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A gente se acostuma a acordar de manhã 
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viagem. A comer sanduíche porque não dá para 

almoçar. A sair do trabalho porque já é noite. A 

cochilar no ônibus porque está cansado. A deitar 

cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia”.  

Marina Colasanti 

 

 

________________ 

** Trecho extraído do texto da escritora Marina Colasanti. ―Eu sei, mas não devia‖. Ed. Rocco. Rio de Janeiro, 

1996. p.09 

 



 

 

RESUMO 

 

 

 

Trata-se de analisar o trabalho do Assistente Social no âmbito da Saúde, particularmente no 

Pronto Socorro Municipal de Macaé, tendo como referência o arcabouço ético-político 

expresso na formação profissional atualmente hegemônica nessa categoria. Para tanto, 

situamos as transformações societárias, especialmente o ―mundo do petróleo‖ e sua 

importância no contexto mundial; isto, pela relevância desse recurso para Macaé, cidade onde 

se inscreve nosso estudo. Trazemos uma breve contextualização sobre as políticas sociais, 

com foco na política de Saúde, referindo que esta, no contexto do neoliberalismo, 

experimenta a fragmentação, desmonte e focalização, inferida pelo capitalismo em crise.        

É objeto da pesquisa a atuação do assistente social no cotidiano do plantão, que se registra 

como um espaço de intervenção desafiante para os profissionais, comprometidos com a 

construção de práticas democráticas e coletivas de atendimento às demandas dos usuários. Por 

fim, buscamos apontar alguns limites e possibilidade da atuação profissional na instituição, 

visando pensar alternativas que rompam com práticas individualistas e burocratizastes. 

 

Palavras-chaves: Trabalho, Capitalismo, Assistente Social, Plantão, Intervenção.   
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INTRODUÇÃO 

 

Vamos tratar nesta pesquisa monográfica sobre o trabalho do assistente social na área 

de Saúde, cujo foco está no exercício profissional desenvolvido por estes no Pronto Socorro 

Municipal de Macaé. 

O que gerou esta pesquisa monográfica?  

Primeiro cabe destacar que a minha inserção no estágio, me possibilitou o 

conhecimento um pouco mais aprofundando da política de Saúde e do trabalho do Assistente 

Social neste espaço ocupacional.  

Já na realização dos documentos relativos ao cumprimento das atividades acadêmicas 

no que tange a entrega dos diários de campo para as disciplinas de Estágio I, II, III, e IV eu já 

discutia a atuação profissional, tanto com minha supervisora de estágio, quanto com os 

docentes da academia, isso pode ser comprovado através do Anexo V e VI.  

Nestes diários faço comentários sobre atuação do Assistente Social no Pronto Socorro, 

o instrumental utilizado pelos profissionais, neste caso o livro de registro do serviço social, a 

precarização dos serviços públicos entre outros aspectos.  

Através de algumas leituras sobre o debate da categoria na área da saúde e a atuação 

profissional no âmbito do plantão, a seguinte hipótese me veio à mente, que a autonomia 

relativa que o assistente social dispõe para conduzir sua prática cotidiana vêem sendo 

atropelada pela demandas institucionais, estas interferem no planejamento de ações que 

rompam esta dinâmica, além disso, o âmbito do plantão repercute no desenvolvimento e na 

qualidade das ações profissionais. 

Tendo este norte, busquei desenvolver um roteiro de perguntas que considerassem o 

perfil do profissional, a instituição e as relações de poder que são perpassadas neste espaço 

ocupacional. Também tecendo considerações em relação ao plantão, a rotina do assistente 

social e os instrumentais utilizados para atuação profissional.  

Destacamos estes pontos como os fundamentais para traçar estratégias que nos 

levassem a nos aproximar da resposta a nossa hipótese. 
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Em relação à metodologia utilizada nesta pesquisa esta se deu pela aplicação de um 

documento intitulado Pesquisa para o Trabalho de Conclusão de Curso – Trabalho do 

Assistente Social no PSMM. (Apêndice I) 

A coleta dos dados foi feita no período de 02/11 a 07/11/2013. Estas foram 

respondidas pelos Assistentes Sociais através de entrevista
1
 com a pesquisadora. Um ponto a 

ser destacado é que as prescrições das perguntas subjetivas não foram realizadas na integra 

das falas dos entrevistados tendo a compilação dos dados sido realizada pela pesquisadora,  

guardando-se a essência da conversa.  

A pesquisa contou com a participação de quatro Assistentes Sociais num contexto de 

sete profissionais que não puderam participar devido a férias e acerto de escala ou 

indisponibilidade. 

Pensando este campo ocupacional, nos baseamos na fala de Almeida (1997, p. 5), que 

nos diz que a reflexão teórica é um componente significativo do trabalho de formação do 

assistente social. Sendo, que o trabalho do Assistente Social deve ser necessariamente 

atravessado por procedimentos interrogativos e de sistematização que deve ser reconhecido 

como uma incorporação ao cotidiano profissional da dimensão investigativa que o trabalho 

encerra.  

Como base nestes breves comentários, buscamos romper a percepção preliminar que 

tínhamos, que estava atrelada a uma ação imediata e focalista por parte da atuação 

profissional, buscamos considerar as articulações técnico-operativa, ético-política que 

subsidiam a ação profissional neste campo como fonte de reflexão sobre a prática profissional 

para ampliação da área  

Com isso dividimos este trabalho em três partes, determinadas a seguir:  

A primeira parte, visa trabalhar as questões relacionadas às transformações societárias 

advindas na conjuntura a partir dos anos 1970, dando destaque ao mundo do petróleo e sua 

importância no contexto mundial; 

A segunda faz menção, as políticas sociais e os impactos nesta do neoliberalismo, trazemos 

um breve panorama sobre como a política de saúde foi afetada pela imposição desse regime; 

                                                           
1
 Ver apêndice III. 
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A terceira parte destinamos a atuação profissional do Assistente Social no plantão, as ações 

cotidianas, tendo base as entrevistas com quatro Assistentes Sociais do Pronto Socorro 

Municipal. 

Enfim, nos comentários finais tecemos nossas observações em relação à atuação 

profissional, neste sentido buscamos entender qual é cenário que perpassa esta atuação 

profissional, ou seja, o plantão, pois esse implica no reconhecimento dos limites e 

possibilidade de intervenção do assistente social.  

Como poderá ser visto pelo leitor ao longo do trabalho, consideramos também outros 

entraves como: o desmonte da Seguridade Social, com impacto na saúde, as correlações de 

força que atravessam o espaço ocupacional, a autonomia relativa do profissional, entre 

outros. Almejamos com este trabalho, a reflexão desta área, visando potencializar o 

fortalecimento da ação dos profissionais 
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CAPITULO I 

 

1.  BREVE PANORAMA SOBRE MUDANÇAS SOCIAIS E 

ECONOMICAS A PARTIR DA DÉCADA DE 1970.  

 

Neste estudo queremos destacar o trabalho do Assistente Social na área de Saúde. Para 

adentrar no tema em questão vamos fazer um breve histórico das transformações societárias 

advindas nas últimas décadas do século XX, a fim de demonstrar como estas impactam na 

atuação profissional do Assistente Social.  

Nos anos 70, a crise do capitalismo beneficiou a retomada das idéias fundamentais do 

velho liberalismo reforçadas pela crítica ao keynesianismo, de que o cerne dos problemas 

econômicos vigentes estava no excesso de intervenção do Estado, sendo a solução o mercado 

livre. Segundo Pontes (2004, p.11) devido à longa era de prosperidade - quase 40 anos de 

crescimento que impulsionou o mundo ocidental depois da Segunda Guerra, graças às 

diversas adoções das políticas keynesianas e sociais-democratas, os neoliberais recolheram-se 

para a sombra.  

Entretanto, a partir da crise do petróleo de 1973, seguida pela onda inflacionária que 

surpreendeu os Estados de Bem-Estar Social, o neoliberalismo gradativamente voltou à cena.  

Os neoliberais responsabilizaram os impostos elevados e os tributos excessivos, 

juntamente com a regulamentação das atividades econômicas, como os culpados pela queda 

da produção. Ou seja, o mal foi identificado na aliança entre o Estado de Bem-estar Social e 

os sindicatos.  

O Estado deveria ser desmontado e gradativamente desativado com a diminuição dos 

tributos e a privatização das empresas estatais, enquanto os sindicatos seriam esvaziados por 

uma retomada da política de desemprego, contraposta à política keynesiana de pleno 

emprego.  

Enfraquecendo a classe trabalhadora e diminuindo ou neutralizando a força dos 

sindicatos haveria novas perspectivas de investimento, atraindo novamente os capitalistas de 

volta ao mercado.  

Durante a década de 1980, a ação do Estado passou por várias transformações, onde se 

defendeu o conceito de Estado Mínimo e a expressão de uma busca por maior 

competitividade e organização da sociedade para o processo de tomada de decisão.  
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Também na década de 80, o mundo sofreu profundas transformações, desencadeadas 

nos países de capitalismo avançado. As principais mudanças foram no modo de produção, 

elas ocorreram devidas ao grande salto tecnológico, a automação, a robótica e microeletrônica 

que invadiram o universo industrial, inserindo e desenvolvendo-se nas relações de trabalho e 

da produção do capital. Nestas novas formas do processo de trabalho emerge a flexibilização 

como ferramenta de adequação da produção ao mercado. Reitera-se que nestes novos tempos 

os direitos do trabalho, passam a ser desregularizados, as conquistas históricas da classe 

trabalhadora são desmontadas e eliminados do modo de produção. (Antunes, 2011, p. 39 ) 

 Como visto, a desarticulação de direitos e privatização das empresas estatais são os 

principais elementos do receituário neoliberal. Esta medida é precedida e acompanhada de 

campanhas publicitárias e midiáticas que buscam - não só na América Latina, como também 

na Europa - desprestigiar os serviços públicos e valorizar os serviços privados. Visam reforçar 

a idéia de que o Estado deve deixar de intervir na economia, possibilitando a livre ação do 

mercado com já explanado acima. O Estado, então, deveria reduzir ao mínimo sua 

intervenção, pois este tipo de atuação seria a fonte de déficit fiscal.  

Nesse contexto, no final dos anos 80 reúnem-se em Washington funcionários do 

governo norte-americano e organismos internacionais (FMI, Banco Mundial, BID) 

especializados em assuntos da América-Latina, para promover uma avaliação das reformas 

econômicas que deveriam ser empreendidas na região; neste ato estavam presentes diversos 

representantes dos países latino-americanos.  

De acordo com Batista (1999, p. 11), a avaliação feita pelos organismos internacionais 

e entidades norte americanas registrou grande consenso, exceto inicialmente pelo Brasil e 

Peru. A proposta deveria ser adotada para que houvesse cooperação financeira externa 

bilateral ou multilateral. A esse pacto foi dado o nome de Consenso de Washington. 

A avaliação objeto do ―Consenso de Washington‖ abrangeu 10 áreas: 1. Disciplina 

fiscal; 2. Priorização dos Gastos Públicos; 3. Reforma Tributária; 4. Liberalização Financeira; 

5. Regime Cambial; 6. Liberalização Comercial; 7. Investimento direto estrangeiros; 7. 

Privatização; 8. Desregulação; 10. Propriedade Intelectual. 

Ainda seguindo a análise de Batista (1999, p. 16), este retrata que as propostas 

promulgadas nas 10 áreas tiveram como objetivo em um ponto a drástica redução do Estado e 

corrosão do conceito de nação e, no contraponto, o máximo de abertura à importação de bens 
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e serviços e a entrada de capitais de risco, todo em nome da soberania do mercado auto-

regulável nas relações econômicas. 

Em uma análise sobre a política brasileira, o pesquisador canadense Michel 

Chussudovky vai afirmar que o Estado Brasileiro ratificou com os organismos internacionais 

os ajustes fiscais e financeiros necessários para por em ordem o capitalismo no país; neste 

cenário, passa-se a adotar medidas para subsidiar uma ―dívida externa impagável‖, que leva a 

regular a economia e a área social no sentido de honrar os ―compromissos financeiros‖ com 

os credores externos, emborcada nos anos 90, em cumprimento ao Consenso de Washington.  

Sobre este ele discorre: 

 
 
A ―agenda oculta‖ do FMI consistia em apoiar os credores e ao mesmo tempo, 

enfraquecer o governo central. Já haviam sido pagos US$ 90 bilhões referentes aos 

juros da dívida durante os anos 80, um valor bastante próximo ao do total do 

principal ( US$120 bilhões) cobrar a dívida, todavia, não era o principal objetivo. Os 

credores internacionais do Brasil queriam se assegurar de que o país permaneceria 

endividado por muito tempo e de que economia nacional e o Estado seriam 

reestruturados em benefícios deles (credores) por meio da continua pilhagem dos 

recursos naturais e do meio ambiente, da consolidação da economia de exportação 

baseada na mão-de-obra barata e da aquisição de empresas estatais mais lucrativas 

pelo capital estrangeiro. (Chussudovk , p.171) 

 
 

Em 1994, é assinado o acordo da dívida e estabelecido prazos para aprovação 

garantida das regulações, entre elas as emendas constitucionais. Tudo, sob o acompanhamento 

de perto do FMI; mesmo com o atraso na votação das reformas alicerçadas pelos ajustes de 

impostos, estas demonstraram aos órgão internacionais a intencionalidade de fazê-las cumprir. 

Os ajustes começaram pela aprovação do Legislativo das Reformas Fiscais, implicando a 

criação do Fundo Social de Emergência (FSE), seguindo modelo do Banco Mundial. Segundo 

Chussudovky, esta ação impõe que o Congresso outorgue uma emenda constitucional 

obrigando ao governo a cortar o orçamento federal em 43%, redirecionando a receitas do 

Estado para a dívida externa.  

Ainda seguindo a análise de Chussudovky, as medidas adotadas desencadearam 

impactos diretos nos programas sociais no Brasil. Em suma, o corte do orçamento, que 

implicaram a transferência de fundo para o FSE, veio com a incumbência de eliminar 

programas sociais regulares do governo, demissões de funcionários públicos, o desmonte dos 

programas sociais, entre outras ações que foram tomadas para cumprir o acordo. O FMI 
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também apontava a necessidade de emendas constitucionais que permitissem a privatização 

da Petrobrás e da Telebrás.  

Como vimos à década de 90 foi o marco da implantação do projeto neoliberal no 

Brasil, os ajustes provocaram impacto em várias áreas concretizando-se o desmonte do 

Estado, alicerçado pelos ideários neoliberais de privatização do setor público e exaltação do 

setor privado. Na visão de Pontes (2006) esta década repercute:   

 
 
Ao Estado cabia apenas o papel regulador e garantir estímulo de competição e 

eficiência dos mercados, baseada na interpretação neoliberal onde se entendia que o 

padrão de intervenção anterior dificultava a modernização e a eficiência econômica. 

Diante do quadro neoliberal dos anos 1990, em nome da competitividade, segmentos 

do setor público desapareceram, foram privatizados, concedidos ou terceirizados; e a 

partir daí ocorrem significativas transformações no trabalho. ( Pontes, 2006. pag.13) 

 
 

Ainda seguindo as tendências abarcadas na década de 90, os ajustes feitos 

desencadearam o acirramento da questão social, da pobreza, o desemprego, a marginalização 

das classes médias e baixas, que foram despejadas de suas moradias e provocaram seu êxodo 

(ou para ruas, ou regiões periféricas, marginalizadas).  

Este processo de ajuste ao capital, na gestão pública do social, deu lugar a uma política 

de ―engenharia social‖: os chamados ―programas de metas‖ para ajudar os pobres, aos ―filhos 

bastardos do neoliberalismo‖. Estes programas combinavam as privatizações dos serviços de 

Saúde e Educação, bem como a reformulação do Instituto Nacional de Previdência Social 

(INSS), o qual deveria se tornar cada vez mais autofinanciado.  

O Estado remanejou programas de responsabilidade do ministério para serem 

administrados pelas organizações da sociedade civil, sobre a tutela do FSE. Neste ato, abre-se 

a re-filantropolização da pobreza, a Campanha da Cidadania Contra Fome e a Miséria, 

possibilitando o engajamento ideológico necessário para implantação de ações particulares 

promovidas para amenizar o sofrimento e não atacar a causa, ou seja, muitos com pratos 

vazios em prol de pouco com pratos cheios. Nesta arena, passa-se despercebido a crise 

econômica e as imposições feitas pelos órgãos internacionais.  
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Após este breve panorama das décadas recentes, mas com claras repercussões que 

perpassam o contexto atual, destacamos a atual configuração societária sobre quatro aspectos 

que engendram a contorno social na contemporaneidade que são:  

1. A lógica financeira do regime de acumulação, a qual tende a provocar crises que se 

projetam no mundo gerando recessão;  

2. A flexibilização das regulamentações produtivas e comerciais, que afetam 

fortemente o processo de trabalho e as formas de gestão da força do trabalho, com impacto 

nos direitos sociais e trabalhistas; 

3. As mudanças nas relações do Estado e sociedade civil, que abarca o processo de 

privatização do setor público, com justificativa de reduzir despesas públicas, o que provoca o 

desmonte de políticas públicas;  

4. A ideologia onde o individuo é culpado pelas suas mazelas sociais, de que com 

empenho ele conseguiria superá-la - visão que mascara a questão social e naturaliza as 

complexidades que estão atreladas a esta (Iamamoto, 2003, p.58).  

Trazendo a tona a década atual, esta transcorre já em 2008, por outra grande crise do 

capital ainda com rebatimentos hoje, para muito foi comparada a crise que vivenciou o capital 

nos anos 30. Seu cerne foi os empréstimos hipotecários norte-americanos, arrastou-se para os 

bancos de investimento, as seguradoras e os mercados financeiros, espalhando-se rápido pelos 

Estados Unidos, Europa e Japão.  

Para quitação das dividas geradas pelas hipotecas, a crise financeira é instalada 

primeiro nos bancos, provocando um colapso, pois a globalização e a financerização dos 

títulos gera créditos espalhados em vários mercados financeiros no mundo.   

Quem vem para intervir na crise? O Estado é claro.  

A situação vai agravar-se elevando ainda mais o déficit público dos países de 

capitalismo avançado que, na tentativa de tirar a economia da recessão, aumentam os gastos 

públicos em socorro ao capital. A contradição foi que a solução neoliberal promulgada pelo 

FMI, ressurge como caminho para resolver a crise, são ajustes promovidos nos países 

europeus que aparecem nas políticas fiscais e o corte nos gastos sociais. A tendência foi o 

brutal corte de direitos e conquistas sociais, sobretudo no campo da seguridade social.  
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Sengundo Salvador (2010, p. 615) o que estava em jogo era a avaliação que o 

mercardo faria, particularmente, o capital portador de juros, acerca da direção da política 

fiscal, do endividamento público e da redução do déficit externo. A repercussão foi o arrocho 

fiscal com seus efeitos colaterais: recessão, redução do salário e do emprego nos setores 

públicos e privados.  

No centro das relações econômicas e sociais estava o capital portador de juros. Os 

juros da dívida pública pagos pelo fundo público ou a conhecida despesa ―serviço da divida‖ 

do orçamento estatal são os alimentadores do capital portador de juros por meio dos 

chamados ―investidores institucionais‖ que englobaram os fundos de pensão, fundo coletivo 

de aplicação, sociedade de seguros, bancos que administram sociedade de investimento.  

Ainda na visão de Salvador (2010, pag. 616) tudo isso provocou o agravo da crise nos 

países europeus, que oprimidos pela divida, terão que fazer pesados pagamentos de juros para 

honrar as suas dívidas, limitando os gastos em outras área e expansão de despesas 

orçamentárias com políticas públicas que efetivem direitos, que poderiam ajudar a ajustar a 

economia.  

O quadro no Brasil não se altera na visão de Salvador (2010, p.617), o fundo público 

continuou favorecendo a acumulação de capital, apresentando características regressivas 

(composta basicamente por tributos indiretos que incidem sobre o consumo), tanto no lado do 

financiamento tributário, (tributação direta limitada à tributação dos salários), quando na 

destinação dos recursos. Em uma única frase ele resume as características do fundo público no 

Brasil: financiados pelos pobres e trabalhadores e apropriados pelos ricos. 

A estrutura regressiva do sistema tributário repercute diretamente no financiamento da 

Seguridade Social. Em sua pesquisa Salvador (2010, p. 620) vai apontar que, no período de 

2000 a 2007, uma das bases econômicas de incidência tributária (renda, consumo, patrimônio) 

que compõem o custeio das três políticas da seguridade social (previdência, saúde e 

assistência) é regressiva.  

 
O resultado apresentado, com base na média anual das fontes de financiamento da 

seguridade social, no período de 2000 a 2007, em valores constantes, revela que os 

tributos diretos respondem por 30,87%, dos quais 6,88% referem-se a tributação 

direta da renda do capital. Isto significa que os próprios benefícios da seguridade 

social pagam direta e indiretamente seus benefícios. (Salvador, E. p.620) 



18 

 

Ainda sobre fundo público, destacamos a fala de Salvador (2010, p. 620) quando 

salienta que no lado dos gastos, a prioridade do fundo público tem sido o pagamento de juros 

e amortizações da dívida; as despesas que representavam 26,86% dos orçamentos da 

Seguridade Social e fiscal em 2004 sobem para 30,77% em 2007, sendo os gastos com a 

amortização da dívida maiores que o montante de gastos do Estado com Assistência Social, 

Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Habitação, etc. 

Enfim, na hipótese de Salvador (2010, p. 620), uma das propostas para cumprir os 

direitos estabelecidos na nossa carta magna, faz referência à reforma tributária, podendo esta 

ser garantidora de direitos por alteração do sistema tributário, visando assegurar o caráter 

progressivo e redistributivo dos tributos que ocasionaria a justa distribuição de renda e 

riqueza, sendo necessário elevar a participação dos tributos diretos, ampliando a 

progressividade do IRPS (Imposto de Renda da Pessoa Física), tributando os lucros, 

dividendos e juros; instituir o Imposto sobre Grandes Fortunas – IGF, etc.  

 

1.1.  O mundo do Petróleo 

 

Dados as transformações societárias acima apontadas, vimos que a conjuntura nacional no 

que tangue aos direitos sociais sofreu uma época de grande turbulência de ajuste as políticas 

neoliberais.  

No intuito de chegar mais próximo ao contexto local, no tocante a região Norte-

Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, considerando a particularidade da cidade de Macaé, 

trouxemos a discussão sobre o ―mundo do petróleo‖, desta forma desenvolvemos este item 

para destacar a importância deste recurso na esfera mundial e no contexto nacional.  

 Sobre ―mundo do petróleo‖ Harvey (2004, p. 17-18) analisa que os Estados Unidos, 

assumem uma posição imperialista frente às outras nações, esta subjugação se dá ao fato do 

interesse norte americano em promover inclusive guerras no Oriente Médio em prol do 

domínio das regiões que detém grande reserva de petróleo sitiada no Oriente Médio, hoje uma 

das maiores reserva petrolífera do mundo. Ele reforça que o aceso ao petróleo do Oriente 

Médio é uma questão crucial ao interesses norte-americanos, bem como a econômica global 

em geral. 
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Nesta posição, a autuação americana na região é defendida com uma justificativa de 

proteger o direito mundial à sobrevivência econômica, neste sentido eles estariam defendendo 

os benefícios do planeta, não só o que austera a soberania americana. Na visão de Harvey 

(2003, p.30): 

 
 
...ao dominar as reservas petrolíferas da Bacia do mar Cáspio, os Estados Unidos 

poderão mediante o firme controle da torneira global do petróleo, alimentar a 

esperança de manter o controle efetivo da econômica global nos próximos cinqüenta 

anos. (p.30) 

 
 

Detendo esta breve citação, cabe-nos pensar nossa posição em relação ao cenário 

mundial. De acordo com notícia divulgada pela Revista Exame.com
2
em 12/07/2013, o Brasil 

ocupa a décima quinta posição relativa às reservas de petróleo no mundo, com uma 

participação mundial 0,9%, e reserva de 15.3 bilhões de barris em 2012. Sendo que a 

Venezuela possui a primeira posição, com participação mundial de 17,8% e reserva de 297.6 

bilhões s de barris, em segundo lugar Arábia Saudia com participação de 15,9% e reservas de 

37,2 bilhões de barris, nota-se que a maior concentração de reservas petrolíferas encontra-se 

no Iraque, Irã, Líbia, Emirados Árabes Unidos, Catar, tendo no panorama mundial os Estados 

Unidos ocupado o décimo primeiro lugar com participação de 2,1% e reserva de 35 bilhões de 

barris, mas ressalta-se através da tese de Harvey (2004, p. 30) que os Estados Unidos busca 

concentrar sua influência econômica e poder bélico na região do Oriente Médio a fim de 

subjugar esta a sua ordem imperialista 

Na confirmação que os norte-americanos detêm o poder mundial quanto à exploração do 

petróleo mundial citamos a pesquisa divulgada pela ONIP – Organização Nacional da 

Industria do Petróleo em 28/12/2012 que destacava as 250 maiores empresas de Petróleo, 

tendo no topo da lista a americana ExxonMobil, seguida pela holandesa Shell em segundo 

lugar, tendo a americana Chevron em terceiro lugar.  

A ONIP, não citou a Petrobras no ranking das empresas, mas segundo os dados obtidos 

no site da Petrobras noticiado em 2011 ela se apresentava com a 34º maior empresa mundial 

                                                           
2
 Onde estão as maiores reservas de petróleo do mundo. Exame. Com http://exame.abril.com.br/meio-

ambiente-e-energia/noticias/as-15-maiores-reservas-de-petroleo-no-mundo. Acesso em 18/11/2013 às 12:38 

http://exame.abril.com.br/meio-ambiente-e-energia/noticias/as-15-maiores-reservas-de-petroleo-no-mundo.%20Acesso%20em%2018/11/2013%20às%2012:38
http://exame.abril.com.br/meio-ambiente-e-energia/noticias/as-15-maiores-reservas-de-petroleo-no-mundo.%20Acesso%20em%2018/11/2013%20às%2012:38
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pela Fortune
3
, apesar de não temos obtidos dados diretos relacionados ao setor do Petróleo 

queremos demonstrar o reconhecimento internacional quanto à empresa brasileira. Desta 

forma vimos à importância desse recurso para mundo e também para o desenvolvimento 

econômico e financeiro do Brasil.  

Considerando o quadro nacional com foco no Estado do Rio de Janeiro e sua 

representação na malha de exploração de petróleo, de acordo com pesquisa emitida pelo 

CIPEG
4
 – Centro de Informação de Petróleo e Gás Natural do Estado do Rio de Janeiro, 

divulgado em cartilha de setembro de 2013, com avaliação relativa ao julho deste mesmo ano 

– se registrou que o Rio de Janeiro foi o responsável pela maior parte da produção nacional de 

petróleo e gás-natural, apresentando uma produção de 1.589.341 boe/d
5
 em julho, o que 

equivale a 64,4% da produção nacional. 

Entre as dez primeiras posições no ranking dos campos
6
 de maior produção nacional de 

petróleo em julho, figuram os de: Marlim Sul (RJ), Roncador (RJ/ES), Marlim (RJ), Jubarte 

(ES), Lula (RJ), Marlim Leste (RJ), Barracuda (RJ), Peregrino (RJ), Albacora (RJ) e Baleia 

Azul (ES). Sendo que a arrecadação total de royalties do estado do Rio de Janeiro no mês de 

julho foi de R$ 223.818.902,22. 

Dos quinze municípios listados com as maiores compensações de royalties equivalentes 

aos totais recebidas no Estado, destacaram-se os de Campos dos Goytacazes e de Macaé, que 

no mês de julho acumularam respectivamente os valores de R$ 47.060.544,31 e R$ 

35.638.782,66. Estas receitas municipais também apresentaram incrementos em relação ao 

mês de junho: R$ 1.820.529,33 em Campos dos Goytacazes; e R$ 2.961.064,33 em Macaé. 

                                                           
3

 Somos a 34ª maior empresa do mundo no ranking da Fortune . Divulgado em 08/07/2011 

http://www.petrobras.com.br/pt/noticias/somos-a-34a-maior-empresa-do-mundo-no-ranking-da-fortune/    

Acesso em 18/11/2013 às 13:19 

 
4

Em Atlas da distribuição dos Royalties do Estado do Rio de Janeiro de 2011. Disponível em: 

<http://www.petroleo.rj.gov.br/site/>   Acesso em: 18 nov 2013. 

5
 Termo inglês Barrels of oil equivalent per day (BOE/D) – Barril de petróleo equivalente por dia. Disponível 

em: <http:// www.investopedia.com/terms/b/boed.asp>. Acesso em: 18 nov 2013 

 
6
 Termo utilizado para designar a área a ser explorada de acordo com a geografia local.  

http://www.petrobras.com.br/pt/noticias/somos-a-34a-maior-empresa-do-mundo-no-ranking-da-fortune/
http://www.petroleo.rj.gov.br/site/
http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?du=http%3a%2f%2fwww.investopedia.com%2fterms%2fb%2fboed.asp&ru=http%3a%2f%2fwww.investopedia.com%2fterms%2fb%2fboed.asp&ld=20140110&ap=1&app=1&c=iminentxml2.br.hmpg&s=iminentxml2&coi=239138&cop=main-title&euip=177.100.111.27&npp=1&p=0&pp=0&pvaid=c317bb3848cb4bd089558c822845a313&ep=1&mid=9&en=ruvvcZBKxnZVTOA6pF1ZRQupXJT5meXk2e3ysJ66WG7u2htG9Tb0VNSoIrZ495FR&hash=EB30BC25CBCC35398B2609177E3F15EE
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Ainda merecem destaque as receitas obtidas por Cabo Frio (R$ 14.837.487,33) e Rio das 

Ostras (R$ 14.829.123,35), que também apresentaram progressão em relação ao mês de 

junho, respectivamente nos valores de R$ 2.504.302,28 e R$ 1.572.602,21. 

