crítica 

sobre possibilidades e limites, resgatando os respaldos técnico-operativo, ético-político e 

teórico metodológico, necessários e afins aos propósitos profissionais vigentes. 
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