A menção acima destaca a importância do petróleo na economia da Região Norte 

Fluminense do Rio de Janeiro, esta região no passado apresentava na década de 70, uma 

economia estagnada, por ter perdido a condição de grande produtora do setor sucro-alcooleiro 

para as modernas usinas do Estado de São Paulo, mesmo tendo o governo militar 

implementado o Programa Nacional do Álcool (Proalcool), com investimentos de grande 

porte na lavoura de cana-de-açúcar. 

Como atesta Oliveira (2008), neste período: 

 
 
... a região já era vista como ―região problema‖... Nem a tutela do Estado foi capaz 

de impulsionar a economia, já que o seu principal produto apresentava níveis de 

produtividade insuficientes em relação a São Paulo, que se reafirmou como o centro 

da produção sucro-alcooleira. (Oliveira,2008, p. 18). 

 
 

No entanto o impulso desta região se deu também a partir do final da década de 70, pela 

notícia divulgada pelo governo brasileiro sobre a descoberta pela Petrobras de uma grande 

jazida de Petróleo e Gás natural na Plataforma Continental da Bacia de Campos dos 

Goytacazes, o que trouxe ânimo e grande euforia ao país. Com este anuncio, apesar da crise, 

as esperanças retomaram o estímulo da indústria petrolífera, pois traria a região ganhos 

financeiros reais, com a geração de novos postos de trabalhos e ascensão na economia 

regional e nacional e isso ocorreu como pode ser visto no anuncio destacado quando aos 

ganhos financeiros advindo da exploração de petróleo.  

 

1.2.  A questão social  em Macaé –  A Saúde como uma expressão  

 

Considerando as transformações operadas a partir do contexto da década de 70 no 

capitalismo mundial e no Brasil, nos cabe agora analisar os desencadeamentos sofridos por 

Macaé após a descoberta do petróleo na Bacia de Campos, para caracterizar a questão social 

local e problematizar como a cidade vem se desenvolvendo. 

Vejamos algumas informações sobre a região. O município de Macaé está localizado 

na Região Norte Fluminense, apresenta uma área total de 1.216 quilômetros quadrados. Suas 
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divisas são: ao Norte, os municípios de Carapebus e Conceição de Macabu; ao Sul, Rio das 

Ostras e Casimiro de Abreu; a Oeste, Trajano de Moraes e Nova Friburgo; e a Leste, o Oceano 

Atlântico. 

Até o início da década de 1970, Macaé se configurava como uma cidade de pequeno 

porte. Além do plantio da cana-de-açúcar, sua economia compreendia também a lavoura 

cafeeira, a colheita de côco e de banana, a pecuária e a pesca. Atualmente é considerada uma 

das cidades que sobrevive do petróleo, principalmente devido a instalação em 1977 da 

Petróleo Brasileiro S.A  (Petrobras) na cidade (Anexo I). A pesca e agropecuária deixaram de 

ser o cume da economia a partir de então. 

De acordo com o último censo de 2010 apresentava uma população de 206.748 

habitantes, com população estimada para 2013 de 224.442 de acordo com IBGE
7
. 

Ainda em relação ao contingente populacional entre 2000 e 2010, segundo o IDH
8
  

(2013) a população de Macaé teve uma taxa média de crescimento anual de 4,56% e nas 

últimas duas décadas e a taxa de urbanização cresceu 6,96%. 

População 
População 

(1991) 

% do 

Total 

(1991) 

População 

(2000) 

% do 

Total 

(2000) 

População 

(2010) 

% do 

Total 

(2010) 

População 

total 
93.657 100,00 132.404 100,00 206.728 100,00 

Homens 46.449 49,59 65.490 49,46 102.432 49,55 

Mulheres 47.208 50,41 66.914 50,54 104.296 50,45 

Urbana 85.920 91,74 126.007 95,17 202.859 98,13 

Rural 7.737 8,26 6.397 4,83 3.869 1,87 

Taxa de 

Urbanização 
- 91,74 - 95,17 - 98,13 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP  

                                                           
7
 . Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

8
 O IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano) é composto por três indicadores de desenvolvimento humano: 

vida longa e saudável (longevidade), acesso ao conhecimento (educação) e padrão de vida (renda). 
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Em referência os dados do IDH (2013), Macaé ocupa a 304ª posição, em 2010, em 

relação aos 5.565 municípios do Brasil, destes 303 (5,44%) municípios estão em situação 

melhor e 5.261 (94,54%) municípios estão em situação igual ou pior. Em relação aos 92 

outros municípios de Rio de Janeiro, Macaé ocupa a 7ª posição, sendo que 6 (6,52%) 

municípios estão em situação melhor e 85 (92,39%) municípios estão em situação pior ou 

igual. 

O município apresenta o crescimento econômico subserviniente principalmente aos 

recursos derivados do pagamento dos royalties que impulsiona grande receita para economia 

da cidade, esse crescimento é confirmado pela mídia local conforme abaixo:  

 
 
Macaé tem a maior taxa de criação de novos postos de trabalho do interior do 

estado, de acordo com pesquisa feita pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro 

(Firjan): 13,2% ao ano.  

A economia cresceu 600% desde 1997. Levantamento feito em 2006 pelo IBGE 

demonstrou que o Produto Interno Bruto (PIB) per capita da cidade é de R$ 11 mil 

por ano, 30% maior do que a média nacional. O município atrai empresas de todo o 

país e do mundo: a cidade recebeu recentemente cinco hotéis de luxo. (O Debate. 

Online de 03 out 2012. – Anexo I.  Acesso em : 29 out 2013)  

 
 

Em referência a renda, pobreza e desigualdade, como balizas da questão social, de 

2000 para 2010 a renda per capita do município aumentou de R$ 786,54 para R$ 1.103,42, 

valor maior que o do município de Rio das Ostras, que registrou uma renda per capita de R$ 

1.051,19. Nesse sentido, o IDHM de Renda de Macaé ficou em 0,792, enquanto a de Rio das 

Ostras foi de 0,784. 

Em relação ao percentual da renda apropriada por estratos da população, Macaé 

apresentou aumento exponencial nos contingentes mais pobres da população (como 

demonstrado abaixo). Esta diferença na remuneração dos trabalhadores tem impacto direto no 

espaço urbano, tendo reflexo que cume a precarização da vida de um considerável segmento 

da população local. 

Devido aos anúncios de ofertas de emprego, com uma divulgação massiva da mídia da 

região exaltando o crescimento econômico, com o ―mito do desenvolvimento‖ aparece a 

figura do migrante em busca de oportunidades. O trabalhador ―migrante‖ chega ao município 
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com intuito de conseguir emprego dentro da indústria do petróleo, ou em atividades 

diretamente ligadas a este. (Oliveira, 2008, p.23) 

 
 

Macaé tem a maior taxa de criação de novos postos de trabalho do interior do 

estado, de acordo com pesquisa feita pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro 

(Firjan): 13,2% ao ano.  

A economia cresceu 600% desde 1997. Levantamento feito em 2006 pelo IBGE 

demonstrou que o Produto Interno Bruto (PIB) per capita da cidade é de R$ 11 mil 

por ano, 30% maior do que a média nacional. O município atrai empresas de todo o 

país e do mundo: a cidade recebeu recentemente cinco hotéis de luxo. (O Debate. 

Online de 03 out 2012. – Anexo I.  Acesso em : 29 out 2013)  

 
 

Os dados abaixo ajudam a desmitificar a fantasia da Capital Nacional do Petróleo, a 

cidade apresenta alta remuneração sim, mas não para todos. Um retrato das contradições 

sofridas no município pode ser foi denunciado no artigo Trabalho, Reestruturação do Capital 

e Mercado de Trabalho em Macaé
9
, que retrata que os migrantes com qualificação técnica 

para trabalhar no ramo de petróleo e atividades vinculadas a este conseguem empregos, com 

salários muitas vezes acima da média regional, este processo estimulou a especulação 

imobiliária e trouxe a criação de alguns áreas nobre da cidade, em contraponto os ―migrantes‖ 

sem qualificação ou não conseguem empregos ou ficam subempregados, a estes, as condições 

de subalternização do trabalho quanto da moradia são acirradas. 

Porcentagem da Renda Apropriada por Estratos da População - Macaé - RJ 

 
1991 2000 2010 

20% mais pobres 2,85 3,36 3,39 

40% mais pobres 9,10 10,17 10,25 

60% mais pobres 19,42 20,86 21,28 

80% mais pobres 38,11 39,47 39,53 

20% mais ricos 61,89 60,53 60,47 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP  

                                                           
9
 Artigo de Sirelli, Paula Martins  et al.  in Revista em Pauta, 2012. p.187-207 
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Como vimos o crescimento tem seu preço, como exemplo as ―invasões‖ das áreas de 

preservação ambientação para instalação das empresas, o aumento da violência, o crescimento 

de população em condições de pauperização, são retratos da dinâmica populacional que 

configuram a questão social local. Fica claro, então, que hoje uma boa parte da população não 

tem acesso aos benefícios que a economia do petróleo traz para o município. 

  No entanto, o mercado do petróleo requisita uma força de trabalho cada vez mais 

qualificada, busca profissionais com maior qualificação, com idioma, etc., para atender a 

demanda das diversas empresas que se instalam na cidade e em torno, que prestam serviços a 

Petrobras.  

As mudanças provocadas por esta nova dinâmica ocasionaram um crescimento 

populacional já mencionado, mas ratificado a seguir: 

 
 

Se comparamos o crescimento populacional de Macaé nas quatro últimas décadas, 

nos deparamos com os seguintes números, reveladores de uma crescimento 

populacional exponencial em todas décadas, mas com ênfase na última – 56%. Em 

1980, Macaé detinha uma população de 75.863 habitantes, 100.695 em 1991, 

132.461 nos anos 2000, e 206.748 no último censo realizado em 2010. (Sirelli, P.M. 

et al. in Revista em Pauta, 2012. p.187-207) 

 
 

Estes dados confirmam o crescimento populacional advindo principalmente da 

indústria de Petróleo, a partir do fetiche de oferta de empregos para todos, atrai trabalhadores 

migrantes que em sua maioria vêem de outros Estados ou regiões em torno. Macaé se 

apresenta como centro de oportunidade de melhores condições de vida, mas esta realidade, 

como destacado antes, exige níveis de qualificação e não é atingida por todos. Segundo os 

autores:  

 
 

A historia da educação nos diz que o processo de instauração de novas modalidades 

industriais exigem que na mesma medida, a formação da força de trabalho atenda a 

estas novidades. ((Sirelli, P.M. et al.  in Revista em Pauta, 2012. p.187-207) 
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A este cenário de efetiva contradição, observa-se também a geração de empregos 

terceirizados, a subcontratação de mão de obra reflexo da dinâmica de contratação do 

município.  

Como dito, Macaé é um dos municípios do Estado do Rio de Janeiro que sobrevive 

dos recursos advindos do Petróleo, recurso este natural não renovável e finito, que se 

apresenta cada vez mais escasso em função a demanda por energia. O município recebe os 

recursos financeiros os royalties
10

 que tem seu uso questionado pela administração pública, 

que apresenta questionamento da própria lei. 

 

Os royalties significam, antes de qualquer coisa, uma fonte permanente de recursos 

que não as tradicionais, que eram setoriais, dirigidas e monopolizadas por grupos 

sociais minoritários e utilizados de forma pouco distributiva em termos territoriais, 

econômicos e sociais, e totalmente reguladas, em fluxo e volume, pelas relações 

entre as elites e agroindustriais e as autoridades federais, reguladoras da atividade. 

(grifo  Sirelli, P.M. et al.  in Revista em Pauta, 2012. p.187-207 apud Paganoto, 

2008 ) 

 
 

                                                           
10

 Royalties são uma compensação financeira devida ao Estado Brasileiro pelas empresas que produzem petróleo e gás 

natural no território brasileiro: uma remuneração à sociedade pela exploração desses recursos não-renováveis. São 

pagamentos, entre outras participações governamentais, previstos no regime de concessão (Lei no 9.478/1997 - Lei do 

Petróleo), na cessão onerosa de direitos de exploração e produção à Petrobras (Lei no 12.276/2010) ou no regime de partilha 

da produção nas áreas do pré-sal e outras áreas estratégicas (Lei no 12.351/2010).O pagamento dos royalties é 

feito mensalmente à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que tem como atribuição repassá-los aos estados e municípios 

brasileiros, ao Comando da Marinha, ao Ministério da Ciência e Tecnologia e ao Fundo Especial. Este Fundo, administrado 

pelo Ministério da Fazenda, é distribuído a todos os estados e municípios da Federação, de acordo, respectivamente, com o 

Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios. Os royalties incidem sobre o valor da 

produção do campo e são recolhidos mensalmente pelas empresas concessionárias por meio de pagamentos efetuados à STN, 

até o último dia do mês seguinte àquele em que ocorreu a produção. A STN repassa os royalties aos beneficiários com base 

nos cálculos efetuados pela ANP, de acordo com o estabelecido pelas leis nº 9.478/1997 e nº 7.990/1989, regulamentadas, 

respectivamente, pelos decretos nº 2.705/1998 e nº 1/1991. Os contratos de concessão prevêem alíquotas de royalties que 

variam de 5% a 10%, sendo que os primeiros 5% são distribuídos conforme o Art. 48 da Lei nº 9.478/1997 (o qual mantém 

os critérios de distribuição previstos na Lei nº 7.990/1989), enquanto o percentual excedente aos 5% é distribuído conforme o 

Art. 49 da Lei nº 9.478/1997.  Disponível em: 

<http://www.anp.gov.br/?pg=68625&m=&t1=&t2=&t3=&t4=&ar=&ps=&cachebust=1384782376349> Acesso em: 18 nov 

2013. 

7. Agência Brasil. Disponível em:<. http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-08-19/aprovacao-dos-royalties-do-petroleo-

representa-vitoria-historica-diz-presidenta> Acesso em: 20 nov 2013. 

 

 

http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/leis/1997/lei%209.478%20-%201997.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$x=$nc=3889
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/leis/1997/lei%209.478%20-%201997.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$x=$nc=3889
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/leis/2010/lei%2012.276%20-%202010.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$x=$nc=9169
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/leis/2010/lei%2012.351%20-%202010.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$x=$nc=4829
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/leis/1989/lei%207.990%20-%201989.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$x=$nc=3889
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/decretos/1998/dec%202.705%20-%201998.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$x=$nc=3889
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/decretos/1991/dec%201%20-%201991.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$x=$nc=3889
http://www.anp.gov.br/?pg=68625&m=&t1=&t2=&t3=&t4=&ar=&ps=&cachebust=1384782376349
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-08-19/aprovacao-dos-royalties-do-petroleo-representa-vitoria-historica-diz-presidenta
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-08-19/aprovacao-dos-royalties-do-petroleo-representa-vitoria-historica-diz-presidenta
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Em uma visão expandida da tese de Sirelli, uma das propostas para a aplicação dos 

recursos poderia ser a implementação de políticas públicas que assegurassem qualidade da 

vida da população, promovessem a sua reprodução material e espiritual. Mas o que se analisa 

é que não há transparência na administração desses recursos, e isso pode ser demonstrado, por 

exemplo, pelo aumento desordenado dos bairros com pouca estrutura pública, sem rede de 

saneamento. 

Valemo-nos de mais um dado em relação aos royalties, recentemente foi divulgado 

pela Agência Brasil em 19/08/2013, a seguinte nota: Aprovação dos royalties do petróleo 

representa "vitória histórica", diz presidenta. A notícia pontuava a aprovação pela Câmara dos 

Deputados do Projeto de Lei (PL) 323/07, que destina 75% dos recursos dos royalties do 

petróleo para investimentos em educação e 25% para a saúde, representando uma "vitória 

histórica. A lei também destina 50% do Fundo Social para a educação. 

Na proclamação dessa nova Lei, se abre uma possibilidade de mudança no contexto 

social, possibilitando o benefício à população e a melhora das condições dos estabelecimentos 

de Saúde e Educação, bem como de todos os aspectos que envolvem estas políticas. 

Gostaríamos de aferir no futuro, se os recursos foram repassados como devem ser, não 

transviados para outros fins, se de fato houver a concretude das ações e fiscalização, talvez  

teremos realmente uma vitória. 

Enfim, o contexto local apresenta um quadro de alto crescimento da população 

pauperizada, que sobrevive com baixos salários e nas mínimas condições de vida, contrariado 

o ―slogan‖ da cidade de oportunidades. 

No tocante ao crescimento desordenado do município, problemas sociais e ambientais 

ocasionadas pela indústria do petróleo (tais como a grande desigualdade na distribuição de 

renda, da especulação imobiliária, dos riscos ambientais inerentes à produção e à exploração 

de petróleo e gás, das invasões de áreas de preservação ambiental, da favelização, da 

violência, dentre outros), tem-se formado entraves que atravessam o cotidiano de todos os que 

visam transpor as questões sociais acima, e trabalham para possibilitar um desenvolvimento 

humano compatível com os recursos do país e do município, a fim de serem atendidas o 

direito a dignidade e a democracia. 

Com recorte no cenário regional, por se encontrarem diretamente envolvidos com as 

políticas de assistência e de combate a pobreza, os assistentes sociais encontram diversas 
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dificuldades para o atendimento junto aos usuários que demandam sua intervenção. O 

município hoje não está preparado para atendimento às demandas assistenciais e, como 

veremos, os profissionais acabam se deparando com a grande contradição em se trabalhar 

ações focalizadas e individuais e não políticas públicas que deveriam ser universais. 
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CAPITULO II 

 

2.  PANORAMA SOBRE AS POLÍTICAS SOCIAIS NO BRASIL 

NO CONTEXTO DO NEOLIBERALISMO –  UM OLHAR VOLTADO 

A POLÍTICA DE SAÚDE.  

 

Após nossa breve discussão sobre as transformações sociais e econômicas sofridas no 

contexto do neoliberalismo, agora voltaremos nosso olhar sobre Política Social, entendendo 

esta como arena de disputa para efetivação do trabalho profissional, consideraremos o Brasil, 

a partir da década de 1980. 

Sobre as políticas sociais Guerra (2007) discorre: 

 
 
As políticas sociais, além de sua dimensão econômico-política (como mecanismo de 

reprodução da força de trabalho e como resultado das lutas de classes) constituem-se 

também num conjunto de procedimentos técnico-operativos, cuja componente 

instrumental põe a necessidade de profissionais que atuem em dois campos distintos: 

o de sua formulação e o de sua implementação. É neste último, no âmbito da sua 

implementação, que as políticas sociais fundam um mercado de trabalho para os 

assistentes sociais. (p. 06) 

 
 

Podemos perceber na analise de Guerra que as políticas sociais são campo de atuação 

profissional, tanto no que diz respeito à formulação quanto na implementação destas. 

Atrelados a este pensamento, vamos ponderar que as modificações sociais que foram operadas 

no contexto dos anos 80, após um longo período de lutas democráticas contra a ditadura que 

se instalou no Brasil desde 1964, trouxeram significativas vitórias para classe trabalhadora na 

constituição de direitos, mas as ações que dizem respeito ao campo social não foram 

concretizadas de fato, pois o país viveu no período posterior o desmonte das políticas sociais 

para alinhamento ao projeto neoliberal. Discutiremos ao longo deste capítulo este processo. 

 

Ao analisarem a ordem econômica na década de 80, Behring e Boschett (2008, p. 138) 

irão destacar que o motivo posto para não efetivação das propostas democrática no Brasil, foi: 

do ponto de vista econômico o endividamento externo, a crise econômica crônica, a 

dificuldade de formulação de políticas econômicas de impacto nos investimento e a 

redistribuição de renda.  
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No contexto de crise mundial exacerbada, quando a estagnação chega à periferia, com 

maior relevância de endividamento, os recursos internacionais para América Latina são 

insuficientes, tendo os fluxos de investimento externo caído no Brasil, de 4,2% para 1%.  

Na visão Behring e Boschett (2008, p. 141) devido ao enfraquecimento econômico, há 

taxas elevadas de desemprego, inflação, e um impulso por reivindicações pelo movimento dos 

trabalhadores e movimentos sociais, tendo a Constituinte tornado-se uma arena de disputas e 

de esperança de mudança. Estava em pauta a reafirmação das liberdades democráticas; 

impugnação das desigualdades comunal e afirmação dos direitos sociais; reafirmação de uma 

vontade nacional e da soberania, com rejeição das ingerências do Fundo Nacional 

Internacional (FMI); direitos trabalhistas; e reforma agrária.  

É neste cenário de lutas ideológicas entre o projeto social-democrático e o projeto-

neoliberal que foi traçado nossa constituição atual que foi intitulada como ―Constituição 

Cidadã‖. 

Segundo Behring e Boschett : 

 
 
O texto constitucional refletiu a disputa de hegemonia, contemplando avanço em 

alguns aspectos, a exemplo dos direitos sociais, com destaque para seguridade 

social, os direitos humanos e políticos. (Behring e Boschett, 2008 p.141) 

 
 

Mesmo tendo apresentado esta conquista para Nogueira
11

 apud Behring e Boschett 

(2008, p. 143) a constituição não se tornou ideal a nenhum grupo nacional, expressando 

tendências da elite política.  

Para aportar à afirmação acima, ancoramo-nos em Moisés (2008, p. 12) que irá afirmar 

que nossa Constituição foi forjada por diversos sujeitos que pactuaram projetos diferentes, 

sendo a democracia no Brasil, bem como noutros países da América Latina, conseqüência do 

esgotamento dos regimes autoritários dos anos 1960 e 1970 e resposta as reivindicações de 

movimentos sociais em prol a abertura política e reivindicações de direitos. Mas no caso do 

Brasil, ele afirma que esta foi consentida sem grandes rupturas, a despeito do ambiente de 

desordenamento político, econômico e social que marcou os anos 1980 e 1990. Mesmo com 

toda esta enunciação sobre a carta magna, ela demonstrava o anseio para o início do novo 

regime, é o marco institucional da democracia.  

 
 

                                                           
11

 Nogueira, M.A. As possibilidades da política: idéias para uma reforma democrática  do Estado. São Paulo: Paz 

e Terra, 1998.  
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 ―Entre nós, a democratização resultou de iniciativas de liberalização de 

dirigentes do antigo regime seguidas de negociações com as lideranças 

democráticas, mas o seu primeiro presidente civil foi escolhido pelo Congresso 

Nacional segundo regras estabelecidas pelos governos militares. Essa 

ambiguidade marcou a fase final da transição, e a votação da Constituição de 

1988 foi fortemente influenciada tanto por manobras de um presidente egresso 

do autoritarismo, como por pressões dos militares em torno de disputas sobre o 

tempo de duração do mandato presidencial, o sistema de governo, as relações 

entre o Legislativo e o Executivo e o papel do Estado na economia. O resultado 

final suscitou interpretações controversas sobre a natureza do novo sistema 

político.‖ (Moisés, 2008, p. 14). 

 
 

Assim, o processo de redemocratização mesmo com a crise econômica, trouxe 

novidades, em seu texto apresentava conteúdo reformista, por tratar propostas de 

universalização, responsabilidade pública e gestão democrática. Este momento de 

reconfiguração política contou com a articulação nacional de entidade pela mobilização 

popular na Constituinte, reunindo partidos, movimentos sociais, grupo de trabalho, etc., que 

buscavam a ampliação da cobertura previdenciária dos trabalhadores rurais, a proposição de 

um sistema único de saúde, entre outros. 

Com relação à saúde, por exemplo, a disputa foi árdua, pois havia fortes interesses 

econômicos do setor privado, a exemplo a Federação Brasileira dos Hospitais e da indústria 

farmacêutica, que conseguiram garantir sua participação no Sistema Único de Saúde, com 

acesso aos recursos públicos.  

A Seguridade Social foi composta no eixo de transformação e de arena de luta pela 

democracia, visava abranger à proteção social e atender aos anseios da classe trabalhadora. 

Sobre a Seguridade Social, esta se afirmava com a universalização; a concepção de direito 

social e dever do Estado; o estatuto de política pública e a assistência social; a definição de 

fontes de financiamento e novas modalidades de gestão democrática e descentralizada, com 

ênfase na participação social de novos sujeitos sociais, com destaque para os Conselhos e 

Conferências. Ela passou a ser composta pela Previdência, Assistência Social e Saúde 

(Constituição Federal, 1988.) 

Em seu artigo 194. a Constituição Federal (1988) traz que seguridade social 

compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 

sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 

social.  

Conforme indica Bravo (2007, p. 34) sobre a Saúde, ratificamos que a década de 1980 

representou um divisor de águas no debate sobre saúde pública no Brasil. A sociedade, ao 
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mesmo tempo em que passava por um processo de redemocratização, com a queda do 

governo ditatorial, enfrentava também o início de uma crise econômica que perdura até os 

dias atuais como já vimos no Capítulo I.  

Ainda em referência a saúde, esta foi uma das áreas em que os avanços constitucionais 

foram mais significativos. O Sistema Único de Saúde (SUS), integrante da Seguridade Social 

e uma das proposições do Projeto de Reforma Sanitária, foram regulamentados, em 1990, pela 

Lei Orgânica da Saúde (LOS).  

Ao compreender o SUS como uma estratégia, o Projeto de Reforma Sanitária teve 

como base o Estado democrático de direito, responsável pelas políticas sociais e, 

conseqüentemente, pela Saúde. 

Destacamos como princípios básicos dessa proposta: a democratização do acesso; a 

universalização das ações; a melhoria da qualidade dos serviços, com a adoção de um novo 

modelo assistencial, pautado na integralidade e eqüidade das ações; a democratização das 

informações e transparência no uso de recursos e ações do governo; a descentralização com 

controle social democrático; a interdisciplinaridade nas ações. No entanto o que foi alçado 

não se concretizou de fato, devido à implantação do projeto neoliberal. 

A partir dos anos 90, há dois projetos políticos em disputa na área da saúde, o projeto 

privatista e projeto da reforma sanitária (Bravo, 2007, p. 36). O projeto privatista é voltado 

aos interesses do capital, já o da reforma, prevê a democracia de massas, uma participação 

social combinada as instituições parlamentares e os sistemas partidários com uma rede de 

organizações de base: sindicatos, comissões de empresas, organizações de profissionais e de 

bairros, movimentos sociais urbanos e rurais, ou seja, participação social em uma ação 

coletiva. O projeto propõe articular a democracia representativa com a democracia direta e 

atribui ao Estado democrático de direito a responsabilidade e o dever de construir respostas 

às expressões da questão social.  

O projeto de ―democracia‖ privatista limita os direitos sociais e políticos com a 

concepção de Estado mínimo, sendo máximo para o capital e mínimo para os trabalhadores. 

Nesta concepção há o ―enxugamento‖ do Estado como grande meta, como também a 

substituição das lutas coletivas por lutas corporativas. A justificativa dada à adoção da 

proposta de democracia privatista foi que o estado não suportaria as contas geradas pelas 

políticas sociais universais, isso causaria em colapso econômico e um entrave para o 

crescimento do país. Resgatamos que o pais passava por ajustes para se adequar aos ditames 

do capital. 

Na análise de Behring e Boschett (2008), sobre esse debate, 
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...argumentava-se que o problema estava localizado no Estado, e por isso seria 

necessário reformá-lo para novas requisições, corrigindo distorções e reduzindo 

custos, enquanto a política econômica corroia aceleradamente os meios de 

financiamento do Estado brasileiro através de uma inserção na ordem internacional 

que deixou o país a mercê dos especuladores do mercado financeiro, de forma que 

todo o esforço de redução de custo preconizado escoou pelo ralo do crescimento 

galopante da dívida interna e externa.  (Behring e Boschett, 2008, p. 152) 

 
 

Desta forma, observa-se a contra-reforma
12

 do Estado, através da implantação do 

plano econômico que provocou a reformatação do Estado para adaptação à lógica 

imperialista. Um dos destaques são as privatizações das empresas públicas, tendo como 

justificativa atrair capitais reduzindo a dívida externa e interna, obter preço mais baixo para 

consumidores, melhorar a qualidade.  

Em uma análise feita por Biondi
13

 apud Behring e Boschett (2008, p. 152) ele vai 

discorrer, por exemplo, que as estatais tiveram um ganho após as privatizações, devido a 

algumas medidas, entre elas estão o aumento de preço e tarifas, demissões antes e depois das 

privatizações. Também, observa-se que houve a entrega do patrimônio público ao capital 

estrangeiro, bem como a não obrigatoriedade das empresas privatizadas de comprarem a 

matéria-prima no Brasil, isso ocasionou o enfraquecimento da indústria com esta 

intermediação. 

Ao analisar a saúde, destacamos que todas as medidas tomadas apontam a incitação ao 

seguro privado de saúde, mesmo com um viés de nova configuração de financiamento na área 

da Saúde (Emenda Constitucional, 29). Vimos que o Sistema Único de Saúde (SUS) ainda se 

restringe à população que não possui plano de saúde privado; estes cidadãos ficam 

submetidos à precarização da Saúde Pública, fragilizada pelas privatizações e terceirização do 

seu atendimento, figurado com ações mínimas e programas focalizados. 

Cabe ressaltar que, além das privatizações, uma das medidas tomadas pelo governo 

Fernando Henrique foi instituir o Programa de Publicização
14

, que vai estabelecer termos de 

parceria com o terceiro setor para execução das políticas públicas, esta conformação 

                                                           
12

 contra-reforma termo utilizado por Behring e Boschett (2008, p.149) para designar a investida neoliberais, por 

reforma. Para as autoras reforma é o terno que ganhou sentido no debate do movimento operário socialista, ou 

melhor, de suas estratégias revolucionárias, sempre tendo perspectiva melhores condições de vida e trabalho para 

maioria. ...é um patrimônio da esquerda.  
13

 Biondi, A. O Brasil privatizado: um balanço do desmonte do Estado. São Paulo. Ed. Fundação Perseu 

Abramo, 1999.  
14

 Criação de Agências executivas e das organizações sociais, bem como da regulamentação do terceiro setor 

para execução de políticas públicas. Behring e Boschett (2008) 
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desregula a constituição no preceito da Seguridade Social. Podemos concluir, então, que na 

configuração neoliberal as políticas sociais estão sobre o seguinte tripé: privatizações, 

focalização/seletividade e descentralização. 

Em suma, pode-se dizer que na década de 90, o Brasil vivenciou um período de 

reformas neoliberais, orientadas para o mercado, com ênfase nas privatizações, e repulsa as 

conquistas constituintes no terreno da Seguridade Social, por exemplo. Tendo como principal 

documento orientador o Plano Diretor de Reforma do Estado.  

Após este breve panorama sobre as políticas sociais na década de 90, retratando o 

contexto da implantação do ideário neoliberal no Brasil, adentraremos no contexto pós década 

de 1990, com advento da eleição de dois candidatos de esquerda. A eleição Luiz Inácio Lula 

da Silva e Dilma Roussef.         

Soares (2012, p. 23) dialoga que na eleição de um governo de esquerda a expectativa 

voltava-se a econômica para interior, com maior foco nas políticas sociais e participação 

social, no entanto se mantiveram e se reafirmaram as políticas sociais da década passada.   

Já na aplicação do Plano Plurianual – PPA (2004-2007) pelo governo Lula, figurava a 

proposta de orientação estratégica de um Brasil para todos: crescimento sustentável, emprego 

e inclusão social. O documento apontava eixos estratégicos que norteariam a gestão do 

governo em seu primeiro mandato. Behring (2006, p. 142) destaca que o documento presidia 

que os problemas fundamentais a serem enfrentados eram: a concentração de renda e riqueza, 

a exclusão social, a baixa criação de empregos e as barreiras para transformação dos ganhos 

de produtividade em aumento de rendimento da grande maioria das famílias trabalhadoras. 

Enfocando a dimensão social, o plano tinha como objetivo a inclusão social e 

redistribuição de renda, direcionando para cidadania e da universalização do acesso a serviços 

sociais. O PPA apresentava como lógica desdobrar-se em três mega objetivos que são 

dispostos a seguir: 1. Inclusão social e redução das desigualdades sociais; 2. Crescimento com 

geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das 

desigualdades regionais; e 3. Promoção e expansão da cidadania  e fortalecimento da 

democracia, estes se expressavam em 24 desafios que como toda proposta do plano foram 

objeto de discussão.  

Na análise feita por Behring (2006, p.145), no plano, se vê a prevalência ao ajuste 

fiscal. Os princípios estratégicos fazem alusão a algumas inovações técnicas, que terão 

implicações políticas. Sobre as mudança vamos considerar apenas a que diz respeito a 

seguridade social, não desmerecendo o plano na integra, mas enfatizando as políticas sociais e 

o rebatimento que esta esfera sofreu no governo Lula.  
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Na área da previdência social, havia uma previsão de dispêndio de R$ 566,4 bilhões, o 

que equivaleria a 37,5% do projeto. Para investimento na capacitação de servidores públicos 

federais, investimentos no Dataprev, em termo de infra-estrutura e tecnologia da informação. 

Na visão de Behring há no plano uma forte tendência na reforma da previdência, instigando 

que esta seria a fonte de desequilíbrio econômico nas contas públicas e um tencionamento 

para implantação da previdência complementar inclusive aos servidores públicos. Behring 

(2006, p 152). 

No campo da Assistência Social, há a criação do Programa de Transferência de Renda 

– O Bolsa Família, que promoveu a unificação dos outros programas que existiam 

anteriormente (cartão-alimentação, bolsa-alimentação,bolsa-escola e vale-gás). Com isso, 

reforça-se a tendência do governo anterior.  

Na saúde, ainda seguindo a analise de Behring (2006, p. 153), seriam destinados um 

total de R$ 133,5 bilhões, sendo R$ 127,4 bilhões destinados para despesas correntes e de 

custeio (95,4%), e R$ 6,2 bilhões para investimento, ou seja, (4,6%) em quatro anos de 

governo. Com isso, percebe-se que a prioridade do governo não contempla esta área. Há um 

veto que reduz os recursos injetados nesta política.  

Conclui-se então através das propostas do governo, que apesar de algumas inovações, 

não houve uma contribuição de qualidade aos recursos para seguridade social, mantendo-se a 

já sinalizada restrição fiscal, reafirmou-se a permanência de tendências focalizantes e 

seletivas. 

Reforçando esta concepção na visão de Soares (2012, p. 23), em relação à política de 

saúde no primeiro governo de Lula, o discurso convergia no sentido de tratá-la como direito 

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

aos serviços de saúde. Ao final foram estimuladas tanto as ações de fortalecimento do projeto 

de reforma sanitária em menor ênfase como visto, quanto à manutenção e intensificação do 

projeto privatista.  

Bravo e Menezes
15

 apud Soares (2012, p. 24) , fazem menção que um dos exemplos da 

focalização a política pública e o programa Saúde da Família, por ser uma reorganização da 

atenção básica e não um programa extensivo. Observa-se ainda que a política de saúde sofreu 

impactos pela política macroeconômica.  

                                                           
15

Bravo, M. I.S. e Menezes, J.S.B. A saúde nos governos Lula e Dilma: algumas reflexões. In Cardeno de 

Saúde. Projeto e Políticas de Saúde – UERJ- Faculdade de Serviço Social. Setembro, 2011.p.15- 28 
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Questões centrais como a universalização das ações, o financiamento efetivo, a 

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

não foram enfrentadas efetivamente neste governo.  

A eleição de 2010 trazia novas esperanças de mudança de gestão, mas o que foi 

observado é que figurou apenas um remanejamento, em seu discurso de posse a nova 

presidente pretendia a consolidação do SUS, mas também manteria as parcerias com o setor 

privado na área da saúde.  

Soares (2012, p. 26), comenta que hoje as ações governamentais são voltadas a 

programas e política de saúde focalizados, a parceria com o setor privado, e a cooptação dos 

movimentos sociais, assim como um modelo de gestão verticalizado, burocratizado com 

ênfase na privatização em detrimento do serviço público estatal, também demonstram a 

precarização dos serviços públicos e a não importância a atenção primária em saúde. No 

âmbito da saúde pública, visualiza-se a prioridade no tratamento das doenças em detrimento 

de ações que possibilitem a promoção efetiva da saúde, conforme promulga o SUS (Sistema 

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

Esta ações privatistas podem ser exemplificada pelos comentários feitos por  Nilson do 

Rosário Costa (Anexo II) em um artigo ao Jornal Valor, 07-08-2013, neste ele afirma:  

 
 

O governo Dilma herdou duas políticas substancialmente antagônicas: 1) o 

compromisso com o Sistema Único de Saúde (SUS), originado na Constituição de 

1988, de acesso universal e gratuito; 2) e a articulação orgânica do governo federal 

com o setor de planos de saúde por meio da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS). Poucos países apresentam tamanho conflito de objetivos na 

política sanitária.  (Costa, N.R. Jornal Valor
16

, 07/08/2013) 

 
 

Ainda neste mesmo artigo ele enfoca que:  

 
 

A opção pela focalização da ação da esfera pública nas famílias pobres, embora 

atraente à primeira vista, gera uma falha regulatória sistêmica calamitosa porque é 

acompanhada pela redução na disponibilidade dos serviços mais complexos na 

esfera governamental. (Costa, N.R. Jornal Valor
17

, 07/08/2013) 

 
 

                                                           
16

 Costa, N.R.  Jornal Valor, Rio de Janeiro. 07/08/2013 .Disponível em: < 

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/522530-o-mal-estar-com-a-politica-publica-de-saude-no-brasil> acesso em 

20 nov 2013. 
17

 Idem 16. 

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/522530-o-mal-estar-com-a-politica-publica-de-saude-no-brasil
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No mesmo artigo, Costa (2013) ratifica o agravamento das questões que dizem 

respeito à política Saúde, que, segundo ele, se encontram cada vez mais sucateadas. Ela 

atravessa evidentes dificuldades para sua efetivação, como a desigualdade de acesso da 

população aos serviços, o desafio de construção de práticas baseadas na integralidade, os 

dilemas para alcançar a eqüidade no financiamento do setor; os avanços e recuos nas 

experiências de controle social, a falta de articulação entre os movimentos sociais, entre 

outras. Todas essas questões são exemplos de que a construção e consolidação dos princípios 

da Reforma Sanitária continuam sendo desafios a agenda contemporânea. 

 

2.1.  Panorama sobre a Política de Saúde no Rio de Janeiro . 

 

A Política Nacional de Saúde destaca em seu artigo 2º e 3 º que: 

 
 

Art.2 º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.  

§1º. O der do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de 

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

agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e 

igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

 §2º. O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da 

sociedade.  

Art.3 º. A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros a 

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

essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social do país. 

§único, Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto no 

artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-

estar físico, mental e social. (Lei Orgânica n.8.080/1990) 

 
 

Na citação desta Lei Orgânica temos a predisposição de mostrar o compromisso do 

país em promover ações que preservem o direito à saúde dos cidadãos. 

Sobre o desdobramento das ações de promoção a Política de Saúde no Estado do Rio 

de Janeiro, dialogamos com um noticiário (Anexo IV) que narra a realidade que se vê 

arrolados os cariocas; o noticiário diz que ―Prevenir males de saúde com especialistas é 

missão quase impossível nos postos do Rio de Janeiro‖, isso se deve a falta de especialistas 

para atendimento à população que necessita do serviço público. O retrato é que para 

atendimento com algum tipo de especialista demanda 06 meses para atendimento. 
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Infelizmente este tipo de noticia é mais comum do que deveria, e conta com o 

despreparo da rede até ao dar informação aos usuários, como pode ser constatado na integra 

no anexo. 

 Além da falta de recursos, a população conta com o descaso da autoridade pública em 

prover soluções para os problemas. Então, implica o questionamento: para onde foram os 

direitos dos usuários de atendimento, de condições de saúde dignas, preconizadas pela nossa 

carta magna? Por que estes direitos não são auferidos? Por que não há profissionais? Por que 

não há estrutura para atendimento? Por que os profissionais não são preparados para 

atendimento a população? Dar informação é o suficiente? 

Bem, muitas perguntas, mas o cerne da resposta está no sistema, infelizmente isso não 

é aparente é sim naturalizado, como se todo serviços público fosse de má qualidade, 

privilegiando-se apenas os serviços privado. Como vimos é próprio da ideologia dominante 

este tipo de ação e com causa determinada. 

 No intuito de potencializar as discussões na formulação de políticas públicas em 

Saúde, articulando os diversos sujeitos políticos a participação coletiva, ocorreu no Rio de 

Janeiro o IV Seminário de Gestão Participativa da Região Metropolitana I- Reorganizando o 

SUS no Rio de Janeiro. Este aconteceu em 2004, e apresentava como eixo de analise a 

viabilidade da apresentação de propostas que dessem concretudes os preceitos do SUS no 

Estado. O resultado do Seminário deu origem a um documento sistematizado que apresentou, 

tanto as particularidade estaduais, quanto os entraves que dificultavam as questões 

relacionadas articulação de ações que viabilizavam a política de Saúde. 

Uns dos eixos destacados no debate foram: o papel dos Conselhos Municipais de 

Saúde, seu papel junto a fiscalização das ações voltadas a área entre outras ações; o papel dos 

Conselhos Distritais de Saúde. O intuito no debate retratado no documento foi fazer o regaste 

a idéia de uma luta conjunta em busca de uma saúde universal, travar esta luta na rua junto 

aos conselhos é tarefa fundamental para todos que buscam uma saúde de qualidade. 

 Vamos ver alguns dos principais problemas apresentados a serem enfrentados no 

Estado, destacado no Seminário: 

 
 

Com relação ao atendimento: falta de Acesso; atendimento precário; clientelismo; 

baixa cobertura do Programa Saúde da Família. 

Com relação à rede de serviços: sucateamento da rede pública; precarização dos 

serviços; falta de medicamentos; falta de qualidade no atendimento; problemas com 

o pagamento dos prestadores de serviço (alimentação); equipamentos precários e 
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obsoletos; problemas de comunicação; lógica no atendimento voltado para produção 

de consulta e internação. 

Com relação aos recursos humanos: problemas de distribuição de recursos; 

financiamento pouco efetivo. 

Com relação ao controle social: o poder público não valoriza os Conselhos de Saúde 

e as propostas das Conferências  não tem sido viabilizadas. (2004) 

 
 

Após esta explanação, destacamos que as principais linhas de propostas foram: 

 
 

Com relação ao atendimento: integrar ações da Baixada com o Rio de Janeiro; 

gestão do consórcio de Acari entre o Rio de Janeiro e a Baixada; priorizar o 

equipamento dos hospitais com maquinários novos, em vez de construir novos 

hospitais; mudar a lógica do atendimento; pensar na formulação de um Conselho 

Público da Região Metropolitana I, com gestão colegiada; humanizar o atendimento; 

reorganizar o SUS na região, com ênfase na Atenção Básica, por meio da expansão 

da Saúde da família com qualidade; cumprir em curto prazo as metas da fase I do 

Proesf na região metropolitana I. A Saúde da Família precisa ser uma estratégia de 

reorganização da Atenção Básica, e não um programa de extensão de cobertura para 

populações carentes. A reorganização da Atenção Básica tem como objetivo a 

reorganização do sistema, prevendo a articulação da Atenção Básica com os demais 

níveis de assistência: média e alta complexidade. A Saúde da Família precisa ter sua 

direção modificada na perspectiva de atingir a população, de forma geral, de acordo 

com os princípios da integralidade e universalidade do SUS.  

Com relação aos recursos humanos: fóruns de discussões sobre RH; definição de 

uma política de RH, comprometida com os direitos e necessidade de saúde da 

população; adoção da Consolidação das Leis Trabalhista (CLT), com regime 

emergencial para os funcionários, a fim de evitar a precarização; aprovação do plano 

de cargo, carreira e salários (PCCS); qualificação permanente dos recursos 

humanos; capacitação continuada dos agentes comunitários de saúde. 

Com relação ao financiamento: necessidade de debate acerca da responsabilidade  

social e sanitária; transparência no orçamento; autonomia nos fundos municipais de 

saúde; aprovar na Câmara Municipal, orçamentos para financiamento dos Conselhos 

de Saúde; efetivo financiamento as políticas de saúde; cumprimento da Emenda 

Constitucional 29 por todas as prefeituras da região;  

Com relação ao conselho e participação social: consolidação do fórum do Conselho 

da Região Metropolitana I; capacitação dos conselheiros em políticas públicas; os 

conselheiros devem traçar as diretrizes da política de saúde; cumprir as propostas 

votadas nas conferências e fórum de saúde, com definição de prioridade. (2004) 

 
 

Trouxemos o resultado do seminário para traçar um paralelo com a situação atual, 

onde perpassa as questões que foram planejadas no passado e que não foi instituída ate hoje.  

Vê-se então uma grande lacuna entre o planejamento do passado e as ações atuais, que  

confirmam, a impossibilidade do acesso a saúde.  

Desta forma, no que tange as políticas de Saúde, ainda se tem uma longa caminhada 

para que se cumpram todas as propostas formuladas para consolidação de ações que efetivem 

o direito da população. A caminhada para o verdadeiro processo democrático é longa e tem 
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sido trilhada em passos lentos, com isso, apenas a classe trabalhadora e que se vê cada vez 

mais prejudicada como retrata o noticiário que fez parte das considerações iniciais deste 

subitem. 

Ainda ao que se refere ao Estado do Rio de Janeiro, a lei complementar 111/2011-

Plano Diretor  de Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município do Rio de Janeiro 

dispõe sobre a política urbana e ambiental do município do Rio de Janeiro e dá providência no 

que refere-se à saúde em ser artigos 262. A política de saúde tem como objetivo o que tange 

às questões relativas ao desenvolvimento urbano. 

 
 

I. Melhorar a qualidade de vida diretamente vinculada a saúde da população; 

II. Promover atenção integral a saúde da população; 

III. Adequar continuamente as ações e a rede de serviços de saúde às 

necessidades da população, de acordo com seu perfil epidemiológico;  

IV. Aprimorar a gestão e a qualidade das ações, serviços e equipamentos 

públicos de saúde a fim de garantir o atendimento a população, e, observando o §2 

do art. 18; 

V.  Promover ações preventivas com campanhas progressivas e continuadas 

sobre os malefícios do uso de drogas para diminuição de acidentes de trânsito, o 

incentivo a paternidade/maternidade responsável e redução das doenças infecto-

contagiosas e de vacinação.  

 
 

No tange observar a abrangência que se trata a política de saúde no Estado, ela abarca 

também outras questões que dizem respeito à alimentação, a moradia, o saneamento básico, o 

meio ambiente. Questionamos como isso esta sendo assegurado?  Não adianta desatar alguns 

entraves de falta de atendimento, campanhas de vacinação, deve-se melhorar as condições da 

população como um todo para que a saúde seja apenas o reflexo dessas mudança.    

No tocante as mudanças advindas do processo de democratização, os Conselhos são 

importantes ferramentas de participação, segundo o que destaca no sítio da  Prefeitura do Rio 

de Janeiro10
18

, os Conselhos têm contribuído de forma importante para os avanços obtidos na 

área de saúde na cidade. Nos últimos três anos, o Rio ampliou, de maneira expressiva, o 

número de unidades de saúde e a oferta de serviços, o que não seria possível sem um controle 

social, segundo o que informa a prefeitura. Hoje são 70 novas Clínicas da Família, 14 

                                                           

18
 Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em : <http://www.rio.rj.gov.br/web/sms/conselho-

municipal-de-saude> . Acesso em : 18 nov 2013. 

 

http://www.rio.rj.gov.br/web/sms/conselho-municipal-de-saude
http://www.rio.rj.gov.br/web/sms/conselho-municipal-de-saude
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Unidades de Pronto Atendimento - UPAs, 5 Centro Especializados de Referência -CERs e 72 

unidades reformadas. Também foram inaugurados 1 hospital da mulher, 2 hospitais de 

emergência (sendo um com maternidade), 1 maternidade e 7 Centro de Atendimento 

Psicosocial- CAPS. Este números abrangem uma parte do Rio de Janeiro, não sendo 

considerado todos os municípios que tem a suas unidades coligadas. 

O que nos parece neste ponto uma contradição, para um Estado que detêm grande 

parte dos recursos financeiros do país pela arrecadação dos royalties, o número de unidade de 

saúde, postos, etc. é irrisório para atendimento da população, destacamos que o estado do Rio 

de Janeiro conta com 92 municípios como população estimada em 2013 segundo IBGE de 

16.369.179 em 2010 esse número era de 15.989.929. Devido ao crescimento populacional 

como ficará a questão saúde daqui a alguns anos? 

 

2.2.  Panorama da Saúde em Macaé 

 

A seguir, vamos tratar sobre a especificidade da região Norte Fluminense, com foco 

em Macaé, onde vale-se levar a conhecimento as particularidades da política de Saúde 

desmembrada na Lei Orgânica Municipal de Macaé (Consolidada até a Emenda 068/2011). 

Esta compreende, em seu artigo 143, que as funções sociais do Município são compreendidas 

como o direito de todo o cidadão de acesso à moradia, transporte público, saneamento básico, 

energia elétrica, abastecimento, iluminação pública, saúde, educação, cultura, creche, lazer, 

uso das praias, água potável, coleta de lixo, drenagem das vias de circulação, contenção de 

encostas, segurança e preservação do patrimônio ambiental e cultural, não só como direito de 

cidadania, mas também com vistas à criação de condições mais propícias ao desenvolvimento 

do turismo no território municipal. 

Ainda no Título V, da Ordem Social, Capítulo I – da Saúde e da Assistência Social, 

seção I, da Saúde, a Lei Orgânica estabelece no artigo 166 que a Saúde é direito de todos e 

dever do Município, que, como integrante do Sistema Único de Saúde (SUS), implementará 

políticas sociais, econômicas e ambientais com a cooperação técnica e financeira da União e 

do Estado, que visem à eliminação do risco de doenças físicas e mentais, e de outros agravos, 

mediante assistência universal e igualitária à população urbana e rural, em todos os níveis de 

serviços de saúde, objetivando a prevenção, promoção, recuperação e reabilitação da saúde 

individual e coletiva adequada às diferentes realidades epidemiológicas e sociais. 
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O motivo pelo qual trouxemos estes dois artigos e para enfatizar que o Município 

encontra-se em consonância com as diretrizes do SUS, ao menos e o que parece ao fazermos 

esta leitura, mas faz necessário algumas ressalvas. 

O município de Macaé hoje como explicado no capítulo I deste estudo, é perpassado 

por varias contradições. É um município que recebe a maior parte de seu orçamento advindo 

dos royalties, além também dos outros recursos tributários/municipais arrecadados pelo 

município o ISS, IPTU, etc. 

Lembrando que em 2000, o governo promulgou a Emenda Constitucional n.29, que 

vincula recursos das três esferas de governo (vide Anexo III – MS. 2010) à aplicação em 

ações e serviços públicos de Saúde, em conformidade com a Lei Orgânica da Saúde, isso 

estabeleceu que os recursos dos Fundos de Saúde seriam  acompanhados e fiscalizados pelos 

respectivos Conselhos de Saúde. 

Com o objetivo de garantir os recursos necessários para o atendimento da saúde 

pública, o novo texto assegurava a efetiva co-participação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios no financiamento das ações e serviços públicos de saúde. A Emenda 

estabelece percentuais mínimos das receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, a serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde. Isso resulta no aumento 

e maior estabilidade dos recursos destinados à área da saúde em todo o país. 

No âmbito dos Municípios, a receita destinada às ações de Saúde, conforme 

apresentado acima, poderá ter um acréscimo relevante em decorrência das mudanças das 

regras aplicáveis ao IPTU. Ou seja: o imposto cobrado de forma progressiva, com aplicação 

de alíquotas diferenciadas, de acordo com a localização e o uso do imóvel, resultará em 

acréscimo da receita. Visualizando o que estabelece nossa Carta Magna, a Lei Orgânica 

Municipal caminha ao encontro do proposto pelo texto da EC/29; veja o que consta no texto 

da lei municipal.  

 
Art. 171. O Município aplicará anualmente nunca menos de 15% (quinze por cento) 

da receita municipal na manutenção e no desenvolvimento de saúde. 

§ 2º Os recursos provenientes de transferências, estadual e federal, além de outras 

fontes, integrarão o Fundo Municipal de Saúde, vedada sua aplicação fora da área de 

saúde e incluídos os 15% (quinze por cento) de que trata o caput deste artigo. 

 
 

Ressaltamos que o Fundo Municipal de Saúde é um instrumento legal, de natureza 

contábil, orçamentária e financeira, cujo objetivo é gerir centralizadamente, com 
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racionalidade e transparência, a totalidade dos recursos da saúde do município, os recursos 

que se destinam ao financiamento de ações e serviços de saúde deverão compor esse fundo, a 

ser administrado de forma democrática e transparente pelo gestor municipal da saúde, sob a 

fiscalização da sociedade, representada no Conselho Municipal de Saúde. 

Em pesquisa realizada 2009 pelo IBGE (Instituto de Geografia e Estatística)
19

, que 

teve como amostra os municípios do Brasil no item Saúde na análise em relação ao Fundo 

Municipal de Saúde o resultado da pesquisa apresentou que 6,5% dos municípios não tinham 

Fundo Municipal de Saúde. Dos 5.204 municípios que tinham fundo institucionalizado, em 

65,0% dos casos o órgão responsável pela gestão era a Secretaria Municipal de Saúde.  

Além disso, a pesquisa mostrou que foi relevante também a proporção de município 

cuja administração do fundo estava a cargo do gabinete do prefeito (24,6%). Em 4,2% dos 

municípios a estrutura responsável por este fundo era outra secretaria. Em 1,2% dos casos a 

administração municipal não soube informar o órgão responsável pelo controle. Traçando um 

mapa local, não conseguimos identificar em mídia pública quem administra este fundo em 

Macaé.  

Ainda sobre o fundo a Saúde a Emenda Constitucional 29 (EC/29), ainda promulga 

que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que não cumprirem os limites mínimos 

estabelecidos pela Constituição Federal estarão sujeitos às mesmas sanções da Lei de 

Responsabilidade Fiscal – LRF, que vão, desde a retenção das transferências do Fundo de 

Participação dos Estados (FPE) e dos Municípios (FPM), até a intervenção da União no 

Estado, no Distrito Federal e nos Municípios e/ou da União ou dos Estados nos Municípios, 

bem como a cassação de mandatos. 

Sobre os recursos financeiros, no Pacto de Saúde de 2006 foi explanado que o 

município, pelo gestor municipal, assume imediata ou paulatinamente a plenitude da gestão 

das ações e serviços de Saúde oferecidos pelo município. Quando o município não possui 

todos os serviços de Saúde, ele pode pactuar com gestor de outro município a forma de 

atendimento de sua população, especificamente este segundo acordo deve ser considerado 

pela esfera estatal. 

                                                           
19

 Pesquisa na integra ver IBGE (Instituto de Geografia e Estatística). Perfil Municipal 2009. Disponível em : 

<http://www.ibge.gov.br/home>. Acesso em : 20 out 2013 
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Em relação à hierarquia das ações relativas à Saúde, estas não existem, o que é 

instituído são as competências para cada um dos três gestores do SUS
20

, ou seja, no âmbito 

municipal as políticas são aprovadas pelo Conselho Municipal de Saúde (CMS); no âmbito 

estadual, são negociadas e pactuadas pelo Comissão Inter-gestores Bipartite (CIB), que é 

composta por representantes das Secretarias Municipais de Saúde e Secretaria Estadual de 

Saúde, são deliberados pelo Conselho Estadual de Saúde (CES), que é composto por vários 

segmentos da sociedade, tais como: gestores, usuários, profissionais, entidade de classe, etc., 

por fim, no âmbito federal as políticas do SUS são negociadas e pactuadas na Comissão Inter-

gestores Tripartite ( CIT), que é composta por representantes do Ministério da Saúde, das 

Secretarias Municipais de saúde e das Secretarias Estaduais. 

Desta forma, o Conselho Municipal de Saúde, ente instituído pela entidade gestora do 

Sistema Municipal de Saúde, deverá ser composto paritariamente com a participação, em 

níveis de decisão, de representantes do Poder Público, de entidades da sociedade civil 

representativas de usuários do SUS, de prestadores de serviço e de profissionais de saúde, 

atendendo às exigências legais quanto à organização, à composição e ao funcionamento, 

tendo, entre outras, as seguintes atribuições: I - formular políticas e programas de saúde 

adequados às necessidades do Município, procedendo ao acompanhamento, controle, 

inclusive de qualidade, e divulgação dos mesmos; II - analisar e oferecer sugestões sobre o 

Plano Municipal de Saúde em termos de prioridades e estratégias municipais; III - 

acompanhar a destinação e a aplicação dos recursos que constituem o Fundo Municipal de 

Saúde; IV - participar, em nível de decisão, na formulação, na gestão e no controle da política 

municipal de saúde e das ações correlatas. (Lei Orgânica Municipal de Macaé). 

No intuito de explicitar a importância da descentralização e regionalização dos 

serviços de saúde há criação do Pacto da Saúde/2006. Esse documento foi pactuado as 

responsabilidades entre as três esferas de gestão do SUS no campo da gestão do sistema e da 

atenção em saúde. O mesmo segue três dimensões: O Pacto Pela Vida; O Pacto em Defesa do 

SUS; e o Pacto de Gestão. 

Sobre o Pacto Pela Saúde, o documento norteia como principais justificativas para as 

dimensões continentais do território brasileiro, e as diversas diferenças, sobretudo sociais 
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Conteúdo extraído do site Ministério da Saúde. Cartilha Entendendo o SUS. Disponível em: 

<http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=136> . Acesso em 30 out 2013.. 
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entre cada região do país, onde se torna necessário regionalizar os serviços de saúde e a gestão 

de saúde, pois as necessidades da população vão se diferenciar de uma região para a outra, de 

uma população para outra. Este pacto possibilita promover reformas e inovações nos 

instrumentos de gestão na intenção de se alcançar maior efetividade, eficiência e maior 

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

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

com suas particularidades. 

No que refere-se à gestão municipal, recorremos ao item Pacto de Gestão, contido no 

Pacto Pela Saúde. É explicito a necessidade da regionalização e descentralização não só da 

gestão, mas também dos serviços, dos planejamentos das ações para a saúde, na questão do 

financiamento proporcional para cada região, e frisando sempre, a responsabilidade dos 

municípios para com a saúde da população do seu território. E, dentre estas ações podemos 

citar, por exemplo, a responsabilidade com os princípios do SUS de integralidade da atenção à 

saúde, inclusive no que diz respeito à promoção da saúde e prevenção, assim como garantia 

do acesso as emergência; também diz respeito ao princípio da equidade, onde os serviços e 

equipamentos devem considerar as diferenças individuais e dos grupos populacionais. Os 

municípios têm responsabilidades também com o financiamento tripartite do Sistema Único 

de Saúde.  

No que refere-se à gestão municipal, recorremos ao item Pacto de Gestão, contido no 

Pacto Pela Saúde. É explicito ali a necessidade da regionalização e descentralização não só da 

gestão, mas também dos serviços, dos planejamentos das ações para a Saúde, na questão do 

financiamento proporcional para cada região, e frisando sempre, a responsabilidade dos 

municípios para com a Saúde da população do seu território.  

Dentre as ações propostas no pacto podemos citar, por exemplo, a responsabilidade 

com os princípios do SUS de integralidade da atenção à Saúde, inclusive no que diz respeito à 

promoção da Saúde e prevenção, assim como garantia do acesso as emergência; também diz 

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

diferenças individuais e dos grupos populacionais. Os municípios têm responsabilidades 

também com o financiamento tripartite do Sistema Único de Saúde. 

O documento enfatiza a responsabilidade com a atenção básica, sendo que o município 

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

ações de promoção e proteção, proporcionando a humanização do atendimento. 
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O que queremos apresentar com esta explanação é compromisso legal e legitimo que o 

município deve ter com as políticas de saúde, enfatizado na Lei Orgânica da Saúde 8080 de 

1990, no Pacto da Saúde/2006, a Lei Orgânica Municipal. Estes documentos reforçam a 

obrigações do poder público com a Saúde da população, pactuadas em acordo com a esfera 

estadual e federal para sua efetivação. 

Como vimos o município é responsável pelas ações voltadas a Saúde de sua população 

e recebe verbas para subsidiar estas políticas e ações. Infelizmente não encontramos em mídia 

local ou no site da prefeitura, informações ou documentos que apresentassem um balanço dos 

gastos consolidado com esta política, mesmo não sendo o ponto alvo desse trabalho 

acreditamos que estes dados poderiam nos fornecer subsidio para embasamento de como anda 

as contas com saúde no município, poderíamos com estes fazer um comparativo com a 

realidade aplicada no campo de estágio para traçar comentários sobre as verbas subsidiadas 

disposta as entidades de saúde. 

Sobre o que foi explanado, podemos dizer que a ―Capital Nacional do Petróleo‖ 

destaca-se pelo seu alto custo de vida, pela falta de infra-estrutura para sua população, falta de 

políticas habitação, alimentação, Educação Profissional, Saúde. Enfim, uma capital cidade 

―rica‖ em problemas sociais. 

Ainda na discussão sobre as políticas sociais, particularmente pensando nas lógicas 

culturais imperantes em Macaé, um ponto que merece ser destacado, como entraves à 

democracia, tem ver com as relações de poder que perpassam a região, remetendo a herança 

cultural brasileira, a que traz como característica o coronelismo, o clientelismo e 

patrimonialismo na gestão do público, traços estes que moldam as relações sociais no Brasil e, 

por conseguinte, as características de nossas instituições, da relação entre o público e o 

privado, das formas de poder e autoridade, enfim, a cultura política que permeia todo o tecido 

da institucionalidade no pais. 

Em termos conceituais Rocha
21

 discorrem em seu artigo,‖Clientelismo, o enclave da 

democratização e da cidadania no Brasil‖ que o clientelismo define intercâmbios de 

diferentes tipos de recursos com promessa de reciprocidade, de solidariedade, de lealdade, 

incluso de afeto entre ―cliente‖ e ―patrão‖, os acordos são informais, mas podem se consolidar 

e envolver uma grande desigualdade e diferença de poder entre patrões e clientes, ou seja, o 
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. ROCHA, A.P. Clientelismo, o enclave da democratização e da cidadania no Brasil. Artigo publicado. 

Disponível em: < http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/clientelismo/clientelismo-3.php> Acesso em: 06 

nov 2013. 
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conceito de clientelismo indica um tipo de relação entre sujeitos políticos que envolve 

concessão de benefícios públicos, na forma de empregos, benefícios fiscais, isenções, em 

troca de apoio político, sobretudo na forma de voto. 

Destoante do coronelismo, mas perpassado por ele, as relações clientelísticas, 

dispensam a presença do coronel, pois ela se dá entre o governo, ou políticos, e setores pobres 

da população. Sujeitos Políticos trocam votos por empregos e serviços públicos que 

conseguem por sua influencia no poder executivo.  Nesta visão, é possível afirmar que o 

clientelismo se ampliou com o fim do coronelismo. A despeito das relações de subjugação à 

medida que os governantes políticos locais perdem a capacidade de controlar os votos da 

população, eles deixam de ser parceiros interessantes para o governo, que passa a tratar com 

os eleitores, transferindo para estes a relação clientelística. 

Um exemplo concreto que perpassa a relação clientelista foi destacado por Carvalho
22

 

(1997), onde este apresenta uma cidade que na década de 60 era dominada por duas famílias, 

cujo poder se baseava simplesmente na capacidade de barganhar empregos e benefícios 

públicos em troca de votos. As famílias não tinham recursos próprios, como os coronéis, e o 

fenômeno não era sistêmico, embora houvesse vínculos estaduais e federais. Por vários anos 

as duas famílias mantiveram o controle político da cidade, alternando-se no poder. Os 

resultados eleitorais eram previstos de antemão com precisão quase matemática. Os votos 

tinham dono, eram de uma ou de outra família. Tratava-se de um caso exacerbado de 

clientelismo político, exercido num meio predominantemente urbano, não se tratava de 

coronelismo. Este tipo de prática é vivenciada ainda hoje. 

Na analise de Rocha, no que se refere à cidadania, o clientelismo atenta contra o 

universalismo, no qual a igualdade democrática é substituída por mecanismos de trocas de 

favores, mediados por aqueles que detêm os recursos públicos. Sendo o clientelismo um 

espelho, pois ao particularismo dos políticos corresponde o particularismo dos eleitores. Nesta 

configuração de cultura política que intervêm no direito permite que o assistencialismo atue 

como um mecanismo poderoso de cooptação e controle dos cidadãos.  

Concomitantemente esta prática pendura em virtude da das deficiências e incapacidade 

do Estado em responder às demandas dos cidadãos. 

De forma geral, o entendimento do clientelismo não pode ser dissociado da noção do 
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  Artigo. Carvalho, José Murilo de. "Mandonismo, Coronelismo, Clientelismo: Uma Discussão Conceitual". 

Dados, Rio de Janeiro, v. 40, n. 2, 1997. 
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patrimonialismo, mesmo que o ultrapasse.  Cabe a afirmação que o clientelismo se adaptou ao 

regime democrático, com efeito, as classes políticas formadas na tradição patrimonialista se 

modificaram e continuam a influir no Estado. 

Em relação ao patrimonialismo, Rocha
23

 destaca que este é consubstancialmente a 

situação em que os políticos lidam com os recursos públicos como se fossem deles: em vez de 

distribuí-los de acordo com critérios universalistas e impessoais, privilegiam familiares, 

amigos e sua clientela política. Assim, enquanto ―patrimonialismo‖ diz respeito à apropriação 

privada de recursos públicos, ―clientelismo‖ denota uma relação de dependência entre 

patronos e seus clientes, a qual geralmente envolve uma série de mediadores ou agentes. 

Sem dúvidas, estas formas de poder são entraves quanto à qualidade da democracia em 

nosso país, e perpassam os Estados e Municípios. 
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Conferir dados no item 12. 
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CAPITULO III 

 

3.  O SERVIÇO SOCIAL NA CONTEMPORANEIDADE 

 

Em comunhão ao que foi discutido até o presente momento, adentraremos agora ao 

ponto que cume nosso objeto de estudo a atuação profissional. Sobretudo antes, trataremos 

sobre o Serviço Social com olhar voltado a atualidade e os desafios postos a atuação 

profissional. 

 Em primeiro lugar cabe conceber que a base da cultura e do trabalho profissional é a 

história da sociedade, então vamos nos ater ao contexto atual sem desconsiderar o arcabouço 

histórico e teórico que a predispõe, mas recortando na nova dinâmica que opera o contexto 

neoliberal.  

Iamamoto (2009, p. 30-31) já afirmava que é no contexto da globalização mundial que 

advêm a aliança entre o capital financeiro e capital industrial testemunhamos a revolução 

técnica cientifica de base microeletrônica, com isso, instauram-se novos padrões de produzir e 

gerar o trabalho há então, um agravamento da questão social, cabe dizer que a questão social é 

indissociável do processo acumulação e dos efeitos que produz sobre o conjunto da classe 

trabalhadora, o que se encontra na base da exigência de políticas sociais publicas. A autora 

(2003, p.59) vai enfatizar que a discussão sobre questão social na teoria marxista é estranha, 

no entanto os processos sociais que ela traduz encontram-se no cerne da análise da sociedade 

capitalista.  

Tendo base à teoria marxista Iamamoto (2003, p.59) afirma que nesta sociedade, a 

mercadoria é o caráter predominante e determinante dos produtos, assim é o trabalhador livre 

que vende a sua força de trabalho em troca de salário. Nesta configuração social destacam-se 

o trabalhador assalariado e o capitalista. Como base neste breve comentário resulta pensar 

sobre a questão social. Visto que ao vender sua força de trabalho há um excedente (mais-

valia) que é apropriado pelo capitalista.  

A incorporação pelos capitalistas dos avanços tecnológicos possibilita a redução no 

tempo de produção, isso implica dizer que em menos pessoas são necessárias para produzir 
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um determinado produto, isso afeta a dinâmica do trabalho, pois menos pessoas participarão 

do espaço de produção.  

A título de exemplo, podemos citar que as transformações sofridas pelo mercado de 

trabalho em Macaé, sobre a movimentação da indústria pesqueira para petrolífera provocaram 

um grande impacto na sociabilidade da região, agravando as condições da classe trabalhadora 

que sobrevivia da pesca e criando um hiato social, complexificando a questão social decorrida 

na cidade e no seu entorno.  

Refletindo sobre a questão social
24

 a autora coloca que a mesma não pode ser 

entendida apenas como desigualdade social entre ricos e pobres, antes é necessário uma visão 

ampla que busque entender, em primeiro lugar, a gênese da desigualdade no contexto da 

sociedade capitalista, ou seja, a acumulação e exploração de uma classe em prol de outra. 

Com isso, não é possível desassociar violência, pauperização ou exclusão social, da 

concentração de renda, propriedade e do poder. (Iamamoto, 2008, p. 59) 

Nesse sentido, a premissa aqui é de que a análise da questão social é indissociável das 

configurações assumidas pelo trabalho e encontra-se necessariamente situada em uma arena 

de disputas entre projetos societários, informados por distintos interesses de classe, acerca de 

concepções e propostas para a condução das políticas econômicas e sociais. 

Desvelar a questão social é um movimento de resistência material e simbólica 

impulsionada pelos sujeitos sociais. O seu debate e de suas múltiplas expressões, é objeto de 

trabalho do Assistente Social, então é necessário conhecê-las para buscar suas modificações 

ou alterações dentro de um limite de atuação com uma visão de dimensão ética (Iamamoto, 

2008, p.60 ). 

Cabe-nos a apreensão que o Serviço Social se formou e desenvolveu no marco das 

forças societárias, como especialização do trabalho
25

 e refletir a profissão como resultado de 
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 O Serviço Social tem na questão social a base de sua fundação com especialização do trabalho. Questão social 

apreendida como o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, que tem uma raiz 

com a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a 

apropriação dos seus frutos mantém-se privada, monopolizada por uma parte da sociedade. (Iamamoto, 2008. 

pag.27) 
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 Sobre especialização do trabalho ver: IAMAMOTO, M.V. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e 

formação profissional. 15º ed. Cortez, 2008. pag.  22-27 
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sujeitos que constroem e a vivenciam, que acumulam saberes, efetuam sistematizações de sua 

prática, ou seja, contribui na criação de um fazer profissional. 

Para esta atuação os Assistentes Sociais irão pauta-se em instrumentos de trabalho que 

são as entrevistas, plantões, visitas domiciliares, reuniões, etc., mas somente estas ações não 

bastam. É necessário o conhecimento da realidade para que o profissional dê um rumo da sua 

prática. Pelo desvelamento da realidade é possível operar na condução de um fazer 

profissional comprometido com o projeto-ético político profissional.  

Então na afirmação de Iamamoto (2008, p.21) cabe ao profissional ser capaz de 

identificar as demandas emergentes – construir prognósticos a partir do real. As possibilidades 

são dadas na realidade, os Assistentes Sociais precisam se apropriar destas possibilidades, 

desenvolvê-las, transformando-as em frentes de trabalho.  

Iamamoto (2008, p. 23) ratifica o fato de que o Assistente Social exerce sua atividade 

vinculada a uma esfera pública ou privada, tendo autonomia relativa no seu trabalho, pois 

vende sua força de trabalho em troca de salário. Sendo um profissional assalariado,
26

 ele vê-se 

limitado, ou seja, este profissional não detém todos os meios necessários para efetivação de 

seu trabalho, dependem de recursos externos, tais como projetos, programas, etc, onde são 

contratados para exercer seu trabalho especializado. 

Ainda nesta linha o profissional depende na organização do seu trabalho, da empresa 

ou do Estado ou outros que viabilizem aos usuários o acesso aos seus serviços. Sendo a 

entidade empregadora indispensável para seu trabalho. Normalmente, ele não realiza seu 

trabalho sozinho, combina-se com outras especialidades para um trabalho coletivo.  

Sobre a atuação profissional Iamamoto (2008, p.23), discorre que a inserção do 

Assistente Social na esfera do trabalho é parte de um conjunto de especialidade que são 

acionadas conjuntamente para fins de sua efetivação na esfera das instituições empregadoras.  

Neste ponto Guerra (2007) complementa que: 

 
 

É no estágio monopolista do capitalismo, dadas às características que lhe são 

peculiares, que a questão social vai se tornando objeto de intervenção sistemática e 

contínua do Estado. Com isso, instaura-se um espaço determinado na divisão 
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Sobre a condição do Assistente Social como trabalhador assalariado ver Guerra (2007, p.7). 
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social e técnica do trabalho para o Serviço Social (bem como para outras 

profissões). Guerra (2007, p.6) 

 
 

 Na luz da discussão sobre trabalho na sociedade capitalista, a utilidade do trabalho do 

Assistente Social pode ser observada sobre dois pontos de vista: que o trabalho se concretiza, 

por seu valor de uso e por seu valor de troca. Analisando que as características materiais que 

tornam o trabalho útil, são os meios ou instrumentos, a matéria-prima e a própria atividade, 

configurando os aspectos qualitativos, há também outros elementos que podem ser 

considerados, tais como: da quantidade do trabalho socialmente necessário. Afirma-se então, 

que nesta sociedade, tanto os elementos constitutivos do processo de trabalho como o seu 

produto não são apenas objetos úteis, são também valores de troca. (Iamamoto, 2008) 

Constata-se então que a utilidade social da profissão está em responder às 

necessidades das classes sociais, que se transformam, por meio de muitas mediações, em 

demandas para a profissão. (Guerra: 2007, p.7) 

Nesta sociabilidade a atuação do Assistente Social tem efeito nas condições materiais 

e sociais daqueles cuja sobrevivência depende do trabalho, ou seja, tem um efeito no processo 

de reprodução da força de trabalho, sendo esta á única mercadoria que ao ser colocada em 

ação, ao realizar trabalho, torna-se valor.  

 

O Serviço Social interfere na reprodução da força de trabalho por meio dos 

serviços sociais previstos em programas, a partir dos quais se trabalha nas áreas da 

saúde, educação, condições habitacionais e outras. Assim o Serviço Social é 

socialmente necessário porque ele atua sobre as questões que dizem respeito a 

sobrevivência social e material dos setores majoritário da população trabalhadora.  

(Iamamoto, 2008. pag.67) 

 
 

Embasado por Guerra (2007) esta acepção  

 

Numa ordem social constituída de duas classes fundamentais (que se dividem em 

camadas ou segmentos) tais necessidades, vinculadas ao capital e/ou ao trabalho, 

são não apenas diferentes mas antagônicas. A utilidade social da profissão está em 

responder às necessidades das classes sociais, que se transformam, por meio de 

muitas mediações, em demandas para a profissão. Estas são respostas qualificadas 

e institucionalizadas, para o que, além de uma formação social especializada, 

devem ter seu significado social reconhecido pelas classes sociais fundamentais 
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(capitalistas e trabalhadores). Considerando que o espaço sócio-ocupacional de 

qualquer profissão, neste caso do Serviço Social, é criado pela existência de tais 

necessidade sociais e que historicamente a profissão adquire este espaço quando o 

Estado passa a interferir sistematicamente nas refrações da questão social, 

institucionalmente transformada em questões sociais (Netto, 1992), através de uma 

determinada modalidade histórica de enfrentamento das mesmas: as políticas 

sociais, pode-se conceber que as políticas e os serviço sociais constituem-se nos 

espaços sócio-ocupacionais para os assistentes sociais. ( Guerra, 2007, p.6) 

 
 

Por viabilizar o acesso material, principalmente pelo acionamento as políticas sociais, 

podendo prover condições de sobrevivência social dos usuários, afirma-se que o Serviço 

Social tem significado no processo de reprodução material. Ele também produz 

conhecimento, valores, comportamentos, que intervêm na força de trabalho. Em síntese, o 

Serviço Social é um trabalho especializado, por interferir na reprodução material da força de 

trabalho e no processo de reprodução desta.  Com isso a afirmação que o Assistente Social é 

um profissional que contribui com outros autores para criação de consenso é verdadeira, 

podendo reforçar a ideologia dominante ou trabalhar para sua contraposição. 

Resgatando o que vimos sobre as transformações societárias no capítulo I, ratificamos 

que vivemos em uma sociedade em que o processo de marginalização da pobreza e cada vez, 

mas acirrado e desafia todos os cidadãos, com reflexo também na atuação dos Assistentes 

Sociais, e maior impacto na vida da classe trabalhadora. Neste contraponto, o Estado 

desonera-se das ações do campo social manifestando pela precarização da prestação de 

serviços sociais publico, transferindo para sociedade civil a responsabilidade por iniciativas 

para combate a questão social, nesta forma de sociabilidade torna-se cada vez mais necessário 

desvelar as contradições, não naturalizá-las. 

 Em vista ao mercado de atuação do Assistente Social, conforme levantamento 

nacional confeccionado pelo CFESS em 2004 e mencionado no livro Política Social, 

fundamentos e história de Behring e Boschetti (2008, p. 20), configura-se que o maior 

empregador dos Assistentes Sociais é o Estado em seus vários níveis com percentual de 

78,16% nas políticas de seguridade social. Na saúde, ponto que estamos trazendo para 

discussão, vale destacar que este sofre pelo efeito das políticas neoliberais, pela redução de 

concursos públicos demissão de funcionário, contenção salarial, terceirização acompanhada 

de contratação precária que provoca uma instabilidade empregatícia.  
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 Neste tempo, se constata também a retração do Estado no campo da prestação de 

serviços sociais, e com isso vem aumentando a parceria do Estado com ONG´s que atuam na 

formulação, gestão e avaliação de programas e projetos sociais em diversas áreas. 

 Por outro lado, observa-se o aumento da filantropia empresarial, provocada por 

empresas que desejam melhorar sua imagem perante a sociedade, cliente, além de almejarem 

vantagens fiscais. Essa re-filantropização social é tida por grandes grupos econômicos que 

passam a preocupar-se em intervir na questão social dentro de uma perspectiva empresarial, 

como alegação que os serviços prestados são de qualidade, mas constata-se  estes serviços são 

voltados para uma minoria não ocorrendo a universalização de ações, são acessos restritos a 

pequenos grupos.   

 Cabe destacar ainda que o trabalho do Assistente Social se dá principalmente no 

acionamento as políticas sociais
27

 que podem ser interpretadas também como uma resposta do 

Estado a questão social, são objeto de trabalho do Assistente Social, estas perpassam relações 

de poder comprometidas pela desoneração de direitos promovidas pelo Estado que irá alegar 

que os gastos sociais são onerosos, sendo a filantropia do grande capital, como vimos acima  

resultante do processo de privatização dos serviços públicos.  

 Na visão de Iamamoto  (2008, p.43) esta nova forma de filantropia esta distante das 

ações do passado pautadas em ações de boa vontade, as ações de hoje estão voltadas ao 

desenvolvimento das forças produtivas, são aplicações da solidariedade social sendo uma 

parceira entre sociedade civil e Estado.  

De modo que, a subordinação do Estado ao capital promove a ruína dos direitos 

sociais e do mercado de trabalho, afetando todos os trabalhadores e também o Assistente 

Social. Ao Estado é imbuído o compromisso com o mínimo social nesta filiação com o 

mercado, buscando prover o mínimo de igualdade. 

Neste cenário societário desigual, o processo de desregulamentação do trabalho afeta 

os direitos sociais já consolidados, este processo também causa impacto no trabalho do 

Assistente Social de varias maneiras. Como exemplo, considerando a região Norte 

                                                           

27
 . ...Sendo função do Estado produzir, instituir e distribuir bens e serviços, as respostas aos direitos se 

materializam em políticas sociais, em um arco de tensão entre concessão e conquista. Concessão, para manter a 

acumulação e reproduzir a forca de trabalho; e conquista, como campo contraditório em que as demandas dos 

trabalhadores e sua disputa por ampliar direitos ganham visibilidade.  In COUTO, B.R. O direito Social e a 

Assistência Social na sociedade brasileira: uma equação possível? 2 ed. São Paulo: Cortez, 2006. pag. 33 a 57 
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Fluminense do Rio de Janeiro, com a particularidade de Macaé, a população migrante que 

chega ao município e não se enquadra no quadro de trabalhadores com as qualificações 

requeridas pelo mercado acabam sendo atendidos pelos programas de Assistência Social que o 

município dispõe que limitam-se ao Bolsa Família apresenta-se como um programa 

focalizado e excludente. 

Na afirmação de Oliveira (2008, p. 46) as políticas sociais aplicadas à população 

migrante de Macaé obedecem alguns critérios históricos, que são a seleção da população 

pobre, tendo o pertencimento comunitário ou da proximidade como critério de prioridade para 

atendimento, sendo prioridade o atendimento ao morador pobre da cidade.  Esta prática não é 

comum apenas no município de Macaé, esta ligada a uma prática que não foi totalmente 

extinta no Brasil, sendo a pobreza pré-requisito para o acesso a determinados programas 

sociais, como por exemplo, a exigência de cinco anos ou mais de residência no município, 

que existia para que se tivesse acesso ao Programa Bolsa-Escola. 

Voltando a atenção para outro campo de atuação que o Assistente Social pode se 

inscrever, temos a área de Recursos Humanos na esfera da assessoria gerencial e na criação de 

comportamento produtivos. Sendo um traço do passado, lembramos que o Serviço Social 

sempre foi chamado pela empresas para eliminar focos de tensões sociais, contribuir para 

diminuição do absenteísmo, viabilizar benefícios sociais, mas hoje elas se concretizam sobre a 

lógica taylorista em um contexto que preza a hegemonia da participação do empregado nos 

processos de qualidade e sua adesão em assegurar a qualidade do produto e das manter as 

metas empresariais de produtividade e competitividade, o trabalhador como parte desse 

processo mobiliza-se em criar um clima favorável com viés de garantia de qualidade de vida. 

A tudo que foi destacado, sintetizamos que as ações dos Assistentes Sociais então 

pautadas na eqüidade, na justiça e alicerçadas no código ético profissional e na lei de 

regulamentação da profissão. 

É na afirmação dos diretos citamos a Constituição de 1988, que foi considerada a 

―constituição cidadã‖
28

, que previu-se algumas conquista no campo dos direitos sociais, com a 

descentralização e a municipalização das políticas sociais, instituía os conselhos de Políticas e 

de Direitos, que apresentam-se outras possibilidade de atuação de reforço do poder local, 

                                                           

28
 ver  COUTO, Berenice Rojas. O direito Social e a Assistência Social na sociedade brasileira: uma equação 

possível? 2 ed. São Paulo: Cortez, 2006, pag.139.  

 



56 

 

ampliando a participação da população na formulação, fiscalização e gestão de políticas 

sociais, tais oportunidades podem ser interpretadas como forma de partilhamento do poder 

sendo expansão da cidadania e democracia, mas também podem promover a função de 

interesses particulares. Neste breve dialogo sobre nossa carta magna e entendo a realidade 

como campo de contradições de disputas hegemônicas e que se inscreve a atuação 

profissional reiteramos que o Serviço Social na contemporaneidade pode ser definido pelo 

desafio de buscar decifrar este tempo, para tanto exige do profissional que amplie a sua 

competência crítica,  

Como afirma Iamamoto:   

 

Exige-se um profissional qualificado, que reforce e amplie a sua competência 

crítica: não só executivo, mas que pensa, analisa, pesquisa e decifra a realidade. 

Alimentado por uma atitude investigativa, o exercício profissional cotidiano tem 

ampliadas as possibilidades de vislumbrar novas alternativas de trabalho nesse 

momento de profundas alterações na vida em sociedade. (Iamamoto, 2008. p. 49) 

 
 

Segundo a análise de Iamamoto (2009, p.41), sobre a configuração atual da categoria 

profissional, conta-se cerca de 82.000 Assistentes Sociais ativos, existindo no Brasil. Este 

número quando foi exposto demonstrava o crescimento da classe que conta com uma 

formação de cursos a distância e presenciais, mas com aumento da demanda de curso este 

número é bem maior. 

Em sua hipótese, a autora afirma que o crescimento do contingente profissional reflete 

a expansão do mercado de trabalho especializado, mas pode desdobra-se na criação de 

exército assistencial de reserva, provocado pela mercantilizarão dos cursos que destacam-se 

pelo número de vagas na esfera privada. 

Em suma, hoje há um reforço do chamamento à solidariedade em um ambiente 

político que estimula a criminalização da questão social e das lutas dos trabalhadores e o 

caráter assistencial das políticas sociais. Entre os desafios postos na atualidade estão: 

 

1) a exigência de rigorosa formação teórica-metogológica que permita explicar 

o atual processo de desenvolvimento capitalista sob a hegemonia das finanças e o 

reconhecimento das formas particulares pelas quais eles vem se realizando no Brasil, 

assim como suas implicações na órbita das políticas públicas e conseqüentes 

refrações no exercício profissional;  
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2) rigoroso acompanhamento da qualidade acadêmica da formação universitária 

ante a vertiginosa expansão do ensino superior privado e da graduação a distância no 

país;  

3) a articulação com entidade, forças políticas e movimentos dos trabalhadores 

no campo e na cidade em defesa do trabalho e dos direitos civis, políticos e sociais;.  

4) a afirmação do horizonte social e ético político do projeto profissional no 

trabalho cotidiano, adensado as lutas pela preservação e ampliação dos direitos 

mediante participação qualificada nos espaços de representação e fortalecimento das 

formas de democracia direta; 

5) o cultivo de uma atitude crítica e ofensiva na defesa das condições de 

trabalho e da qualidade dos atendimentos, potenciando a nossa autonomia 

profissional. (Iamamoto, 2009, p. 43-44)  

 

Vislumbrando estes novos tempos ancoramo-nos ainda no pensamento de Iamamoto 

(2008 p. 21) que afirma ser necessário um profissional afinado com a análise dos processos 

sociais, tanto em suas dimensões gerais quanto nas condições cotidianas, com atitude 

profissional criativa e inventiva, capaz de atuar na realidade que contribua neste contexto, 

pois é na tensão entre produção da desigualdade, da rebeldia e do conformismo que trabalham 

os assistentes sociais, situados nesse terreno movido por interesses sociais distintos, aos quais 

não é possível abstrair – ou deles fugir – porque tecem a organização da vida em sociedade.  

 

3.1.  Breves Comentários sobre o Cotidiano e Mediação.  

 

Todo dia ela faz tudo sempre igual 

Me sacode às seis horas da manhã 

Me sorri um sorriso pontual 

E me beija com a boca de hortelã 

 

Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar 

E essas coisas que diz toda mulher 

Diz que está me esperando pro jantar 

E me beija com a boca de café 

 

(Chico Buarque, Cotidiano)  

 

Após situar brevemente o Assistente Social no mundo atual do trabalho na região, na 

esfera de um trabalhador que vende sua força de trabalho em troca de salário, tendo sua 

atuação relativamente autônoma e desenvolvendo seu trabalho alicerçado em políticas sociais, 

programas sociais para o enfrentamento da questão social, vimos que sua intervenção 

profissional atravessa uma série de barreiras para efetuação do seu trabalho. 



58 

 

As mesmas podem ser bem concretas, como espaço físico precário, jornadas de 

trabalhos exaustivas (mesmo com Lei n. 12.317, de 27 de agosto de 2010,
29

 que regulamenta 

as 30 horas de trabalho por semana), além de boa parte dos profissionais possuir mais de um 

vínculos empregatício, por vezes totalizando uma carga horária informal superior a 40 horas. 

A isto, se soma a falta de recursos que subsidiem sua atuação - por exemplo, falta de 

transporte, que impossibilita visitas domiciliares em áreas de difícil acesso; falta e/ou 

precariedade de acesso recursos de informática e escritório (lápis, papel, computador, 

impressora, etc), que facilitem a materialização e compilação de dados que poderiam 

consolidar seu trabalho, entre outros. 

Porém, também interfere na atuação profissional o estado subjetivo do individuo 

social, hoje muito marcado pela carga de stress, produto da tentativa de responder às 

manifestações da questão social sem recursos humanos, financeiros e materiais minimamente 

suficientes, pelos conflitos com a autoridade da instituição empregadora, que demandam  

atividades que não competem à suas atribuições e deveres, mas que os profissionais acabam 

cedendo à imposição da malha da instituição e organizações; situações onde práticas 

clientelistas e patrimonialismo, são entraves à universalidade e eqüidade, verdadeiros 

empecilhos para efetivação de uma ação comprometida com os projeto societário da 

categoria, alicerçado no trabalho dos Assistentes Sociais.   

Contudo, há também o adensamento da questão social no viés do cotidiano, que a vê 

como problema individual, marginal fruto de uma sociedade que se mascara em ―casta‖ de 

classes. (Extremamente pobre, Pobre, mas não extremamente pobre, Vulnerável, Baixa 

classe média, Média classe média, Alta classe média, Baixa classe alta, Alta classe alta)
30

.  

                                                           
29

Conselho Federal de Serviço Social Disponível em:.< http://www.cfess.org.br/visualizar/noticia/cod/931.> 

Também pode ser acessado pelo site :< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-  

2010/2010/Lei/L12317.htm > . Acesso em: 20 out 2013 

 
30

Veja Diferenças entre Conceitos que definem os diversos segmentos das classes sociais no Brasil. Atualizado 

em 20/08/2013 13h13 Disponível em <http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/2013/08/veja-

diferencas-entre-conceitos-que-definem-classes-sociais-no-brasil.html .>Acesso em : 21 nov 2013.  

Novo critério para a definição das classes sociais no Brasil será adotado a partir de 2014 pela Associação 

Brasileira de Empresas e Pesquisas (Abep), que representa a atividade de pesquisa de mercado, opinião e mídia 

do país. O conceito está no livro ―Estratificação Socioeconômica e Consumo no Brasil‖, lançado no último dia 

15, e foi elaborado pelos professores Wagner A. Kamakura (Rice University) e José Afonso Mazzon (FEA-

USP). O critério contrasta com o usado pelo Governo Federal, lançado em 2012 pela Secretaria de Assuntos 

Estratégicos (SAE).  Um dos pontos é que estabelece sete estratos sociais, enquanto o da SAE aponta 8. A faixa 

de renda familiar em cada um também varia. No da SAE, por exemplo, a renda familiar do grupo ―extremamente 

pobre‖ (a base da pirâmide) é de até R$ 324, quanto o novo modelo determina uma base com renda média 

familiar de R$ 854 (que por ser média, pode variar um pouco para cima ou para baixo).  Grupo de Renda da 

População.  Grupo Renda per capita Renda familiar Grupo Renda média familiar :Extremamente pobre Até R$ 

81 Até R$ 324 1 R$ 854; Pobre, mas não extremamente pobre Até R$ 162 Até R$ 648 2 R$ 1.113; Vulnerável 

Até R$ 291 Até R$ 1.164 3 R$ 1.484; Baixa classe média Até R$ 441 Até R$ 1.764 4 R$ 2.674; Média classe 

média Até R$ 641 Até R$ 2.564 5 R$ 4.681; Alta classe média Até R$ 1.019 Até R$ 4.076 6 R$ 9.897 Baixa 

http://www.cfess.org.br/visualizar/noticia/cod/931
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/2013/08/veja-diferencas-entre-conceitos-que-definem-classes-sociais-no-brasil.html%20.%3eAcesso%20em%20:%2021%20nov%202013
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/2013/08/veja-diferencas-entre-conceitos-que-definem-classes-sociais-no-brasil.html%20.%3eAcesso%20em%20:%2021%20nov%202013
http://g1.globo.com/economia/noticia/2012/05/classe-media-tem-renda-entre-r-291-e-r-1019-diz-governo.html
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Segmentos de classes perpassadas de contradições, onde os enlaces exploratórios são 

disfarçados pela individualidade e pela subalternização.  

Também há o não reconhecimento da classe trabalhadora por si, e culpabilização do 

indivíduo pelos males que padece, o conflito principal é a contradição fundamental entre as 

classes sociais ( não reconhecimento de todas as classes acima como classe trabalhadora) no 

capitalismo brasileiro percebe-se que isso é mascarado. Isto, se inscreve no cotidiano
31

, onde 

os atos e ações tendem a ser naturalizadas.   

Netto e Carvalho (2007: p.26) analisam que a vida cotidiana é o conjunto de atividades 

que caracterizam a reprodução dos homens singulares que, por seu turno, criam a 

possibilidade da reprodução social. E na vida cotidiana que o homem aprende as relações 

sociais e as reproduz enquanto instrumento de sobrevivência, como homem singular e 

genérico.  Ela introduz certa sucessão linear e repetitiva de gestos, atos e atividades no dia-a-

dia, a rotina. 

Pautados em suas experiências, sua representações, os homens e mulheres corroboram 

ou rompem o lastro de cotidianidade. Na analise de Netto e Carvalho, a vida cotidiana se 

inscreve na história, se modifica e modifica as relações sociais. Mas a direção destas 

modificações depende estritamente da consciência que os homens portam de sua essência, e 

dos valores presentes ou não ao seu desenvolvimento. 

Defendem que nos momentos de crise o capitalismo busca estruturar-se, aproveitando-

se dos movimentos dos trabalhadores, agindo nestes em todos os níveis, da divisão do 

trabalho ao Estado. Com isso, os capitalistas para manter seu estado de domínio, figuram-se 

como revolucionários sim, revolucionando suas próprias bases materiais e políticas, como foi 

o caso do Estado de Bem-Estar Social, oferecendo às outras classes novas perspectivas.  

Neste aparato embolsam-se as suas ideológicas. Isto nos remete à idéia de revolução 

passiva, dizem os autores, a que opera: 

 
 - a evolução de um capitalismo individualista, selvagem, deixado as suas próprias 

forças, para um capitalismo planificado, transnacional, monopolista.  

- a generalização e mundialização do assalariado;  

                                                                                                                                                                                     
classe alta Até R$ 2.480 Até R$ 9.920 7 R$ 17.434. Alta classe alta Acima de 2.480 Acima de R$ 9.920 – Fonte: 

http://www.sae.gov.br/site/?p=17821#ixzz2lHY3zLkU. Também verificar informação junto Secretaria de 

Assuntos Estratégicos (SAE) e livro "Estratificação Socioeconômica e Consumo no Brasil" – Disponível em 

http://www.sae.gov.br/site/?p=17821. Acesso em :  21 nov 2013  

 
31

Sobre o cotidiano ler em Cotidiano; Conhecimento é Critica. Netto, J.P e Carvalho, M.C.Brant. 

A vida cotidiana é aquela vida dos mesmos gestos ritos e ritmos de todos os dias. 

http://www.sae.gov.br/site/?p=17821
http://www.sae.gov.br/site/?p=17821
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- a forte expansão das funções do Estado. O Estado assume as funções de mediação 

entre o capital e trabalho, intervindo tanto na racionalização e planificação 

econômicas quando a proteção social e no jogo e direção das relações sociais. Em 

outras palavras, O Estado se torna presente como sujeito econômico e sujeito 

socializante; 

- a introdução de um pacto social com as classes trabalhadoras, corolário de pressões 

e conflitos não-controláveis sem negociações efetivas. Deste pacto resulta a 

expansão e fortalecimento do chamado Estado-Providência, que assume 

progressivamente as funções de reprodução da força de trabalho (educação, saúde, 

etc), produz maior equidade social, expande a demanda de consumo de bens 

produzidos pelo sistema capitalista, assim como processa a difusão uniformizante de 

um consumo de massa. Deste pacto resultou também a introdução da práxis política 

democrata, duradoura e extensiva (em maior ou menor grau) em todos os países 

capitalistas desenvolvidos; 

-as relações de dominação e poder tomam um forma corporativista, funcionais, 

triangular (sindicatos, Estado, burguesia monopolista), tendo o Estado como 

figurante mediador principal. Ao corporativizar e institucionalizar a presença e 

participação das classes através de suas organizações e lideranças, se alteram as 

condições mesmas da prática política e as formas que tomam as relações sociais de 

dominação. (Netto e Carvalho, 2007: p. 33) 

 
 

As implicações advindas pela naturalização das relações sociais na vida cotidiana 

tiveram repercussões diretas e indiretas nas práticas sociais, dentre elas estão o 

enfraquecimento da classe trabalhadora como sujeito político; a intervenção da classe 

trabalhadora nos processos de construção coletiva. 

O que se percebe hoje são movimentos particularizados para contestação de direitos, 

isso pode ser verificado também na tentativa de mobilização de movimentos sociais, nos 

Movimento Sem Terra (MST), Movimento Sindicais, etc,. Estes inscrevem-se na construção e 

reflexão de propostas coletivas em prol de determinada causa que por vezes se combinam na 

garantia de direitos universais como Terra, Trabalho, Educação a Saúde, sob princípios de 

eqüidade social e democracia ampla. 

Infelizmente, na cotidianidade o processo coletivo não é simples para os movimentos, 

pela ampla heterogeneização da massa trabalhadora, que dificulta o reconhecimento de uma 

causa comum, sendo estes movimentos muitas vezes discriminados, particularizados e 

setorizados. 

O capitalismo vende a imagem de que todos podem consumir afinal todos são 

importantes na engrenagem do capital, sendo o cotidiano o espaço privilegiado, a base, das 

possibilidades de rentabilidade econômica.  
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Vale pontuar a armadilha dos meios publicitários que intervém junto ao individuo e o 

estimula a consumir novas mercadorias, a ter e não a ser - a exemplo da indústria dos 

cosméticos e da beleza, que irá criar novos cidadãos e vai criar o fetiche para quem pode viver 

a ostentação da beleza nos padrões do capitalismo-, e aqueles  que não se enquadrarem no 

perfil de consumidor cidadão são tratados à margem desta sociabilidade. 

Sobre esse processo de coisificação do ser humano, a alienação ingrediente essencial 

para vida cotidiana é visualizada segundo Netto e Carvalho (2007) apud Marx sobre dois 

sentidos: objetivo e subjetivo. 

 
Na objetivação do trabalho: o trabalho deixa de ser uma atividade vital, criadora, 

prazerosa, para se tornar um mero meio de subsistência. O trabalho perdeu seu valor. 

Resta apenas o emprego e este é escasso no mundo tecnológico moderno, criando 

uma nova cisão alienante: os empregados passam a ser encarados como 

privilegiados, os não-empregados como marginais. Mas mantém-se a afirmação 

básica de Marx: o homem percebe o trabalho como algo alheio e externo a ele. O 

trabalho alienado não só produz mercadoria como produz o próprio homem como 

mercadoria.  

Na objetivação das relações sociais estas deixam de se apresentar como históricas, 

conscientes, livres, igualitárias, afetivas, criadoras, integradoras, para se reduzirem a 

instrumento de dominação e opressão. (p.41) 

 
 

Já para os autores, no ponto de vista subjetivo, os gestos comuns, uniformidade, 

padronização dos desejos e necessidades fetichizados e controlados reproduzem os opressores 

o os oprimidos, determinado pela massificação e pelos comportamentos acríticos.  

Com isso, na esfera da sociabilidade, criam-se formas individualizadas, um mundo 

partido, fragmentado. 

Seguindo este ponto de argüição, a cidadania, na condição apoiada hoje, é de fato uma 

ilusão, pois com o capitalismo as relações sociais de dominação se aperfeiçoam e refinam-se, 

sendo que o próprio cidadão não se reconhece com tal e, muitas vezes, se torna 

tranqüilamente um usuário servil
32

 dos serviços e benefícios do Estado. 

Sobretudo, como afirma Netto e Carvalho (2007, p.4), a vida cotidiana é apresentada 

como a vida dos gestos, relações e atividades rotineiras de todos os dias; um mundo de 

                                                           
32

Sobre o olhar de Netto e Carvalho (2007) citando Lefebvre, este menciona que no inicio a representação do 

usuário pareceu a expressão de uma força reivindicativa capaz de agir na e sobre a cotidianidade. Ela pareceu 

subversiva no que dizia respeito aos múltiplos serviços exteriores ao trabalho produtivo, mas indispensáveis à 

produção e à reprodução das relações sociais, no que constitui a organização social da cotidianidade: transporte, 

comunicações, habitação e saúde, etc. O usuário nesta perspectiva, iria se tornar elemento primordial de uma 

força construtiva e crítica, que reabilitaria o valor de uso, subordinado ao valor de troca e à troca, até o ponto de 

ser apenas seu suporte. (Lefebvre, 1981, III:80) . No entanto o resultado hoje é um usuário servil, voraz e 

individual, que busca a satisfação de necessidade. O Estado e a burguesia engendram na vida cotidiana um único 

valor: a satisfação (p.54). 
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alienação; um espaço do banal, da rotina e da mediocridade; o espaço privado de cada um, 

rico em ambivalências, tragicidades, sonhos, ilusões; um modo de existência social 

fictício/real, abstrato/concreto, heterogêneo/homogêneo, fragmentário/hierárquico; a 

possibilidade de consumo sempre renovável; o micro mundo social que contém ameaças e, 

portanto carente de controle e programação política e econômica, mas também pode ser vista 

como um espaço de resistência e possibilidades transformadoras. 

Para os autores, a eminência de dar resposta a ações do cotidiano, mostra-o com 

espaço de resistência perpassado pela categoria mediação, a que dá direção à pratica.  

Na perspectiva do método dialético, esta permite compreender o processo dinâmico, 

ativo, desenvolvido pela interação entre as pessoas, objetos, conceitos, preconceitos, 

instituições, numa rede de associações onde o individuo é tido como sujeito engajado na 

construção de sua própria história. 

Vergara
33

, destaca a importância da categoria mediação para o trabalho do Serviço 

Social, referindo-se ao espaço institucional ela o considera como uma rede complexa de 

contradições, que se constitui como lugar de construção social, onde as mediações encontram 

ambiente para as interações entre profissional e usuários.  

Pelas mediações as relações, objetivos e projetos pessoais adquirem uma função que 

diminui o peso dos fatores institucionais e sociais, tornando assim a instituição o lugar de 

novas significações sociais, que promoveriam à superação e/ou transformação da realidade 

vivida pelos usuários. 

Ainda no estudo sobre a categoria mediação, a autora afirma que esta abre a 

possibilidade de romper com a ideologia institucional de organicismo e mecanicismo, na qual 

a instituição funciona segundo um modelo de reprodução com cunho organizacional 

capitalista, repassador de encaminhamentos e de intervenção mecânica através de políticas 

sociais. 

Com esta afirmativa, alicerça-se que as mediações apresentam-se como comunicações, 

informações e estabelecimento de relações sociais, no qual os usuários podem concretizar sua 

identidade e atitudes o que pode levar a instituição - e aos profissionais ―especialistas‖ - a se 

identificar como um espaço de convergência de sujeitos históricos, do social e da expressão 

pessoal, com sujeitos mobilizados, organizados e participativos, fazendo história e buscando 

permanentemente seus direitos de cidadãos. 

                                                           
33

 VERGARA, E. M. B. O significado da Categoria Mediação no Serviço Social. Seminário Nacional. Estado e 

Políticas Sociais no Brasil. Disponível  em: 

<http://cacphp.unioeste.br/projetos/gpps/midia/seminario1/trabalhos/Assistencia%20Social/eixo3/98evavergara.

pdf> Acesso em : 02 dez 2013. 

http://cacphp.unioeste.br/projetos/gpps/midia/seminario1/trabalhos/Assistencia%20Social/eixo3/98evavergara.pdf
http://cacphp.unioeste.br/projetos/gpps/midia/seminario1/trabalhos/Assistencia%20Social/eixo3/98evavergara.pdf
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No entanto, de acordo com Vergara, o espaço institucional é perpassado por relações 

cotidianas, os usuários/profissionais muitas vezes ficam fora do processo de superação, 

alienados, não participam das decisões e não são considerados no contexto institucional. 

Eles padecem pela aplicação de políticas fragmentas que configuram muitas vezes 

encaminhamentos e informações pontuais, que reforçam a condição de precariedade dos 

serviços e o desmonte de direitos. Nesta configuração, tornam-se paciente do imediatismo, 

com as mesmas carências, formando um círculo vicioso em função das suas necessidades. 

Uma forma de romper este lastro é a interlocução e trato com o cotidiano é o campo 

das mediações, que se apresenta como complexo e determinado, em um primeiro momento, 

mas a partir da práxis  histórico-crítica, podem se desvendar as complexidades, apreendendo 

as determinantes e imprimindo direção comprometida com os sujeitos históricos às suas 

intervenções, rompendo com as práticas institucionalizadas. 

Neste sentido, atuar nas mediações significa apoiar, capacitar e promover intervenções 

capazes de desvendar e penetrar nas realidades concretas dos usuários, possibilitando 

superação e/ou transformação dessas, num processo interativo, no qual, profissional e usuário, 

sejam atores responsáveis pelas ações. 

Ainda sobre o cotidiano, acrescenta Guerra (2007): 

 
 
O cotidiano é o lugar onde a reprodução social se realiza através da reprodução dos 

indivíduos (Netto, 1987)
34

, por isso um espaço ineliminável e insuprimível. As 

singularidades, os imediatismos que caracterizam o cotidiano, que implicam na 

ausência de mediação, só podem ser enfrentados pela apreensão das mediações 

objetivas e subjetivas (tais como valores éticos, morais e civilizatórios, princípios e 

referências teóricas, práticas e políticas) que se colocam na realidade da intervenção 

profissional. Guerra (2007. p.9):  

 

Já na visão de Vergara, é preciso desvelar as cortinas do cotidiano e da imediaticidade, 

desnudar o que está por trás de alguns procedimentos pré-estabelecidos, este movimento de 

reflexão poderia permitir ao profissional identificar nas mediações o concreto e apreender a 

sua particularidade histórico-social, identificando determinantes, vinculações e a 

complexidade das problemáticas sociais. 

Pontes (2008), por sua vez, traz a seguinte contribuição para pensar a categoria de 

mediação no âmbito do projeto profissional advindo no movimento de reconceituação do 

                                                           
34

 Netto, 1987. ―Para a critica da vida cotidiana‖ In Netto e Falcão. Cotidiano: conhecimento é crítica. São Paulo. 

Cortez, 1987.  
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Serviço Social. Ele afirma que esta categoria ontológica e reflexiva permite elucidações 

teóricas e interventivas ao Serviço Social no que se refere ao método. Em suma:   

 
 
Historicamente, o Serviço Social constituiu-se numa profissão de natureza 

interventiva, cuja ação se coloca em face das demandas sociais que substanciam a 

sua intervenção sócio-histórica na sociedade. ...[ o assistente social realiza sua 

prática através de rede de mediações, que ontologicamente estrutura o tecido 

social.(2008. p.155)  

 

Em outras palavras, significa dizer que o profissional através da postura reflexiva 

recompõe o ―campo de mediações‖, lugar das articulações e enfrentamentos dos 

pragmatismos institucionais. 

Pontes (2008), apud Netto, faz menção que a apreensão do campo de intervenção do 

Serviço Social, deve imprimir uma abordagem  em cima do real. Ele destaca que: 

 
 
 [...] a multiplicidade quase infindável das refrações da ―questão social‖ que se 

esbatem no âmbito da intervenção do Serviço Social põe problemas nos quais 

necessariamente se entrecruzam dimensões que não deixam equalizar, escapando e 

desbordando dos modelos formal-abstratos de intervenção. Os moldes formal-

abstratos desenvolvidos pela profissão – expressos, por exemplo, na tricotomia 

caso/grupo/comunidade, ou na seqüência estudo/diagnóstico/terapia/avaliação 

(continua) - mostram-se inevitavelmente unilaterias e unilateralmente, na justa 

escala em que deixam de apreender o sistema de mediações concretas que forma a 

rede em que se constitui a unidade de intervenção, esta mesma alvo de inúmeras 

situações problemáticas em que se corpificam as refrações da ―questão social‖, 

numa série de cuja diferencialidade instaura um aparentemente caótico complexo de 

carências (materiais e/ou ideais). Verifica-se, portanto, que a problemática que 

demanda a intervenção operativa do assistente social se apresenta, em si mesma, 

como um conjunto sincrético; a sua fenomenalidade é o sincretismo – deixado na 

sombra a estrutura profunda daquela que é a categoria ontológica central da própria 

realidade social, a totalidade. (grifos Pontes 2008. p.171) 

 
 

Na concepção de Pontes (2008), sem a apreensão dos sistemas de mediação, torna-se 

impossível uma melhor definição teórica-metodologica para intervenção profissional, que 

pode neste caso desembocar ações que necessariamente se restringem aos limites da demanda 

institucional.  

O movimento de desnudar a imediatidade, compreendendo a dinâmica da vida cotidiana, 

visa dar visibilidade ao ―modus vivendi‖ da população usuária e a reflexão desse. Ainda: 
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O traço da imediaticidade, que chama a atenção mais de perto por razões óbvias, 

promove, no processo de vida cotidiana, um curioso recurso aos comportamentos 

automatizados, objetivos e padronizados. O controle do tempo livre, do tempo para 

produção, para alimentação etc. obriga a que os homens submetidos a esta dinâmica 

de relações, se mantenham quase que permanentemente no plano das determinações 

intelecto. Sobre pouco ou quase nenhum espaço para evolução negativa e negadora 

da razão, porque as determinações do traço da imediaticidade impõem, quase que 

num limite existencial, as respostas no plano da positividade das ações e relações. 

(Pontes 2008. p. 178) 

 
 

Enfim seguindo a linha de análise acima, na vida cotidiana somente seria possível a 

transposição no nível da singularidade ou particular, articulando-a tanto à dimensão de 

universalidade quantos às questões de particularidades. Na fala de Pontes (2008, p.181) as 

mediações funcionariam como condutores por onde fluem as relações entre as várias estâncias 

da realidade  

Neste diálogo sobre a realidade, considerando a imediaticidade/cotidianidade, o 

movimento da pratica profissional deve licenciar-se dos fundamentos do seu exercício 

profissional, encontrando na perspectiva histórico-critica os embasamentos para apreender o 

movimento da realidade, no contexto das relações sociais, da totalidade da sociedade 

capitalista, para buscar romper com vértices que se opõem ao conservadorismo e ações 

antidemocráticas.   

 

3.2.  Atuação do Serviço Social e os Parâmetros de Atuação do 

Assistente Social na Saúde  

Tem dias que a gente se sente 

Como quem partiu ou morreu 

A gente estancou de repente 

Ou foi o mundo então que cresceu 

 

A gente quer ter voz ativa 

No nosso destino mandar 

Mas eis que chega a roda-viva 

E carrega o destino pra lá 

 

Roda mundo, roda-gigante 

Rodamoinho, roda pião 

O tempo rodou num instante 

Nas voltas do meu coração.   

(Chico Buarque, Roda Viva
35

)  

                                                           
35 O que é roda-viva? Roda-viva é, conforme os dicionários, movimento incessante, corrupio, cortado; é ainda 

confusão, barulho. A letra desta música faz parte da famosíssima peça de mesmo nome, escrita em 1967 e que, 

um ano depois, sob a direção de José Celso Martinez Corrêa, recebeu montagem à altura, no teatro Oficina. 



66 

 

 

No tratamento sobre a atuação do Serviço Social na Saúde, ponderaremos a conjuntura 

a partir dos anos 90. Como já vimos no capitulo anterior, este período caminha para 

implantação do projeto neoliberal no país, havendo a disputa de dois projetos político o da 

reforma sanitária e o privatista que passam a destacar diferentes requisições ao Serviço 

Social.  

Fazendo uma analogia à música de Chico Buarque acima destacada, no contexto 

político vivido podemos dizer que o projeto privatista foi a ―roda viva‖ que estacou a 

concretização do projeto democrático. 

Neste contexto, entre as requisições apresentadas ao Assistente Social no projeto 

privatista estão: a seleção socioeconômica dos usuários, atuação psicossocial por meio de 

aconselhamento, ação fiscalizatória aos usuários dos planos de saúde, assistencialismo por 

meio da ideologia do favor e predomínio de práticas individuais. 

Tendo contraponto esta visão o que é requerido pelo projeto da reforma sanitária em 

consonância com as diretrizes do código de ética profissional é: democratização do acesso as 

unidades e aos serviços de Saúde; estratégias de aproximação das unidades de Saúde com a 

realidade; trabalho interdisciplinar; ênfase nas abordagens grupais; acesso democrático às 

informações e estímulo à participação popular. 

É no palco de tensões que se entrelaçam que a categoria profissional vivenciando a 

partir do movimento crítico ocorrido na profissão, que visualizou o questionamento da ordem 

capitalista e de seus desdobramentos a partir da vertente crítica do movimento de 

Reconceituação, toma a cabo a partir de um direcionamento profissional, o Projeto Ético-

Político do Serviço Social – um projeto democrático e progressista e, por isso, contrario ao 

                                                                                                                                                                                     
Chico Buarque, que até então era "a única unanimidade brasileira", nas palavras de Millôr Fernandes, chocou 

parte de seu público com a radicalidade crítica e o tom francamente agressivo da peça. O texto menciona ações 

frustradas pela roda-viva. Na letra a roda-viva está associada à morte, ao contrário do que indica a palavra. A 

roda ceifa, arranca aquilo que ainda está em desenvolvimento: a gente estancou de repente. A gente parou (de 

crescer) de repente. Note-se como é expressivo o uso de estancar, que nos faz lembrar imediatamente de sangue. 

Somos abortados na capacidade de decidir o próprio destino, de adquirir autonomia como um rio é barrado, 

como um fluxo de sangue é Somos abortados na capacidade de decidir o próprio destino, de adquirir autonomia 

como um rio é barrado, como um fluxo de sangue é estagnado.  

Esses movimentos descritos na letra são, portanto, de trabalho em curso e de sucessiva frustração. Isso descreve 

muito a experiência brasileira, tanto do ponto de vista social e político como do ponto de vista cultural. Quando 

estávamos começando a engatinhar na democracia, é instalado o regime totalitário, para o qual não existem 

indivíduos. Sufoca-se até a saudade (já cativa) de outros tempos.  Disponível em: 

<http://cmais.com.br/aloescola/literatura/poesias/chicobuarquedehollanda_rodaviva.htm >. Acesso em 06 dez 

2013.  

http://cmais.com.br/aloescola/literatura/poesias/chicobuarquedehollanda_rodaviva.htm
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ideário neoliberal, atravessando esta posição é observado que também na década de 90 

identifica-se a ofensiva conservadora em contraposição a esta corrente política.  

A despeito do projeto profissional Forti e Guerra (2013) trazem o seguinte comentário: 

 
 
Esse projeto tem, no Código de Ética Profissional vigente, uma expressão destacada, 

uma vez que é instrumento norteador da ação profissional. Traz referência- 

proclamando valores radicalmente humanista – para a formação e o exercício 

profissional, que tornam clara a necessidade de competência do assistente social face 

aos desafios e às contradições que ele enfrenta na realidade social. Daí sobrelevar o 

sentido ontológico, sugerindo apurado e constante aprimoramento profissional para 

captar substancialmente a lógica que preside à sociedade em que vivemos, uma vez 

que nela se encontra solo histórico de origem e ação. (p.10) 

 
 

Esta fala reporta a necessidade de reflexão crítica pelo profissional para trabalhar 

aspectos inerentes à realidade social, voltando-se às expressões da ―questão social‖, direitos 

sociais e políticas sociais, é necessário captar as determinações que perpassam a realidade 

social, para tanto o Assistente Social deve situar a dimensão intelectual que lhe compete, 

visando compreender que operações particulares têm conexão com a totalidade e requerem a 

aquisição de preparo teórico (ético-politico) e metodológico capaz de desvelar e efetivar sua 

atividade profissional. (Forti e Guerra, 2008, p. 4), ou seja, dispor-se do arcabouço teórico-

metodológico, ético-político adquiridos na maturidade da categoria profissional. 

Neste aspecto podemos dizer que a atuação do Serviço Social na Saúde, no contexto 

que estamos nos propondo a debater, passa pela discussão que se expressa na crítica ao 

projeto hegemônico da profissão, atravessando a reatualização do discurso da divergência 

entre o estudo teórico e a intervenção, pela incredulidade da possibilidade da existência de 

políticas públicas e, sobretudo, na suposta necessidade da construção de um saber específico 

na área, que caminha tanto para a negação da formação original em Serviço Social ou 

deslancha para um trato exclusivo de estudos na perspectiva da divisão clássica da prática 

médica. 

Mesmo com esta contradição, a grande bandeira profissional na área da Saúde 

continua sendo a implementação do projeto de Reforma Sanitária, construído a partir de 

meados dos anos de 1970, uma vez que esse projeto tem relação direta com o projeto 

profissional dos assistentes sociais.  

Analisar as discussões que dizem respeito aos impasses para a efetivação desses 

projetos deve ser uma preocupação central na categoria, até mesmo porque o Código de Ética 
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da profissão apresenta ferramentas indispensáveis para o trabalho dos assistentes sociais na 

saúde em todas as suas dimensões: na prestação de serviços diretos à população, no 

planejamento, na assessoria, na gestão e na mobilização e participação social. 

Com intenção de promover subsidio que sirvam como fonte de consulta a categoria 

profissional, é criada mais uma ferramenta, fomentada pelas discussões da classe sobre o fazer 

profissional na área da Saúde. O documento intitulado Parâmetros para Atuação de 

Assistentes Sociais na Política de Saúde (2010)
36

, tem como finalidade referenciar a 

intervenção dos profissionais neste espaço ocupacional, cujo arcabouço foi estruturado através 

de diversos debates, contado com a participação de sujeitos de todo Brasil; ou seja, houve 

grande mobilização profissional para sua confecção.  

Neste, pactua-se a necessidade de pensar e realizar uma atuação competente e crítica, o 

documento afirma que as principais ações a serem desenvolvidas pelo assistente social na 

saúde, são: 

 

• democratizar as informações por meio de orientações (individuais e coletivas) e /ou 

encaminhamentos quanto aos direitos sociais da população usuária;  

• construir o perfil socioeconômico dos usuários, evidenciando as condições determinantes e 

condicionantes de saúde, com vistas a possibilitar a formulação de estratégias de intervenção 

por meio da análise da situação socioeconômica (habitacional, trabalhista e previdenciária) e 

familiar dos usuários, bem como subsidiar a prática dos demais profissionais de saúde; 

• enfatizar os determinantes sociais da saúde dos usuários, familiares e acompanhantes por 

meio das abordagens individual e/ou grupal; 

• facilitar e possibilitar o acesso dos usuários aos serviços, bem como a garantia de direitos na 

esfera da seguridade social por meio da criação de mecanismos e rotinas de ação; 

• conhecer a realidade do usuário por meio da realização de visitas domiciliares, quando 

avaliada a necessidade pelo profissional do Serviço Social, procurando não invadir a 

privacidade dos mesmos e esclarecendo os seus objetivos profissionais; 

                                                           
36 

 . Documento na integra pode ser acessado . Disponível em: 

<http://www.cfess.org.br/arquivos/Parametros_para_a_Atuacao_de_Assistentes_Sociais_na_Saude.pdf> 

Acesso em 06 nov 2013 

 

http://www.cfess.org.br/arquivos/Parametros_para_a_Atuacao_de_Assistentes_Sociais_na_Saude.pdf
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• conhecer e mobilizar a rede de serviços, tendo por objetivo viabilizar os direitos sociais por 

meio de visitas institucionais, quando avaliada a necessidade pelo Serviço Social; 

• fortalecer os vínculos familiares, na perspectiva de incentivar o usuário e sua família a se 

tornarem sujeitos do processo de promoção, proteção, prevenção, recuperação e reabilitação 

da saúde; 

• organizar, normatizar e sistematizar o cotidiano do trabalho profissional por meio da criação 

e implementação de protocolos e rotinas de ação; 

• formular estratégias de intervenção profissional e subsidiar a equipe de saúde quanto as 

informações sociais dos usuários por meio do registro no prontuário único, resguardadas as 

informações sigilosas que devem ser registradas em material de uso exclusivo do Serviço 

Social; 

• elaborar estudos socioeconômicos dos usuários e suas famílias, com vistas a subsidiar na 

construção de laudos e pareceres sociais a perspectiva de garantia de direitos e de acesso aos 

serviços sociais e de saúde; 

• buscar garantir o direito do usuário ao acesso aos serviços;  

• emitir manifestação técnica em matéria de serviço social, em pareceres individuais ou 

conjuntos, observando o disposto na Resolução CFESS nº 557/2009
37

. 

O documento ainda destaca a atuação profissional sobre quatro grandes eixos: 

atendimento direto aos usuários; mobilização, participação e controle social; investigação, 

planejamento e gestão; assessoria, qualificação e formação profissional. Vale ressaltar que 

estes não devem ser compreendidos de forma segmentada, mas articulados dentro de uma 

concepção de totalidade. 

Ao profissional cabe ter a clareza de suas atribuições e competências para estabelecer 

prioridade de ações e estratégias, a partir do que lhe é demandado pelo usuário, pela 

instituição, etc,. 

Os parâmetros atentam para a necessidade de interlocução com outros profissionais, 

desvelamento da realidade, mobilização/articulação política, sistematização da prática para 

                                                           
37

 . Resolução CFESS  Nº 557/2009 de 15 de setembro de 2009 .  A ementa dispõe sobre a emissão de 

pareceres, laudos, opiniões técnicas conjuntos entre o assistente social e outros profissionais. Disponível em: 

<http://www.cfess.org.br/arquivos/Resolucao_CFESS_557-2009.pdf.>  Acesso em : 11 dez 2013  

 

http://www.cfess.org.br/arquivos/Resolucao_CFESS_557-2009.pdf
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possibilitar o planejamento de ações profissionais propositivas, atualização profissional, 

pesquisa, etc. 

Destaca também que o perfil do profissional para trabalhar nas diferentes políticas 

sociais não deve perpassar abordagens tradicionais funcionalistas e pragmáticas, que reforçam 

as práticas conservadoras que tratam as situações sociais como problemas pessoais que devem 

ser resolvidos individualmente, para romper este lastro faz-se necessário que o profissional 

utilize-se do arcabouço teórico – critico, código de ética e demais instrumentos para 

concretude de sua atuação.   

Enfim cabe-nos, com estas considerações, destacar que não há soluções mágicas para 

construção de um projeto democrático, somos conhecedores que cada tijolo a ser levantado 

em nome da democracia nesta sociabilidade implica no embate não só de uma categoria 

profissional, mas de um conjunto de sujeitos políticos.  

No entanto no compromisso assumido com a classe trabalhadora e em defesas dos 

ideários humanistas, não devemos nos posicionar de forma indiferente aos obstáculos que se 

apresentam na atualidade e nem desconsiderar que há um conjunto de atividades e alternativas 

a serem desenvolvidas pelos profissionais de Serviço Social. 

 

3.3.  O Espaço Ocupacional de Atuação –  Particularidade do 

Pronto Socorro Municipal de Macaé.  

Nenhum tema é apenas o que aparece na forma 

lingüística que o expressa. Há sempre algo mais 

oculto, mas profundo, cuja explicação se faz 

indispensável à sua compreensão geral. Desta 

forma, escrever sobre um tema implica em 

buscar, tanto quando possível, romper as 

aparência enganosas que podem conduzir-nos a 

uma distorcida visão do mesmo. Isto significa 

que temos de realizar o esforço difícil de 

desembaraçá-lo destas aparências para apanhá-lo 

como fenômeno dando-se numa realidade 

concreta.  Paulo Freire (2007)
38

 

 

Sobre a atuação do Assistente Social na área de Saúde, cabe-nos anteriormente fazer 

algumas considerações.  
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  Paulo Freire in Ação Cultural para Liberdade e outros escritos. Pag.113. Editora Paz e Terra, 2007 
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Lembramos que mesmo o SUS, não sendo implantado em sua plenitude, apresentou-se 

como à mola propulsora para alguns ganhos da classe trabalhadora, como a descentralização, 

com a execução dos serviços prioritariamente pelos municípios.  

Constituiu-se dentro da Seguridade como a única política de cunho universal, 

mantendo-se como já vimos com a participação dos Conselhos para funcionamento, mesmo 

com muitas dificuldades de efetivação concreta. 

 Na intermediação com a carta magma, o Conselho Nacional de Saúde, com intuito de 

possibilitar o acesso à Saúde como principio constitucional, sendo direito de todos e dever do 

Estado, promulga a resolução n. º 218 de 06/03/1997.  

Esta resolução teve o propósito de preservar a integridade da assistência prestada pelos 

serviços, à participação social, e ação interdisciplinar. Nesta norma pactuou no âmbito do 

reconhecimento de alguns profissionais da área de Saúde, tais como: os assistentes sociais, os 

biólogos, os profissionais de educação física, os enfermeiros, os farmacêuticos, os 

fisioterapeutas, os fonoaudiólogos, os médicos, os médicos veterinários, os nutricionistas, os 

odontólogos, os psicólogos e os terapeutas ocupacionais. (Bravo, 2007, p. 50) 

Fizemos esta breve introdução afim de demonstrar a base de regulamentação do 

Assistente Social no espaço ocupacional da saúde. 

Agora considerando o trabalho do Assistente Social no Pronto Socorro de Macaé, 

vamos trazer alguns elementos institucionais que perpassam esta atuação.  

No entendimento de Silva (2009, p. 113). 

 
 
O Estado e as instituições pertencem às superestruturas da sociedade e, nesse plano, 

exercem um papel de reprodução da ideologia dominantes, de reprodução das 

relações sociais dominantes, através do controle que levam a efeito sobre o cotidiano 

dos grupos sociais. (pag.113) 

 
 

Esta citação destaca o papel e o significado do Estado e das instituições burguesas, 

como reprodutoras de culturas, ideologias e valores determinados pela classe dominantes, a 

fim de garantir a reprodução das desigualdades necessárias entre as classes para a manutenção 

expansiva da estrutura social atual. Neste aspecto, resguardamos que ao discutir a política de 

Saúde, vamos aprofundar dois elementos, o conceito de instituição e o de organização. 

A instituição e a organização são temas fundamentais de estudo para compreender o 

significado social do trabalho do Serviço Social dentro dessa esfera. As instituições existem 

em função de controle da ―questão social‖, é da essência das instituições serem controladoras. 

É principalmente a da sociedade capitalista que alguns grupos apropriando-se dos bens sociais 
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e instrumentos de trabalho passam a reivindicar-lhe o domínio. Ora, reivindicar é criar 

normas, leis, padrão, valores que legitimem essa apropriação. Aí se apresenta o cerne das 

instituições como forma de disciplinamento e criação de consenso. (Souza, 1982, p. 42) 

Qualquer sociedade que se estrutura com base na diferenciação entre grupos sociais e 

na divisão social do trabalho progressivamente cria padrões, normas, leis e práticas para 

controlar e reger essas diferenciações. Neste ponto, pode-se perceber que a ascensão do 

capitalismo traz consigo o desenvolvimento a ampliação das instituições sociais, porque os 

caminhos institucionais são instrumentos básicos para a reprodução da sua estrutura e suas 

relações. (Souza, 1982, p.43) 

As instituições podem ser consideradas como um conjunto de normas, padrões, leis, 

valores e práticas que regem as relações entre os homens, sendo uma das instâncias 

fundamentais da sociedade. Tendo sentido a partir da compreensão da dinâmica global dessa 

realidade, que é a sociedade.  

Como tal, as instituições, longe de serem uma componente estático, são 

essencialmente relações dinamizadas pelas correlações de força, surgindo sempre a partir de 

determinadas demandas sejam elas de cunho econômico, social, etc. 

Como no confronto entre classes, a burguesia sobressai-se ideologicamente, por deter 

mais poder, fazer-se valer as demandas que emergem com instituições, mescladas a suposto 

interesse dos trabalhadores.   

Na critica alçada por Souza (1982, p. 44) em consonância às idéias, normas, padrões, 

ideologias e práticas institucionalizados como resposta a determinadas demandas da 

sociedade, há o nível da operacionalização, ou dos meios de sua penetração, observância e 

efetivação. 

Esse nível é o das organizações.  Estas são como engrenagens criadas pela sociedade 

como meio de operacionalização dos elementos institucionalizados. 

Como tal, o conceito de organização te a ver com o conceito de instituição. Se as 

instituições se elaboram na dinâmica social, as organizações são como que uma aparelhagem 

para efetivação das funções institucionais. Sendo, instituições e organizações instâncias 

diferentes de uma mesma realidade. 

Em suma, pode se distinguir que instituições, representam o conjunto articulado de 

saberes (normas, valores, ideologias) e prática internalizadas na consciência comum de alguns 

sujeitos sociais e que são produzidos a partir de relações que se estabelecem entre os homens 

na produção da existência material.  
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Já as organizações, são um conjunto articulado de meios para operacionalização dos 

fins institucionais. 

Neste âmbito, o Estado é uma instituição fundamental da sociedade; é definidor de 

inúmeras idéias, normas, ideologias, padrões e práticas que são geradas na dinâmica social. 

Através desta breve explanação, percebemos que as instituições/organizações são 

espaço onde operam o confronto de correlações de interesses, de um lado a democratização e 

conceito de direito de outro a imposição do interesses capitalistas do mercado. 

Cabe-nos agora trazer aqui as particularidades da organização Pronto Socorro 

Municipal. Este foi inaugurado em dezembro de 1996, na gestão do prefeito Carlos Emir 

Mussi, tendo como objetivo atender a pleitos emergenciais do município de Macaé. 

Segundo as declarações dos Assistentes Sociais entrevistados o Pronto Socorro, antes 

da instalação do Hospital Público de Macaé- HPM atendia a todas as demandas do município 

e de regiões próximas. 

No site da Prefeitura Municipal de Macaé
39

 destaca que os serviços oferecidos pela 

unidade são: atendimento médico de emergência para usuários acima de 12 anos nas 24 

horas; Atendimento de enfermagem (curativo, nebulização, aferição de sinais vitais, 

administração de medicação, aspiração de vias aéreas); Serviço de radiologia; Serviço de 

Ambulância; Assistência social; Serviço de recepção; Coleta de material de laboratório; 

Serviço de limpeza; Serviços administrativos. 

Na ocasião do estágio que compreendeu o período de 2009 a 2011, a unidade estava 

localizada no centro da cidade, na Rua Dr. Luiz Belegard s/n, em setembro de 2012, mas no 

governo do prefeito Riverton Mussi, a unidade deslocou-se para Rua Dr. Luiz Belegard, 

540
40

, próximo a Casa do Idoso de Macaé ,no bairro Imbetiba. 

Vale observar ainda, que a unidade ainda é o primeiro acesso das pessoas que 

apresentam algum tipo de problema de Saúde, por se encontrar em uma região central.  

A instituição atende a idosos, adolescentes, pessoas em situação de rua, entre outros 

usuários, pessoas de outros municípios como: Carapebus, Rio das Ostras, etc. e bairros 

próximos ao centro, tais como: Aeroporto, Malvina, Botafogo, que necessitam de atendimento 

emergencial e não dispõem de nenhum outro recurso de acesso a outros locais. 

                                                           
39

 Prefeitura Municipal de Macaé. Disponível em: http://www.macae.rj.gov.br/saude/conteudo/titulo/unidades-

de-pronto-atendimento . Acesso em 20 dez 2013 

 
40

Em consulta ao site da prefeitura a unidade do Pronto Socorro ainda consta no endereço antigo. Disponível em: 

<http://www.macae.rj.gov.br/saude/conteudo/titulo/unidades-de-pronto-atendimento> . Acesso em 20 dez 2013. 

Observamos que os dados não encontram-se atualizados. 

http://www.macae.rj.gov.br/saude/conteudo/titulo/unidades-de-pronto-atendimento
http://www.macae.rj.gov.br/saude/conteudo/titulo/unidades-de-pronto-atendimento
http://www.macae.rj.gov.br/saude/conteudo/titulo/unidades-de-pronto-atendimento
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Cabe destacar que o Pronto Socorro Municipal - PSM faz parte da rede de emergência 

do município, cabendo à Secretaria de Saúde Municipal gerir a instituição pública que recebe 

subsidio do SUS para sua manutenção.  

Ainda nesta altercação pontuamos que Macaé conta hoje com 07 unidades de pronto 

atendimento
41

, hospitais e 03 UPA´s. Na fala dos profissionais do Pronto Socorro registramos 

que esta rede de atendimento mostra-se carente devido ao aumentou do quantitativo 

populacional da cidade. (grifo nosso) 

Apesar de não termos encontrado dados sistematizados sobre o perfil dos usuários que 

são atendidos na unidade, destacamos a fala do entrevistado (3). Ele reportou na entrevista o 

aumento da procura dos serviços de saúde na unidade, inclusive por pessoas que detêm maior 

poder aquisitivo e plano de saúde; ―muitos dos pacientes que hoje são atendidos pela PSM são 

pessoas que possuem plano de saúde, que procuram o Pronto Socorro, pois a rede particular 

não suporta a demanda local, pois encontra-se limitada.‖ Ele destaca que a rede particular 

conta hoje com: o Hospital da Unimed, Hospital São João Batista (sendo porta de 

atendimento apenas para casos de internação, não atendendo mais pacientes em regime de 

emergência) e Clínica São Lucas‖. (informação verbal)
42

 

Este mesmo entrevistado ainda destaca que ocorreu um aumento na rede de 

atendimento (visto as novas unidades públicas com destaque as UPAs), porém este aumento 

não foi suficiente para o acolhimento ao contingente populacional da cidade – fato este 

confirmado no primeiro capítulo deste trabalho. 

Em relação ao atendimento feito à população, outro dado que nos chamou a atenção 

foi o relato do entrevistado (4), que reportou que o Pronto Socorro acaba atendendo ―tudo‖, 

ou seja, o que não funciona no Programa de Saúde da Família - PSF, nos atendimentos 

ambulatoriais, nos postos próximo da casa do usuário, ou seja, o que o usuário não consegue 

acessar na rede ambulatorial ele acaba vindo para o Pronto Socorro para ser atendido, e é 

atendido. 

Na fala desse mesmo entrevistado ele enfatiza que há pessoas que acabam 

permanecendo na unidade por um período superior ao que seria proposto para um 

atendimento de urgência/ emergência, mas pela carência local de atendimento os usuários não 

                                                           
41

Idem 30. Destacam-se  07 Unidades de Pronto Atendimento: Unidade de Emergência Pediátrica, Unidade de 

Córrego do Outro (Emergência e ambulatório), Unidade do Sana (Emergência e PSF), Pronto Socorro do 

Parque Aeroporto, Pronto Socorro Municipal, SPA Brasília. Hospitais  -, Hemocentro, Hospital Público 

Municipal DR. Fernando Pereira da Silva (HPM), Hospital Público Municipal da Serra Evangelina Flores 

da Silva, Irmandade de São João Batista de Macaé.   
42

  Vide Entrevista 3 - Apêndice II  
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são transferidos para outros locais e acabam no nosso entendimento a ser tidos como 

―clientes‖ da unidade. 

A fala desse último Assistente Social reforça também a freqüência de atendimento pela 

unidade de alguns pacientes, ―há pessoas que são atendidas todo mês na unidade‖, como 

exemplo: paciente soro positivo, mesmo tendo participado de Programa do Município relativo 

ao seu tratamento, eles vêem o Pronto Socorro como seu referencial para atendimento. 

Já na fala do entrevistado (2) pode-se verificar que algumas questões sociais do 

município são tratadas no Pronto Socorro, por falta de recursos em outras unidades de 

acolhimento do município. Com isso podemos perceber a carência de recursos locais para 

atendimento a população. 

Além disso, quando há algumas demandas que estariam vinculadas a outras políticas  

(Assistência, por exemplo) não são atendidas por estas, por falta de recursos ou outros 

motivos, estas demandas acabam sendo tratadas como questões de Saúde e são direcionadas 

ao Pronto Socorro.  

O entrevistado 2, citou um caso, de um usuário que esta no Pronto Socorro por não 

possuir residência. Atualmente este não apresenta nenhum problema de Saúde, é cadeirante e 

proveniente de outro município; tem família, mas não deseja voltar para seu município de 

origem. 

Foi parar no Pronto Socorro por encaminhamento do poder público (Prefeitura) do 

município, pois o usuário levou seu caso à emissora de rádio local fazendo uma denúncia que 

não estava sendo assistido e necessitava de cuidados. ―Hoje, ele tem um quarto no pronto 

socorro com TV e internet.‖, por enquanto ele segue na unidade até que sejam tomadas outras 

providências.  Isso enfatiza que a solução dada pelo Estado é ―paliativa‖, no sentido de 

acobertar o problema social para a população  

Ainda sobre a instituição o entrevistado destacou que a unidade já atendeu a usuário 

que estava em custódia, pois não tinha como este ser transferido para local adequado, então 

ficou no Pronto Socorro até o termino de seu tratamento, com dois policiais fazendo a 

vigilância.  

Neste caso, o município não possui forma de atendimento em outro local de maior 

segurança e não foi possível transferir o usuário para uma Unidade Hospitalar Prisional no 

Rio de Janeiro. 

Já em relação ao perfil do usuário atendido, todos os entrevistados declararam que 

apesar de não terem dados concretos que percebem que a maioria dos usuários do Pronto 

Socorro são idosos. Mas também declararam outros usuários como: moradores de rua, 



76 

 

soropositivos, casos de violência contra mulher, etc., mas destacaram que ―majoritariamente‖ 

a população atendida são de idosos.  

Souza (1982, p. 48) irá declarar que dadas às especificidades, em relação à demanda 

institucional, esta se coloca diante do profissional como simples atividade, sem espaço para 

mediações, cujos objetivos e metas buscam desenvolver intervenções que não extrapolem o 

pré-estabelecido.  

Então, conclui-se que é permitida apenas a setorização das necessidades dos usuários, 

a inserção social é reiterada pelos programas normatizados, conformados a imediaticidade, 

com respostas paliativas, organizadas com ―um fim em si mesmo‖ 

Em suma, as demandas manifestadas por usuários por inserção na rotina institucional 

são consideradas demandas individuais/particulares, que por diferentes motivos acabam não 

se inserindo na rotina institucional, dada a limitação e fragmentação das respostas. 

Em relação espaço ocupacional Vasconcelos (2007, p.171) afirma que os profissionais 

acabam negando o caráter coletivo das demandas postas a realidade, estas se apresentam 

como coletivas não só porque vivenciadas por todos, mas, também porque só coletivamente 

poderão ser enfrentadas tendo conta os interesses e necessidade dos trabalhadores.  Negando-

se este caráter, os usuários acabam ―vítimas do imediatismo‖, com as mesmas carências, 

formando um círculo vicioso em função das suas necessidades. 

Em relação ao espaço físico, em visita à Unidade de Saúde atual, destacamos as 

mudanças operadas, a unidade conta hoje com a seguinte configuração: uma recepção, sala de 

espera anexa a recepção com 02 banheiros masculinos e femininos, o feminino estava em 

manutenção. 

No interior da unidade há um corredor de acesso a três salas de consultórios contendo 

duas mesas para atendimento médico, vimos na ocasião da visita apenas dois médicos 

atendendo, 01 sala de medicação contendo uma área reservada para aplicação de injeções, ao 

lado 01 enfermaria masculina com quatro leitos, 01 sala de hidratação, onde ficam os 

pacientes que necessitam ficar em observação, no corredor seguinte há acesso as outras salas 

onde foi percebido mais uma enfermaria masculina com dois leitos, 03 enfermarias femininas 

com 02 camas em cada quarto, (obs: cada quarto tem seu banheiro próprio), banheiro de uso 

comum masculino e feminino, uma sala de isolamento, duas salas onde pretendem fazer o 

laboratório da unidade para não dependerem do diagnostico do Jorge Calda, um ambiente 

separado com uma sala para terapia intensiva (Politrauma) e 01 sala de Unidade Intensiva 

para caso mais graves, sala dos enfermeiros dentro desse ambiente, fora do ambiente uma sala 
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da equipe de enfermagem, sala da equipe médica, seguindo o corredor a sala do serviço social 

anexo do prédio principal, salas da administração, refeitório, dormitório, sala de arquivo de 

documentos, farmácia, sala do Raio X. 

No pátio externo há uma área para guarda dos veículos da unidade (ambulância e 

carro). ―Em comparação a estrutura do passado a unidade teve relevantes melhorias pela 

distribuição dos ambientes e aquisição de equipamentos novos‖. (cf. Entrevista com 

Assistente Social 2 – informação verbal). 

Na opinião dos Assistentes Sociais em relação ao local de trabalho, as condições 

atuais para atuação profissional se apresentam como: “Muito próxima do ideal. O ideal é ter 

acesso a recursos para atender o usuário. Cada serviço tem sua particularidade, assim como 

as expressões da questão social trazem múltiplas demandas também, o Serviço Social deve 

fazer múltiplas abordagens para atender essas especificidades.” (Entrevistado 1). 

O entrevistado 2 disse que ―hoje as condições de trabalho eram adequadas, pois a 

unidade apresentava uma sala própria para atendimento do serviço social, com telefone sem 

restrição”; isso foi um ganho, pois muitos atendimentos eram realizados a pessoas de outros 

municípios, desta forma há necessidade do assistente social fazer contato com parentes de 

usuários internados que residem em outras localidades, tais como Rio de Janeiro, Minas, 

Espírito Santo. 

A sala de Serviço Social possui mesas, cadeiras e um banheiro. Hoje os assistentes 

sociais não contam com um computador, com internet, o que dificulta na compilação de 

dados e confecção de algumas pesquisas que poderiam facilitar a atuação profissional. “No 

passado eles possuíam um caixinha para arcar com pequenas despesas, mas decidiram 

cancelar este tipo de recurso.” 

 Para o entrevistado 3, ―as condições são razoáveis, pois foram operadas mudanças 

significativas na unidade, inclusive com uma sala para atendimento do serviço social, que foi 

uma conquista dos profissionais após muitos anos de luta. Mas, estas condições ainda estão 

aquém em alguns aspectos, no que se refere à atuação de mais de uma pessoa na sala do 

serviço social e um estagiário.  Enfatizou que as condições hoje são razoáveis porque 

garantem o sigilo do usuário. Destacou ainda que algumas vezes os profissionais, devido a 

tramites burocráticos institucionais, acabam se mobilizando para comprar matérias como 

fizeram na aquisição de uma mesa, persiana, pois se fossem requerer isso a direção poderia 

demandar mais de 06 meses e eles tinham necessidades imediatas‖.  
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 Já o entrevistado 4, afirmou que a situação é ―Indiscutivelmente melhor; ter uma sala 

exclusiva do Assistente Social é bom, com melhor infra-estrutura, tem um dormitório 

garantido. Neste ponto foi muito bom.‖ 

Dessa forma, percebemos uma melhora significativa no espaço físico onde atuam os 

assistentes sociais, visto que na ocasião do estágio, as condições da unidade eram 

extremamente precárias
43

, inclusive pela falta de materiais e pela não garantia do sigilo para 

atendimento aos usuários. 

O fato do Serviço Social ter hoje uma sala própria para atendimento foi destacado por 

todos como um ganho. Este fato possibilita o sigilo das orientações prestadas aos usuários, 

melhores condições de atendimento e privacidade. 

Também percebemos um ganho relativo ao espaço físico para descanso, fator que 

provocava o descontentamento dos profissionais, pois no passado os profissionais não 

contavam com local para descanso, como o médico, enfermeiro, etc., eles dependiam do 

revezamento desses profissionais ou que alguém cedesse o leito, caso contrario dormiam na 

sala do Serviço Social. 

Em resumo, as mudanças operadas na infra-estrutura da Instituição são favoráveis para 

a atuação profissional, especialmente no que determina o capítulo V do Código de Ética 

Profissional. 

 
Do Sigilo Profissional 

Art. 15 - Constitui direito do assistente social manter o sigilo profissional. 

Art. 16 - O sigilo protegerá o usuário em tudo aquilo de que o assistente social tome 

conhecimento, como decorrência do exercício da atividade profissional.  

 

 Nesta concepção, ter uma ―sala própria para o Serviço Social‖ significa mais 

segurança na atuação profissional, alcançada pela luta dos profissionais para que sejam 

garantidos o exercício profissional e os direitos dos usuários. No entanto, cabe destacar o que 

foi salientado pelo entrevistado 3, que ―hoje o que o inquieta é a falta de sigilo na intervenção 

junto aos usuários no leito, devido ao espaço físico, muitas vezes antes do Serviço Social 

fazer a intervenção ao usuário, todos da unidade tem conhecimento da doença.  Na visão 

dele, o usuário acaba recebendo orientações de forma indireta até do auxiliar de serviços 
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 Ver Anexo V.- Diário de Campo. 
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gerais, inclusive em muitos casos há a exposição da doença até para outros usuários 

internados no mesmo quarto e seus acompanhantes. Na interpretação do senso comum todos 

querem atuar como assistentes sociais.” (Vide resposta número 17). 

 Em relação a isto, Vasconcelos destaca (2007): 

 
 
O trabalho com o paciente nas enfermarias e realizado ao lado do leito e, como estas 

não contam com instalações próprias para Serviço Social, as famílias dos pacientes 

são atendidas, com freqüência, nos espaços do plantão ou junto ao leito do próprio 

paciente. (pag.167)  

 

 Visando buscar alternativas as estas questões no que tange o espaço ocupacional e 

outros aspectos nos ancoramos em Iamamoto (2009, p. 12) que afirma que o exercício da 

profissão exige um sujeito profissional que tenha competência para propor, para negociar com 

a instituição os seus projetos, para defender o seu campo de trabalho, suas qualificações e 

atribuições profissionais.  Requer do profissional ir além das rotinas institucionais para buscar 

apreender, no movimento da realidade, as tendências e possibilidade, ali presentes, passíveis 

de serem apropriadas pelo profissional, desenvolvidas e transformadas em projetos de 

trabalho. 

 

3.4.  Relações de Poder que perpassam o espaço institucional.   

 

Em relação à organização hierárquica da instituição, os Assistentes Sociais no Pronto 

Socorro estão vinculados à equipe técnica, onde também fazem parte desta equipe o Médico, 

Farmacêutico, Enfermeiro.  

O Diretor Técnico atual é o Sr. Frederico Mattos, ele é subordinado à Coordenação de 

Serviços de Emergência do Município, que por sua vez está subordinada a Secretária de 

Saúde.  

Os enfermeiros têm sobre sua responsabilidade o Técnico de Enfermagem e Auxiliar de 

Enfermagem. A equipe de Enfermeiro e o Assistente Social possuem uma coordenação, já a 

equipe médica conta com a chefia do plantão. 

No organograma da instituição ainda há a Diretoria Administrativa que tem sobre sua 

responsabilidade o maqueiro, recepcionista, auxiliar de serviços gerais, motorista, auxiliar 

administrativo. Segundo dados obtidos nas entrevistas, a unidade apresenta os seguintes 
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profissionais/serviços em regime de terceirização: transporte e remoção feito pelo 192, 

serviços de alimentação, serviços de lavanderia.
44

 

Vale destacar que apesar do que foi relatado acima pelo entrevistado (3), os demais 

profissionais destacam-se ligados a Diretoria Administrativa, sendo esta que apresenta 

demandas aos profissionais. Além disso, todos os Assistentes Sociais estão vinculados a 

Coordenação de Assistentes Sociais da Saúde do Município, que é externa à unidade.  

Na fala do entrevistado 4, pontua-se que ―tecnicamente o Serviço Social está vinculado a 

Coordenação do Serviço Social do Município e no Pronto Socorro estão ligados à diretoria 

Administrativa.‖ 

Notamos, também, que na maior parte das falas, os entrevistados se reconhecem 

subordinados à Diretoria Administrativa e não a Diretoria Técnica; supomos que isso pode 

causar certo transtorno quanto à limitação de ações profissionais, visto que uma diretoria pode 

ou não partilhar das idéias da outra gerando um conflito. 

A fala do entrevistado 1, destaca a relação de poder que detêm o médico em uma 

instituição de saúde: ―aqui é a casa do médico‖. Ela pontua que apesar de alguns ganhos dos 

outros profissionais, ainda é o médico o profissional mais importante e reconhecido na 

unidade de saúde. 

 Ainda na fala desse profissional ao responder a pergunta 18, ele traz questões relativas a 

imposição do poder institucional; destaca que ―até maio/2013, o serviço social contava com 

dois profissionais atuando de segunda a sexta-feira, mas esta realidade mudou quando 

algumas profissionais foram alocadas para a pediatria, por determinação da Secretaria de 

Saúde do Município. Isso causou uma reformulação da equipe, no que diz respeito aos 

plantões, que hoje contam apenas com um assistente social por dia. 

Em relação à coordenação, o entrevistado 2, deixa claro que houve um ganho dos 

profissionais, mas com ressalvas. ―Hoje possuímos um coordenador do Serviço Social, mas 

este não recebe nada além do que hoje recebe o assistente social, diferente dos coordenadores 

de outras áreas, como o da enfermagem ou da área médica, ―vemos esta diferença‖. 

Esta questão também é abordada pelo entrevistado 4, que relata: ―No momento o Serviço 

social conta com uma coordenação, coisa que nunca teve. Ele destaca como uma conquista 

que não foi só do Serviço Social, mas a vê como uma conquista de outros profissionais da 

unidade como no caso dos Enfermeiros. 

                                                           
44

 Vide Apendice II – resposta a pergunta 2 - Entrevistado 3. 
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Ambos os profissionais destacam como um ganho para a equipe do Serviço Social ter um 

coordenador, mas um observa o tratamento diferenciado desse em comparação aos demais e a 

outro não revela se conhece ou não tal situação. Em relação aos demais entrevistados estes 

não tecem comentários a este respeito.   

Sobre às demandas institucionais (Cf. Apendice I, pergunta n. 5) - Quais as atividades que 

a instituição impõe ao trabalho do Assistente Social?  

Obtivemos as seguintes respostas: “O que mais chama a atenção e a chamada pelo 

técnico e outros profissionais do Serviço social para lidar com as questões familiares do 

usuário. Basicamente a própria unidade fica refém de uma coisa técnica e até intuitiva, o 

trato com a família. Eles convidam o serviço social para fazer a interlocução com a família.” 

(Entrevistado 1) 

Já o entrevistado 2, responde que: ―Acolhimento, Atendimentos nos leitos para 

identificação do usuário, verificação se estes possuem toda documentação, motivos de 

internação e orientações quanto a questões relativas à saúde de acordo com programas de 

assistência médica do município, questões previdenciárias ou de assistência, orientar e 

realizar contatos com acompanhantes dos pacientes, informando sobre os seus direitos e 

deveres, proporcionar apoio emocional e orientação sobre procedimentos do benefício auxílio 

funeral, muitas vezes acompanhar o médico, principalmente no preenchimento da declaração 

de óbito, questões previdenciárias, elaboração de relatório de produtividade que são 

repassado a coordenação de assistência social na saúde para estatísticas mensais”.   

Por sua vez, diz que: não se realiza uma compilação das fichas, com fechamento mensal 

ou anual de atendimento na unidade; também, se trabalha na elaboração de normas e rotinas 

para visitas, atualização do catálogo de recursos do município, encaminhamento de fichas de 

notificação e relatório a Coordenadoria dos Direitos da Mulher, Conselho Tutelar, Conselho 

Municipal do Idoso, Programas de Saúde do Trabalhador; atua, juntamente com a equipe 

multiprofissional, na agilidade de transferência hospitalar. Também se realizam contato com 

albergues para usuários em situação de rua, ou em caso de crianças consideradas em 

situação de risco, onde é preciso acionar o conselho tutelar, além dos atendimentos em 

situação de acidente de trabalho, vitimas de violência doméstica e em outras situações onde 

os profissionais são solicitados.”  

Outra questão muito importante que apareceu nas entrevistas tem a ver com ―algo que 

acontecia no passado e que hoje não é aplicado: a assinatura do assistente social na 

autorização de exames. Para o profissional isso não apresentava uma barreira e sim era 

entendido pelo mesmo como uma valorização do assistente social, até porque foi consensual 
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com a equipe médica e diretor técnico na época, que o serviço social processaria desta forma, 

pois os exames de tomografia e ultrasom demandavam a unidade um custo altíssimo. 

Atualmente não há na unidade este tipo de exame e o encaminhamento é feito direto para 

HPM quando a necessidade deste tipo de exame. (Cf. Entrevistado 3) 

Essa entrevista lembrou a lógica operada pelo serviço de Saúde no âmbito da política de 

saúde, pela precarização dos serviços. Por exemplo, foi declarado que hoje a demanda 

administrativa que foi acordada com o diretor técnico da unidade é a guarda do livro de 

registro de óbito pelo assistente social. Mas, por que a equipe assumiu esta demanda? Mesmo 

reconhecendo que é um trabalho que qualquer administrativo pode fazer, o motivo se dá pela 

falta de profissionais na área administrativa, visto que eles não estão submetidos ao regime de 

plantão 24 horas e muitas vezes quando o usuário chegava para buscar a documentação do 

processo do óbito de um familiar se deparava com a falta de atendimento, além da carência  

do atendimento ou informações necessária para agilização de seu processo da certidão de 

óbito. 

Ainda foi relatado, na entrevista ao Assistente Social 3, ―que em alguns casos os 

profissionais são pouco preparados e apresentam um atendimento mecanizado, atuando face 

situações de fragilidade emocional do usuário, sendo o Assistente Social visto como 

acolhedor no que diz respeito às demandas trazidas. Então a equipe, no sentido de agilizar o 

acesso do usuário a esta documentação e este atendimento aderiu em assumir a guarda deste 

livro. ‖ 

Na visão do entrevistado 4 o que imposto ao profissional é:  ―a agilidade; por mais que 

você mostre que o atendimento tem que ser diferenciado, pois não se referem ao mesmo caso 

clínico, há uma posição pela instituição e pela equipe médica de dar solução aos casos 

sociais. “tem que se livrar dos casos sociais‖, Também teve destaque que as seguintes 

demandas são requeridas: solicitação de transporte, transferências, etc., são demandados ao 

serviço social para execução, ―todo tempo eu tenho que estar mostrando que não é nossa 

atribuição. É histórico achar que o assistente social faz transferência.  O entrevistado ainda 

destacou que em relação à Declaração de óbito, por exemplo, acham que o serviço social tem 

que fazer o preenchimento. O papel é de orientar as famílias e prover recursos.  

A declaração é uma responsabilidade do médico, mas a todo tempo eles querem passar 

esta bola para o Serviço Social, mas eles não conseguem.‖ (Cf. Entrevistado 4) 

Em uma primeira analise dos depoimentos acima, vemos que ora aparecem demandas 

de ordem burocrática e administrativa ou atividades que estariam vinculadas a orientações 
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diversas, encaminhamento internos a recursos da unidade, encaminhamento externos a 

demandas do município, esclarecimento, informações, providências, apoio e aconselhamento.  

Tendo por base a pesquisa desenvolvida por Vasconcelos (2007), que traz algumas 

ponderações sobre as demandas dirigidas ao Assistente Social da Secretaria Municipal de 

Saúde do Rio de Janeiro, gostaríamos de destacar as seguintes: 

 
 
1. Atendimento individual, realizado através de uma única entrevista, sendo raros os 

retornos ao mesmo serviço objetivando a continuidade ou acompanhamento da 

demanda apresentada; 

2. Atendimento à demanda espontânea/livre, a demanda encaminhada pelos demais 

profissionais e/ou serviços de saúde e encaminhada por outras instituições; 

3. O Assistente Social no plantão realiza basicamente orientação (previdenciária, 

acidente de trabalho, programas assistenciais, quadro clínico de paciente internado), 

encaminhamento (para recursos internos da unidade:inscrição nos programas, 

agilização de exames e/ou consultas médicas e para recursos da comunidade/ou 

institucionais; bolsas de alimento, passagens gratuitas, recursos assistenciais, 

exames de alta complexidade, asilamento, apoio), e, em alguns casos, 

aconselhamento. Estas ações, burocratizadas, produzem uma atenção que não tem 

continuidade nem interna nem externa à unidade de saúde; (pag.169) 

 
 

Como base no que foi levantando por Vasconcelos (2007), e considerando as 

entrevistas com os profissionais do Pronto Socorro Municipal, destacamos que muitas vezes o 

plantão não se constitui numa atividade planejada nem sistematizada a partir pelo menos, do 

conhecimento do perfil dos usuários da instituição e do próprio plantão e dos recursos 

existentes dentro e fora da unidade de saúde. 

Vasconcelos (2007, p. 171) nos chama a atenção sobre as ações desenvolvidas no 

âmbito do plantão são: burocrática, imediatas, isoladas e assistemáticas, que promovem 

encaminhamentos, orientações, aconselhamento e apoio como um fim em si mesmo, na 

medida em que estas ações não estão articuladas a programas e projetos que atinjam e/ou 

absorvam os usuários de forma sistemática e continuada no sentido de oferecer suporte 

contínuo as demandas explícitas, mas principalmente as demandas implícitas por atenção 

integral a saúde. 

Outro ponto que destacamos nas entrevistas foi à pergunta n.º 9. (Cf. Apêndice II):  

Quais relatórios são demandados pela instituição/Secretaria de Saúde ao Serviço 

Social?   
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Ao questionar os profissionais sobre os relatórios demandados pela instituição ou 

Secretaria de Saúde, procurávamos constatar se aos profissionais eram demandas metas de 

produção, de atendimento, entre outras.  

O que foi constatado pela resposta de alguns profissionais é que é demandado sim, no 

entanto eles não possuíam estes dados compilados, sendo de responsabilidade da 

Coordenação do Serviço Social do Município prover resultado de tal dado para Secretaria 

Municipal de Saúde, os profissionais realizam apenas o repasse dos atendimentos feitos. 

No tocante a este dado quantitativo que poderia se auferido pelos profissionais, 

acreditamos que este poderia ajudar traçar algum perfil dos atendimentos feitos na unidade, 

também poderiam subsidiar junto com outros instrumentos, processos mais sistematizados a 

prática, incluindo ações de planejamento e mobilização.    

Além disso, algumas profissionais confundiram os relatórios que fazem parte das 

atribuições privativas do Assistente Social, estabelecidas no item IV. Realizar vistorias, 

perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria de Serviço Social 

(lei 8.662) com relatórios demandados a instituição.  

Nestes casos acreditamos que os primeiros sejam documentos efetivos do Serviço 

Social para concretude de seu trabalho e não os consideramos na pesquisa como relatórios 

demandados pela instituição, mas como documentos que faz parte da prática profissional 

como uma atribuição do profissional em qualquer espaço ocupacional que este esteja inserido. 

Sobre a interligação com a equipe multidisciplinar da unidade, esta é composta por 

funcionários que fizeram concurso público, que executam seu plantão de 24 horas, sendo em 

sua maior parte provenientes de outros municípios, assim observa-se que alguns não criam 

vínculos diretos na cidade.  

Ainda no que se refere à articulação dos profissionais com as equipes 

multidisciplinares, percebemos que o médico é tido com um profissional diferenciado, e não 

há articulação política com os outros profissionais no que se refere às lutas conjuntas, apenas 

são acionados quando há questões de tratativa da saúde dos usuários atendidos. 

Já em relação à publicitação dos gastos da unidade (Apendice I- pergunta 7), nossa 

intenção era de constatar se havia pela instituição alguma forma democrática de divulgação ou 

participação dos gastos da unidade.  

Acreditávamos que de posse dessa informação os profissionais da unidade pudessem 

se articular e pensar uma forma de controle social, tendo a transparência como ferramenta 

democrática. No entanto, observamos pelas respostas que não há qualquer informação a este 
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respeito, apenas quando se efetuam ―corte‖ na unidade estes são justificados pela falta de 

recursos. 

Com base no que foi explanado neste subitem, percebemos que ainda há um hiato no 

que se refere à mobilização entre os assistentes sociais e outros profissionais no que diz 

respeito a articulação política e publicização de dados públicos.  

Além disso, há a questão dos relatórios estes apresentam dados fragmentados que 

demandam uma atuação mais sistematizada, visando um rompimento da rotina institucional. 

Ainda sobre a publicização dos gastos públicos da unidade, procuramos outras fontes 

de consulta, infelizmente não encontramos nos meios públicos (site da Prefeitura) 

informações relativas aos gastos com pessoal, material, projetos, equipamentos, etc., da 

instituição. Acreditamos que estas sejam compiladas na esfera da Secretaria de Saúde ou dos 

Conselhos, no tocante não foi possível obtê-los para composição deste trabalho. 

 

3.5.  A Atuação do Assistente Social no Plantão do Pronto Socorro 

Municipal de Macaé.  

 

"Só é lutador quem sabe lutar consigo mesmo.‖  

Carlos Drummond de Andrade.  

 

Tendo como base que o Assistente Social compõe um grupo de profissionais que 

trabalham na área de Saúde, inclusive com respaldo legal, faremos o debate sobre sua atuação 

nessa área, inserido no regime do plantão. 

 Para tanto utilizaremos como um dos nossos referenciais teóricos Vasconcelos (2007) 

e suas reflexões acumuladas no livro “A prática do Serviço Social: cotidiano, formação e 

alternativas na área da saúde”.  

A pesquisa que deu origem a este trabalho foi realizada entre agosto de 1997 a 

setembro de 1998, tendo a participação efetiva de 30 unidades de saúde do município do Rio 

de Janeiro, e contando com a participação de 64 (26,22%) dos 244 assistentes sociais 

declarados pela Secretaria Municipal de Saúde deste Estado.  

Nas observações auferidas pela autora no que diz respeito à organização da pratica 

profissional, e a organização individual do trabalho, a atuação se institui através do sistema de 

plantão ou plantão e programa. Vasconcelos (2007, p.161) 
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 Na particularidade do Pronto Socorro
45

, este se configura pelo atendimento que em um 

primeiro momento deveria subsidiar a uma demanda de urgência/emergência, como já visto 

anteriormente, sendo um recurso de ordem passageira para resolução de problemas de saúde 

que demandam a observação do paciente até 72 horas.  

Levando em consideração a condição acima, no que diz respeito a demanda, 

percebemos através da pesquisa e dos relatos da experiência do estágio, que a configuração do 

atendimento se altera no âmbito da região Norte Fluminense, em atendimento as necessidades 

regionais e pela falta de recursos. 

Discutiremos estes pontos com maior aprofundamento quando tratarmos as narrativas 

das entrevistas. Não obstante faremos agora algumas alusões sobre a configuração do regime 

do plantão.   

Sobre o Plantão Vasconcelos (2007), menciona: 

 
 
O plantão faz parte de qualquer unidade de saúde, sendo, nos hospitais e 

maternidades, o ponto de referência para realização do trabalho com os internados 

na emergência ou enfermarias e seus familiares. (p.167) 
 
 

Ainda nesta interpelação:   

 
 
No plantão, independentemente da unidade, o usuário é recebido, ouvido ( procura-

se esclarecer os motivos da procura ou do encaminhamento) e encaminhado para 

recursos externos e/ou recursos internos tendo como parâmetro o ―bom‖ andamento 

da rotina institucional, os recursos disponíveis e as demandas explícitas dos usuários 

por orientação e inserção na rotina.  (p.167). 
 
 

 Amador (2009, p. 129) traz que historicamente o plantão foi pensado e trabalhado 

visando o atendimento emergencial e burocrático às demandas trazidas à instituição. 

Perfazendo tal perspectiva tem o ―bom atendimento‖ dos ―clientes‖ na rotina 

institucional, em que caberia ao assistente social ―averiguar‖ se aquele pedido poderia ou não 

ser atendido de imediato pela instituição, ou deveria ser encaminhado à outra ―obra social‖ 

que pudesse atendê-lo no seu pedido de auxílio. 

Acima destacamos uma prática dos primórdios da profissão, de viés conservador, esta 

citação tem o intuito de provocar a discussão e reflexão de como foi à prática do passado, e 

                                                           
45

Vasconcelos (2007, p.135) define o Pronto-Socorro como estabelecimento com atendimento contínuo para as 

situações de urgência e emergência médica e/ou odontológica. Alguns deles apresentam leitos destinados à 

observação e/ou à acomodação daqueles que aguardam remoção hospitalar. Funcionam geralmente nas regiões 

urbanas, apresentando variados graus de complexidade tecnológica e de qualificação de recursos humanos, 

principalmente do corpo médico. Atuam na atenção secundária e terciária.  
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como se dá a prática atual, visto que a categoria profissional na contemporaneidade propõe 

uma intervenção pautada em outras matizes teóricas, que rompem com a prática 

conservadora, vislumbrando uma análise crítica dialética da realidade social a favor da classe 

trabalhadora. 

 Tendo base a pesquisa Vasconcelos (2007), que nos apresenta dados sobre a atuação 

profissional na saúde, consideramos estes como um retrato da profissão, perpassado por uma 

prática profissional atravessada por varias contradições, tendo campo de disputa à reforma 

sanitária e projeto privatista que corroeu a efetivação de direitos. 

A autora atenta que sua pesquisa confirmou que há uma desconexão, uma fratura entre 

a prática profissional realizada pelos assistentes sociais e as possibilidades de práticas postas 

na realidade, objeto de ação profissional na direção daquele projeto profissional crítico, fruto 

de uma ação sistemática. Ela destaca que mesmo tendo um discurso progressista, os 

profissionais entrevistados por ela em 1997 em sua maioria apresentavam uma prática de 

caráter conservador. 

Ela concluiu esta posição, observando que os profissionais são levados a uma 

atividade mecânica, inconsciente, que os fazem figurar como um ―protagonista passivo‖ no 

seu próprio espaço profissional.  

Em resumo, os profissionais são levados a um trabalho conservador que, direta ou 

indiretamente, consciente ou inconscientemente, reproduzem o ―status quo‖, sem 

conseguirem romper, na pratica com valores conservadores.  

Também enfatiza que a maioria dos profissionais realiza atividades na direção 

contrária aos objetivos a que se propõe e, conseqüentemente, também na direção oposta aos 

interesses históricos da classe trabalhadora. 

Dada a particularidade de nossa pesquisa vamos seguir a linha de pensamento de 

Vasconcelos (2007) no que diz respeito à atuação profissional na esfera do plantão.  

No entanto, nossa interlocução perpassa por limitações, aqui não nos cabe discutir 

todos os pontos que foram alcançados no trabalho de doutorado da pesquisadora, queremos 

apenas utilizar esta como referência a discussões levantadas para pensar a prática profissional 

no plantão. 

Sobre a prática profissional Amador (2009, p.126) apud Falcão afirma: 

 
 
...que a direção que imprimimos na prática profissional é uma questão fundamental 

para os assistentes sociais que lutam pela construção de uma nova forma de atuação 

do Serviço Social, mais comprometida com a população usuária...[...] e preciso 

pensar criticamente acerca da direção social da prática. Não apensa porque os 
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assistentes sociais trabalham especificamente na mediação dominados/dominantes, 

mas também porque parece que a leitura da realidade social complexa que hoje 

vivemos é uma tarefa difícil, assim como a escolha dos processos e das estratégias 

de ação no espaço institucional. (p.126). 
 
 

No âmbito do Serviço Social no Pronto Socorro Municipal de Macaé, os profissionais 

entrevistados fazem referência à prática que busca resgatar o papel no trato da ―questão 

social‖, envolvendo ações voltadas ao acesso às informações relativas aos direitos, interesses 

e necessidades dos usuários e ao seu papel no tratamento, na promoção, na prevenção de 

doenças e agravos, riscos e danos, ou seja, priorizando ações de promoção e prevenção, como 

está assegurada na legislação, sem prejuízo da orientação, apoio e encaminhamento 

necessários a sua atenção. (grifo nosso)  

Entre as atividades desenvolvidas pelo Serviço Social na unidade, destacamos - 

(Apêndice I- Pergunta 12 - Como sé dá a rotina na instituição?: 

 

 Realizar abordagem com os pacientes, acompanhantes e internados na unidade de 

saúde; 

 Encaminhar para os programas da rede municipal; 

 Orientar e realizar contato com acompanhantes de pacientes, informando-os sobre seus 

direitos e deveres; 

 Fornecer orientação sobre os procedimentos do benefício Auxílio Funeral aos 

familiares, em caso de óbito. 

 Interagir com funcionários da instituição; 

 Encaminhar fichas de notificação e relatório sociais para: Coordenadoria dos Direitos 

da Mulher, Conselho Tutelar, Conselho Municipal do Idoso e Programa de Saúde do 

Trabalhador, Ministério da Justiça, entre outros órgãos públicos/legais; 

 Intervir nos casos apresentados em conjunto com a equipe multiprofissional (ex: 

Transferência hospitalar); 

 Solicitação de Ambulância – Alguns assistentes sociais consideram uma prática nos 

casos sociais e outros viram como questões burocráticas; 

 Atividades Burocráticas (exemplo: guarda do livro de óbito, solicitação de alguns 

exames, autorização de exames); 

 Buscar continuamente parceria com os Programas de Saúde e de Assistência a Saúde 

do município – Rede de Serviços – PSF, etc; 

 Atualizar periodicamente o catálogo com Recursos da Comunidade; 
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 Realizar supervisão de estágio; 

 Realizar Relatórios de atendimento para Coordenadoria de Serviço Social do 

Município e Diretoria Administrativa da unidade; 

 Realização de Registros dos Atendimentos que demandam intervenção dos Assistentes 

Sociais nos livros técnicos; 

 

Percebemos que os profissionais buscam promover a criação de espaços e rotinas na 

instituição. Eles visam estabelecer redes de referência internas e externas, que possibilitem o 

acesso aos recursos que atendam as necessidades e direitos dos usuários atendidos. Mesmo 

assim, percebemos apresentam um âmbito institucional ou burocrático, perfazendo o que se 

inscreve ao ―bom andamento das rotinas institucionais‖, sendo acionados os serviços no 

sentido de solucionar problemas sociais ou individuais. 

Neste aspecto ainda citamos Vasconcelos (2007, p.171) que faz uma crítica a concepção 

conservadora de Serviço Social, afirmando que os assistentes sociais que trabalham com 

grupos e indivíduos na busca de ―solução para problemas‖ de ordem psicológica/individual ou 

material, bem como as reuniões, atendimentos e entrevistas, objetivam simplesmente a 

orientação, encaminhamento, apoio e aconselhamento. 

Amador (2009, p.131) alerta que no espaço do plantão os assistentes sociais de uma 

forma geral acolhem isoladamente como demandas para o Serviço Social, as realidade 

internas e imediatas dos indivíduos, em detrimento da ―questão social‖ que envolve a 

população. Considerando esta forma imediata de atuação, ela destaca que muitas vezes os 

profissionais perdem a oportunidade de uma intervenção que busca a universalização e 

ampliação de direitos.  

Sobre o exercício de romper a imediaticidade da atuação profissional, Vasconcelos 

(2007), discorre que: 

 
 
 ―A questão decisiva que se coloca para os assistentes sociais, diante da 

complexidade da realidade, é conhecer sobre quais condições o Serviço Social tem 

possibilidade de construir na construção de formas de acesso aos recursos e 

informações sociais e culturais tendo em vista uma nova forma de produção e 

reprodução social. Para que isso se torne possível, os assistentes sociais terão que 

avançar para além das medidas paliativas e/ou imediatas, destinadas somente a 

―quebrar galho‖, fazer remendos, solucionar momentaneamente o que não tem 

solução: a ―questão social‖, produto da economia capitalista. (Vasconcelos, p. 518) 
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Na observação da argumentação acima, destacamos a necessidade de uma pratica de 

articulação coletiva no atendimento às demandas, rompendo com práticas burocráticas e 

pontuais que fragmentam e fragilizam a atuação profissional. 

Agora nos voltamos aos instrumentais, destacados pelos profissionais do Pronto Socorro, 

como determinantes para a efetivação do exercício profissional na unidade. Entre estes estão:  

 

 Livro Técnico de Registro Diário; 

 Entrevista Social - atendimento aos usuários; 

 Encaminhamentos para programas/ projetos sociais. 

 Confecção de Laudo Social para os órgãos legais 

 Ficha de notificação de direitos; 

 Relatórios mensais para coordenação de Serviço Social; 

 Visitas Domiciliares (citam que são feitas esporadicamente) 

 Estudo Social (realizado esporadicamente, ou é tratado com a equipe do serviço social 

ou partilhada as questões com os outros profissionais enfermeiros, médicos na 

tratativa de questões que fazem referência ao bem estar do paciente. 

 Notificação aos órgãos legais; 

 

Destacamos também que no dia a dia, o assistente social verifica se o usuário possui todos 

os documentos, tem zelo pelos que estão desacompanhados ou sem documentação para 

atendimento, principalmente o idoso. 

Foi pontuado a ausência das anotações das demandas sociais na ficha de evolução ou ficha 

social, as questões relacionadas aos usuários são reportadas para os outros profissionais 

através do ―livro de registro do Serviço Social‖
46

. Na questão 20 – (Apendice I) destacamos a 

aplicação desta ferramenta como instrumento e questionamos sobre suas vantagens e 

desvantagens.  

Sobre este instrumento os profissionais pontuaram:  “vejo apenas vantagens no livro”. 

Em todos os lugares em que trabalhei é assim. [...]. “O registro tecnológico poderia facilitar, 

mas a prática seria a mesma, ou seja, o registro, tendo o mesmo objetivo relatar o histórico 

do momento do usuário atendido. O que alteraria e a forma de tecnologia, mas o foco é o 

mesmo. “O foco é contextualizar e transmitir para o outro profissional o momento e as 

questões que o usuário traz, transmitir o que vêem, por exemplo: as questões econômicas, de 

                                                           
46

  Vide Anexo V - Diário de Campo. 
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saúde, etc. É o encontro entre o Assistente Social e a família, o problemático e não ter o 

registro.  (Entrevistado 1). 

Já o segundo entrevistado, declarou que: “Ainda é utilizado pela equipe de serviço social 

e detém as informações já citadas anteriormente, tais como nome, endereço, estado clínico do 

usuário, intervenção feita pelo serviço social no dia, questões que merecem relevância e que 

deve ser observadas pelo profissional do plantão do dia seguinte. Como os profissionais não 

se encontram na passagem de serviço é importante que o assistente social descreva todas as 

informações sobre seu plantão para evitar transtornos no plantão seguinte, mas fica a 

critério dos profissionais a descrição o mais detalhada possível, em caso de dúvida é feito 

contato com o assistente social que estava no plantão anterior para dirimir-las. (Entrevistado 

2). 

No terceiro depoimento, vemos que: “Hoje o registro é feito no livro de registro do 

serviço social; este livro já era utilizado quando ele chegou à unidade e foi adotado pela 

equipe do serviço social, pois diferente do prontuário médico tem como garantir o sigilo dos 

dados. Os registros nos prontuários não são feito, pois o documento é manuseado por 

médico, enfermeiros e demais profissionais da unidade, além disso, pode ser extraviado, citou 

inclusive que isso já aconteceu antes, então os profissionais acharam melhor utilizar o livro. 

[...] A limitação apresentada também foi que por estarem em um plantão de 24 horas, 

algumas demandas são postas a primeira vista de forma superficial pelo usuário então 

caberia a cada profissional romper as observações feitas no livro de registro e buscar no ato 

da intervenção com os usuários informações adicionais, pois cada plantão pode revelar-se de 

acordo com o quadro clínico que vai sendo desvelado pelas queixas do paciente como já 

mencionado. As demandas então vão se revelando de forma espontânea. (Entrevistado 3) 

Por fim, o quarto entrevistado respondeu que: “O livro é fundamental para comunicação. 

“Hoje nos estamos aqui, amanhã podemos não estar.” Pode ser usado para pesquisa 

inclusive. Hoje não esta sendo “usado a ficha social, na minha avaliação ela é muito 

importante”. È importante para fazer inclusive pesquisa. Outro instrumento que poderia ser 

utilizado é o prontuário, mas este não foi acordado por todos, mas é claro que outros 

instrumentos podem ser acionados, o livro não é único instrumento”. (Entrevistado 4) 

Marconsin (2013, p. 65), traz que a documentação tem a importante tarefa de oferecer 

subsídios para análise e a intervenção do Serviço Social na realidade. É parte da 

sistematização de dados para o desenvolvimento teórico - pratico profissional.  



92 

 

No entanto, ela destaca que historicamente esta vem cumprindo o desagradável papel 

de controle sobre a ação dos profissionais nos espaços institucionais, ou é entendida pelos 

próprios assistentes sociais como um instrumento de cunho meramente administrativo. 

Ainda menciona que ao ficarem presos nas malhas da burocracia, os profissionais 

acabam acostumados a tratar a documentação apenas como um apanhado de informações 

úteis ao pronto atendimento de uma necessidade trazida pelos usuários, pela instituição ou 

pelos próprios profissionais como uma obrigação para justificar ou prestar contas das suas 

ações. Trouxemos esta citação para pensar como é tratada a documentação pelos profissionais, 

visto que podemos perceber que em alguns casos o registro não é utilizado de forma 

sistematizada/reflexiva. 

Na reflexão feita pela autora documentar é registrar, se apresentando um instrumental 

–teórico, uma mediação valiosa no processo de materialização da relação entre a teoria e a 

prática no trabalho profissional. Ela utiliza-se desse comentário no sentido mais amplo, 

destacando-o, não como registro, mas como um ato de pensar a prática. 

Em relação à discussão do registro Ney Almeida (1997) discorre que sua aplicação 

deve estar atrelada a um processo de sistematização
47

, ele aufere que: 

 
 
O Serviço Social ao passo que foi capaz de forjar certas rotinas e procedimentos de 

registro de suas atividades prático-interventivas não conseguiu, porém, imprimir aos 

mesmos a marca de um esforço de sistematização, quer da realidade social como das 

respostas profissionais formuladas que determinam a sua atividade profissional, o 

seu trabalho em sentido amplo. Com isso: 
[...] muitas vezes os registros acabam se transformando numa peça a mais na 

burocracia dos estabelecimentos onde atua o assistente social e que as reuniões de 

equipe tendem a perder sua objetividade frente à ausência de outros instrumentos 

necessários aos processos de avaliação e reflexão de seu trabalho. (p.2) 
 
 

Neste sentido ele alerta que os registros devem romper o lastro histórico burogratizante e 

tornar-se parte de uma reflexão que objetive ir além do que aparente, visando à articulação 

com a realidade e com os seres sociais.   

Para apoiar esta concepção Marconsin (2013, p.68) traz que o instrumental teórico não é 

um conjunto de mecanismos, ações e atos mecânicos isolados do contexto onde se processam 

                                                           
47

 Para Ney Almeida(1997) a ―sistematização da prática‖ para o Serviço Social, encerra, contudo diversos 

significados. Tomando por base as produções do Centro Latino-Americano de Trabalho Social –(CELETAS, 

1983), percebemos que ela engloba não só os procedimentos investigativos que demarcam a ação profissional 

como objeto de reflexão. A sistematização da prática foi entendida pelo CELATS como todo o processo de 

organização teórico-metodológico e técnico-instrumental da ação profissional em Serviço Social. Neste sentido, 

a preocupação com a sistematização se inicia com a própria delimitação dos referencias que orientarão a eleição 

dos aportes teóricos, da condução metodológica, da definição das estratégias de ação, do reconhecimento do 

objeto de intervenção profissional, assim como de seus objetivos e da avaliação dos resultados alcançados. 
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e sim um conjunto de mecanismos ações e atos que se realizam criticamente, por meio da 

relação dialética entre os seres humanos e a realidade e, sem eles, o trabalhador não efetiva 

sua atividade ou trabalho. 

Ainda para esta autora a documentação terá a direção política que for dada à ação social 

como um todo, ou seja, ela pode ser um simples registro a serem organizados, perpassando 

concepções burocráticas ou imprimir-se como instrumental teórico que possibilite organizar e 

veicular informações, bem como produzir informações e conhecimentos.  

Segundo ela, a criação e transmissão de informações e mensagens pode ser parte 

integrante do trabalho e tem correspondência com a concepção teórico-metodológica que 

adotamos e com o contexto sócio-histórico, ou seja, como parte ideológica. 

Sobre o ato de documentar ela cita: 

 
 
Documentar não é um ―roteiro de papeis a serem ―preenchidos e organizados”, não 

é simplesmente o ato de obter, passar e registrar informações, é mais que isso, é 

relacionar e interpretar diversos dados e fatos, é refletir para agir, é relacionar-se 

como o conhecimento, é parte da produção de conhecimento. Quando a 

documentação, mesmo aquela aparentemente mais rotineira, tiver um tratamento 

técnico, documentar torna-se um exercício reflexivo e interpretativo sistemático 

importante. (Marconsin, 2013, p.70) 

 
 

Enfim, observamos que no momento de veicular e organizar a informação por meio da 

documentação seja ela o registro, a notificação, o relatório, etc., o profissional deve atentar 

para a importância do modo como o faz, por que como destaca Marconsin (2013) 

tradicionalmente, a documentação de uma forma geral, tem sido utilizada como um filtro de 

informações que costumam atender os interesses institucionais.  

Desta forma, faz-se necessário ter clareza da finalidade ou direção política da intervenção 

profissional, além de conhecimento do conteúdo do trabalho como um todo, para que se 

rompa uma prática burocrática e rotineira, para tanto é necessário se ter uma atitude critico-

dialética visando à compreensão das contradições para assim encontrar a melhor forma de 

agir. 

  

3.6.  Perfil Profissional e Planejamento  

Neste item destacamos as informações obtidas sobre perfil dos Assistentes Sociais do 

Pronto Socorro Municipal, obtivemos 05 formulários preenchidos. Abaixo destacamos o 

resultado auferido na pesquisa. 
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Os assistentes sociais que preencheram os formulários sobre o perfil, apresentam a faixa 

etária entre 34 anos a 41 anos, na maioria casados, residentes em outros municípios. Apenas 

dois entrevistados apresentam residência em Macaé.  

Em relação ao tempo de formação, apenas uma pessoa apresenta 17 anos de formado, os 

demais estão na faixa dos 12 a  13 anos. Todos destacaram larga experiência na área da Saúde, 

sendo que o profissional com menor tempo nesta área tem 08 anos e o maior 12 anos.  

Em relação ao tempo de trabalho na instituição do Pronto Socorro, apenas um entrevistado 

declarou ter menos de 02 anos a maioria trabalha na instituição há 10 anos ou mais. 

Todos se formaram em Universidades Federais, em sua maioria fizerem algum tipo de 

especialização, pós-graduação ou participam de curso de atualização em diferentes áreas, 

destacando-se a saúde.  

Todos os entrevistados declararam entre 10 a 15 anos de contribuição da previdência. Na 

maioria possuem outros vínculos empregatícios.  

Quando questionados sobre a carga horária a maioria destacou 40 horas ou mais. Todos 

apresentam contrato com o Estado, ou seja, passaram em concurso público. 

O intuito de trazer estes dados sobre o perfil dos profissionais teve como objetivo verificar 

o tempo de experiência, a carga horário de trabalho, o vínculo empregatício e a formação, 

entre outros aspectos.  

Constatamos que todos têm uma larga experiência na área da saúde. Considerando ainda o 

que foi destacado pelos profissionais, a maioria utiliza como autores de referência para 

atuação profissional, Marilda Iamamoto e José Paulo Netto. Os entrevistados declaram estes 

como sendo os principais autores.  

Destacando este ponto pontuamos que o referencial teórico- metodológico identificado 

devido à formação, é de cunho marxista e incide na discussão do movimento de 

Reconceituação da categoria. 

Sobre a articulação com a rede social do município (Apêndice I – pergunta 10), 

considerando agora as entrevistas com os 04 Assistentes Sociais, estes destacam que todos os 

profissionais ter uma boa articulação com as redes sociais do município, citando a Assistência 

Social, a Previdência, Conselho do Idoso, Conselho da Criança e do Adolescente, Pousada da 

Cidadania e outras unidades de saúde. 

Apesar disso, há alguns pontos que merecem consideração, conforme a fala dos 

entrevistados, são eles: a falta de publicização nos meios públicos quando há uma mudança 

de endereço e telefone de algumas instituições que prestam serviços sociais no município. 

Isso é destacado pelo Entrevistado 3. 
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Há também, a consideração feita pelo Entrevistado 2, que destaca que quando há carência 

de serviços ou materiais por parte da rede social ―legal‖ no atendimento a demandas dos 

usuários, alguns profissionais acabam acionando o que ela chamou de ―rede social 

clandestina‖ ou seja no intuito de atender o que for possível as demandas dos usuários, os 

profissionais acabam acessando serviços que são ligados a sociedade civil, a Igreja, etc.,  

Contudo, retomando as discussões dos capítulos anteriores, percebemos que ―a uma 

desoneração da responsabilidade do Estado com a ―questão social‖, fruto do desmonte das 

políticas sociais, também destaca-se a individualização da questão social e a precarização da 

assistência. 

No questionamento que se referem à reunião de equipe de assistente sociais, queríamos 

observar se há mobilização dos profissionais no sentido de criar forma de superação de 

problemas comuns.  

Quanto a questão de mobilização e planejamento das ações através de reuniões, 

constatamos nas declarações que este tipo de prática não é muito utilizada, mesmo com a 

declaração de alguns entrevistados que destacaram que as reuniões são esporádicas.  

Realçaram como fatores que atrapalham este funcionamento: a falta de tempo dos 

profissionais, cansaço, regime do plantão, outros vínculos empregatícios, compromissos 

pessoais, o fato de alguns profissionais residirem em outras localidades fora do município, 

entre outros pontos. 

Em relação à atuação profissional ligada a projeto de intervenção, os profissionais 

destacaram que não possuem projeto, que no passado tiveram algumas ações no sentido de 

criarem estratégias para atuação, tal como: informatização das fichas sociais, humanização do 

atendimento aos usuários visando o compromisso com as diretrizes estabelecidas pelo SUS, 

confecção de algumas instruções relacionadas às rotinas institucionais.  

Estas ações acabam não se concretizando pela ausência de apoio institucional, ausência de 

material/pessoal, entre outros fatores. 

Sobre a humanização do atendimento, destacamos o que diz os Paramentos para Atuação 

do Assistente Social na Política de Saúde (2010) este trazem que o Assistente Social precisa 

debater o significado da humanização
48

 com a equipe, a fim de evitar compreensões 

                                                           
48

Humanização é uma temática que surge com ênfase no final de 1990 e início dos anos 2000, tendo conseguido 

legitimidade a partir da 11ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em Brasília, em 2000. Em 2001, foi criado 

o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de 

promover a cultura de um atendimento humanizado na área da saúde. No governo Lula, o programa transforma-

se em Política Nacional de Humanização, ampliando sua área de ação passando a contemplar a gestão e a 

atenção. Mais informações pode ser obtidas nos Parâmetro Atuação do Assistente Social na Política de Saúde 

(2010). 
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distorcidas que levem a uma percepção romântica e/ou residual da atuação, focalizando as 

ações somente na escuta e redução de tensão. A concepção de humanização, na perspectiva 

ampliada, permite aos profissionais analisarem os determinantes sociais do processo saúde-

doença, as condições de trabalho e os modelos assistenciais e de gestão. 

Nessa direção, caberia aos profissionais desencadearem um processo de discussão, com a 

participação dos usuários, para a revisão do projeto da unidade de saúde, das rotinas dos 

serviços e ruptura com o modelo centrado na doença. 

No que diz respeito ao planejamento de ações Vasconcelos (2007, p. 32) já constatava em 

sua pesquisa que levando em consideração a capacidade de planejamento e antecipação de 

ações, que a maior parte dos profissionais da saúde no que se refere às atividades 

desenvolvidas, não utiliza ações planejadas por meio do qual objetivariam alcançar metas e 

fins definidos em resposta às demandas colocadas a categoria, sejam institucionais, dos 

usuários, etc.  

Desta forma, as ações profissionais, no conjunto, não se expressam um processo 

consciente com impacto sobre ações que possam contribuir para a transformação do cotidiano 

de ação. 

Apesar da condição que se apresenta a realidade imediatista do plantão, observamos que 

os profissionais destacaram alguns ganhos fruto de articulação, entre eles pontuamos: a 

obtenção de um espaço para atendimento que garante o sigilo profissional, a supervisão de 

estágio.  

Consideram também como ganho, o plantão de 24 horas que foi obtido pela equipe, (antes 

de 2004, o regime de trabalho funcionava com carga horária de 08 horas, o que restringia o 

atendimento do usuário após esta jornada).  

Outro ponto que merece destaque pela mobilização, foi à incorporação nos salários dos 

profissionais, da verba insalubridade. (cf. Entrevistado 2 – resposta n.º 23). 

 Em relação aos desafios que perpassam a atuação dos profissionais, identificamos na fala 

dos profissionais que estes são: ―a garantia de direitos‖, ―o reconhecimento do assistente 

social como um profissional da saúde‖, a mobilização e o planejamento da equipe de 

Assistentes Sociais no plantão, a ausência de projeto de intervenção, as imposições postas 

pela instituição e pela prefeitura aos profissionais, privilegio de alguns profissionais em 

detrimento dos demais, a falta de recursos (humanos/materiais), a articulação com a rede 

social e com os conselhos de saúde, a constante atualização profissional, ainda merece nossa 

consideração a fragmentação da política de saúde como desafio, como já destacado ao longo 

do trabalho. 
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Nogueira e Mioto em seu artigo Sistematização, Planejamento e Avaliação das Ações 

dos Assistentes Sociais no Campo da Saúde 
49

, enfatizam que pensar o planejamento das 

ações profissionais no campo da Saúde importa recordar que o processo de trabalho que se 

desenvolve na atenção sanitária é coletivo, envolve uma multiplicidade de fatores e 

determinantes e situa-se na lógica dos serviços, o que confere características especiais em seu 

planejamento. (p.15) 

No que se inscreve o trabalho em Saúde, este se configura como uma ação coletiva, no 

plano profissional específico sendo necessário um direcionamento racional à ação a ser 

desenvolvida com vistas a contribuir com o processo coletivo de trabalho, identificando seu 

espaço sócio-ocupacional no interior das equipes. Sem um processo contínuo de pensar 

racionalmente as ações corre-se o risco de se submeter a práticas burocratizadas, escoradas 

em um pretenso valor eficiente, imobilizada em atividades rotineiras e repetitivas. (cf. 

Nogueira e Mioto, p.15). 

Ao profissional cabe dar direção a sua atuação de acordo com arcabouço teórico que 

detêm. Na visão das autoras é preciso planejamento, e ter como horizonte um projeto de 

trabalho, este se transforma em um potente recurso do próprio profissional, que, assim, cria as 

condições adequadas para analisar seu trabalho e os resultados do mesmo. 

Tendo esta concepção, criativa e de planejamento a ação profissional garante a 

possibilidade de um repensar contínuo sobre a eficiência, efetividade e eficácia do trabalho 

desenvolvido, formalizar a articulação intrínseca entre as dimensões do fazer profissional, ou 

seja, as dimensões ético-política, teórico-metodológica e técnico-operativa. 

Ainda nesta concepção de planejamento é necessário articular de forma favorável à 

relação instituição/desempenho profissional, é preciso conhecer a dinâmica societária, os 

atores em confronto, suas intenções e seus projetos e os protagonistas emergentes.  

Além do que foi levantado acima, também é imprescindível conhecer as necessidades 

sociais, a exclusão social em saúde, as desigualdades no acesso à saúde, além das respostas 

que vêm sendo dadas às mesmas e, principalmente, como saber articulá-las em um todo 

factível, capaz de ser compreendido e planejado.  

Enfim, é importante pensar como se inscrever essas exigências no planejamento 

cotidiano, este como os outros pontos levantados neste trabalho são os desafios colocados aos 

assistentes sociais, que devem inscrevê-los não de forma utópica, formal, abstrata, mas sim de 

maneira operacional, reflexiva, teórica, utilizando todo seu conhecimento e sua criatividade, a 

                                                           
49

 Serviço Social e Saúde: Formação e Trabalho Profissional . Disponível em: <http://www.abem-

educmed.org.br/fnepas/pdf/servico_social_saude/texto2-6.pdf> Acesso em : 16 dez 2013.  

http://www.abem-educmed.org.br/fnepas/pdf/servico_social_saude/texto2-6.pdf
http://www.abem-educmed.org.br/fnepas/pdf/servico_social_saude/texto2-6.pdf
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fim de criar possibilidade de imprimir alterações concretas e visíveis na realidade, dando um 

contorno definido e identificável à ação profissional. 
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4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo deste trabalho buscamos trazer um panorama sobre as transformações 

societárias, o mercado de trabalho, principalmente citando a particularidade de Macaé e suas 

contradições, a política social, dando ênfase à política de saúde, atualmente fragmentada, e 

focalizada. No último capitulo tratamos, mais de perto sobre o trabalho do assistente social, 

considerando a contemporaneidade, o espaço ocupacional da saúde no caráter do regime do 

plantão que se inscreve e suas implicações. 

Procuramos trazer todos estes elementos para debate, vislumbrando respostas que 

pudessem nos aproximar da hipótese que deu origem a este trabalho, que configurava que a 

autonomia relativa que o assistente social dispõe para conduzir sua prática cotidiana vêem 

sendo atropelada pela demandas institucionais, estas demandas interferem no planejamento de 

ações que rompam a imediaticidade da atuação, além disso, o âmbito do plantão repercute no 

desenvolvimento e a qualidade das ações profissionais. 

 Neste sentido consideramos as correlações de força que se inscrevem, a condição da 

rotina e das ações imediatistas que são auferidas no plantão, as demandas burocratizastes os 

quais os profissionais são arrolados nesta esfera e suas limitações.  

Desta forma, ao chegarmos ao final desse trabalho apresentamos a seguinte conclusão:  

 Que a hipótese levantada apresenta-se em parte correta. Chegamos a esta conclusão 

considerando tudo que foi levantado nas entrevistas, ou seja, as demandas institucionais posta 

para atuação profissional, as relações de subordinação a que os profissionais estão sujeitos, a 

isso pode ser conferido na fala do Entrevistado 4 (Apêndice II – resposta 5), que nos diz que é 

imposto ao profissional a ―agilidade‖ no atendimento. 

Hoje as demandas impostas aos profissionais dificultam sua atuação, no sentido do 

rompimento de práticas burocráticas e imediatistas. Os outros fatores que identificamos como 

pontos de melhoria são: articulação com outros profissionais da instituição para que possam 

criar proposta de trabalho e reivindicações conjuntas; a articulação entre os profissionais que 

visam maior integração da equipe, inclusive para criação de projeto de intervenção 

profissional.  

O que podemos pontuar como proposta para rompimento dessas barreiras é que o 

profissional fazendo uso do arcabouço teórico que detém na formação e conhecimento 
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acumulado pela sua experiência profissional pode mediar ações que rompam a atuação 

imediatista do plantão, trabalhando junto aos usuários e outros profissionais as demandas de 

forma coletiva.  

Mesmo dispondo de autonomia relativa, a atuação do profissional deve ser condizente 

com o que se pactua na categoria profissional, para tanto torna-se necessário o 

reconhecimento por parte dos profissionais, da esfera que se inscrevem a atuação, ou seja, é 

preciso mapear o terreno sobre o qual se trabalha.  

 Considerando o conhecimento do espaço ocupacional nos ancoramos em Couto (2009) 

traz que embora os princípios norteadores do projeto profissional estejam fundados na 

perspectiva da construção de outra sociedade, é nos parâmetros do capitalismo que se 

materializa a profissão, e o assistente social é chamado a prestar serviços que podem 

corroborar o ―status quo” ou atuar para criar outras formas de sociabilidade, que 

problematizem a organização da sociedade. Para que isso ocorra, é necessária uma sólida 

formação teórica e técnica. É preciso fugir das improvisações, é imperioso planejar o trabalho, 

dar-lhe sentido teleológico.  

Como já destacado, o Assistente Social tem uma autonomia relativa sobre seu trabalho 

profissional, sobre esta questão cabe a seguinte colocação auferida por Guerra (2003) que 

concebe o Serviço Social como uma profissão, com ramo de especialização do trabalho 

coletivo, sendo o Assistente Social um trabalhador que se insere na divisão social e técnica do 

trabalho
50

, submetido a correlações de força, um trabalhador assalariado, ou seja, que para 

sobreviver tem que vender sua força de trabalho, neste aspecto ela vê a profissão sujeita tanto 

as determinações mais gerais do mundo do trabalho – num momento de transformações 

perpassadas por crises, geradas tanto no modo de ser do trabalho quando no modo de ser do 

capital que exigem o enfretamento de ambos aos pólos dessa relação que transborda no 

capitalismo e suas relações desiguais.  

Já no que se coloca a construção de propostas de trabalhos Couto (2009, p.4), afirma 

que estas devem estar pautadas no encontro de formas de resistências que busquem romper 

com tudo que os aniquila e as subjuga, pois, conforme nos coloca o Código de Ética, entre os 

princípios fundamentais da profissão estão: ―[...] opção por um projeto profissional vinculado 

                                                           
50

 Guerra (2003, p. 10) apud Iamamoto e Carvalho considera que compreender o Serviço Social inserido na 

divisão social e técnica do trabalho das sociedades capitalistas- requer pensar a profissão além de suas fronteiras 

e, ao mesmo tempo buscar e situar as condições materiais-objetivas nas quais o Serviço Social intervêm, suas 

limitações e condicionamento sócio-históricos.  
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ao processo de construção de uma nova ordem societária, sem dominação-exploração de 

classe, etnia e gênero‖, bem como o ―[...] compromisso com a qualidade dos serviços 

prestados à população e com o aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência 

profissional‖. 

Em um sentido geral, seguindo estas concepções, torna-se necessário que o 

profissional reconheça em suas intervenções profissionais as ―oportunidades‖ de romper com 

os lastros da imediaticidade, que busque compreender o movimento da totalidade da 

sociedade para buscar proposta de trabalho rompam com ações burocráticas que se estabelece 

no espaço ocupacional.  

A identificação de projetos solidários ou antagônicos que disputam o mesmo espaço 

com o ideário que propõem a intervenção da categoria profissional faz com que a escolha de 

estratégias de intervenção e planejamento seja mais eficaz.   

O reconhecimento das contradições visa fornecer elementos para a conjugação de 

esforços, a identificação de parcerias e também de resistências, o que é fundamental para a 

proposta de intervenção que hoje não se inscreve na instituição do Pronto Socorro.  

Enfim, ainda seguindo o pensamento de Couto (2009) é cada vez mais necessário 

identificar os espaços dentro da realidade social onde o trabalho se inscreve, reiterando a 

compreensão de que é necessário ter clareza dos impactos que o modo de organização da 

sociedade causa sobre a realidade do espaço onde se desenvolve o trabalho.  

É essencial que o assistente social, ao propor o projeto de trabalho/sua atuação 

profissional, responda as seguintes perguntas:  

Como se conforma a instituição onde trabalha? Quem são os usuários que se propõe a 

atender? Que demandas são colocadas ao profissional e como isso pode ser compreendido 

dentro dos movimentos mais amplos da sociedade capitalista? 

Enfim, sem esta interlocução/mediação com as particularidades que se materializam 

em demandas a ser atendida com as determinações gerais da sociedade, o trabalho fica 

reduzido, perdendo a potencialidade de transformação, da qual deve ser portador. 
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6.  APÊNDICE I 
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Pesquisa para o Trabalho de Conclusão de Curso 

Objetivo: Pesquisar sobre trabalho do Assistente Social no PSMM  

Identificação 

Idade:_________Estado Civil:   (   ) Casado (   ) Solteiro  (   ) Separado  (   ) Viúvo  (   )Não respondeu 

Local de Residência (Bairro/Cidade): ______________________ 

Formação Profissional/Atualização: Graduou-se em que ano?_______ 

Unidade de Formação? (  ) Particular  (  ) Pública  (  ) Não Informou      

Nome da Unidade e Localidade: __________________ 

Atualização Profissional Acadêmica: 

(    ) Especialização / Concluiu? (  )  Não ; (  ) Sim ; (  )  Não – Que área e ano?:______________ 

(    ) Aperfeiçoamento / Concluiu? (  )  Não ; (  ) Sim ; (  )  Não – Que área e ano?:_____________ 

(    ) Pós-Graduação / Concluiu? (  )  Não ; (  ) Sim ; (  )  Não – Que área e ano?:_____________ 

(    ) Mestrado /  (  ) Doutorado / Concluiu? (  )  Não ; (  ) Sim ; (  )  Não – Que área e ano?:_________ 

(   )  Participação em seminário/Conselhos/Fóruns/especifique alguns temas e período de participação. 

________________________________________________________________________________________ 

Área(s) de Atuação Profissional/ Condições de Trabalho 

Tempo de Contribuição Previdenciária: (  ) até 1 ano  (  ) de 3 a 5 anos  (  ) de 6 a 9 anos (  ) de 10 a 15 anos  (  ) 

de 16 a 20 anos  (  ) de 21 a 24 anos  (  ) de 25 a 30 anos 

Trabalha em que área além da área da Saúde: 

(   ) Educação   (  ) Assistência  (   ) Previdência   (   ) Outras Especificar 

abaixo:__________________________________________________________ 

Quantos anos vocês trabalha em Unidade de Saúde? e nesta unidade? _____/ _____ 

Possui quantos empregos:   (   ) 1   (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4 

Remuneração mensal: (  ) abaixo de R$ 622,00;  (    ) de R$ 622,00 a R$ 900,00; (   ) de R$ 901,00 a R$ 

1.200,00; (  ) de R$ 1201,00 a R$ 1500,00  (    ) de R$ 1501, 00 a R$ 2000,00 (   ) Acima de R$ 2000,00 (  ) Não 

declarou 

Carga Horária semanal: (   ) 20hs  (   ) Plantão 24hs   (  )30hs   (   )40hs (   )+40  (  ) Não informou 

Trabalha em Entidade:          (   ) Pública   (   ) Privada   (   )Ambas 

Vínculo empregatício: (   ) Estatutário    (   )  Privado (CLT) (   ) contrato trabalho temporário entidade 

privada ; (   ) Contrato trabalho temporário entidade pública 
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Processo de Trabalho do Assistente Social 

Bloco  1 – Local de Trabalho, Instituição e Redes Sociais do Município 

 

1. Fale-nos sobre o histórico da instituição? 

2. Como se configura a hierarquia institucional até sua área de atuação? 

3.  Você considera suas condições de trabalho/local de trabalho adequadas para a sua 

atuação profissional? 

4. Na sua visão que mudanças foram operadas no Pronto Socorro com a eleição de um 

novo poder político? Houve mudança na direção do Pronto Socorro? Como estas 

mudanças interferem na sua atuação profissional? 

5. Quais as atividades que a instituição impõe ao trabalho do Assistente Social?  

6. Você está satisfeito (a) em exercer a função de Assistente Social onde você trabalha? 

Justifique ambas as respostas: 

7. Há publicização pela instituição dos resultados dos gastos com (materiais/pessoal, etc) 

da unidade? 

8. Há articulação com profissionais de outras especialidades do Pronto Socorro para 

tratar sobre melhorias e/ou reivindicações na unidade? 

9. Quais relatórios são demandados pela instituição/secretaria de saúde, etc.  ao serviço 

social? 

10. Em sua opinião, como se dá a articulação do trabalho do Assistente Social com a rede 

social do município? Ex: articulação com previdência, assistência e outras unidades de 

saúde?  

11. O que você acha dos Conselhos de Saúde? Você já participou? 

 

Bloco  2 – Atuação Profissional 

12. Como se dá sua rotina de trabalho na instituição? Descreva sucintamente?  

13. Quais as atividades cotidianas no exercício profissional que você identifica como não 

sendo atribuições e prerrogativas do assistente social? 

14. Você utiliza que autores como referência no seu Trabalho Profissional? 

15. Em relação às atividades que você exerce quais as que você identifica que estão 

relacionadas às competências e atribuições privativas do assistente social (artigo 4º. e 

5º. da Lei nº. 8662/1993)? 

16. Faça suas considerações sobre os Parâmetros de Atuação do Serviço Social na Saúde 

(2010)?  

17. Em relação aos direitos do AS, estabelecidos no Código de Ética Profissional para 

atuação profissional, qual você considera que não vêem sendo cumprido no seu local 

de trabalho? Justifique sua resposta. 

18.  Fazem reunião de equipe:  (   )sim   (   )não . Justifique ambas as respostas 

informando inclusive a freqüência. 

19. Quanto às técnicas e instrumentos utilizados pelo assistente social para efetivação de 

seu trabalho, qual você destaca e por quê?  

Ex: (   ) Entrevistas ;  (   ) Visitas Domiciliares ; (   ) Estudo de Caso; (   ) Diário de 

Campo ; (   ) Relatórios;  

Obs.:  Informe sobre outros instrumentais utilizados na sua atuação profissional e 

como é exercido esses instrumentais. 
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20. Na ocasião do estágio que realizei em 2009:2011, vocês utilizam o livro de registro do 

SS como instrumento de atuação, ainda utilizam este instrumento? Se sim: Quais são 

as vantagem e desvantagens deste?  

21.  Você(s) possui (em) algum projeto de intervenção na instituição? Se sim qual? Se não 

por quê? 

22. Quais os principais desafios que vocês enfrentam na sua atuação profissional?  

23. Espaço para declarações sobre a atuação profissional do Assistente Social na área da 

Saúde?  

 

Bloco  3 – Usuário  

24. Qual o perfil do usuário que chega ao Pronto Socorro Municipal? 

25. Possuem alguma pesquisa do perfil do usuário que é atendido na unidade? Se sim, fale 

um pouco deste trabalho.  

26. Na sua visão como o usuário vê as ações do assistente social na instituição? 

27. Quais as estratégias adotadas pelo Serviço Social para enfretamento as questões 

relativas à violência, falta de recursos dos usuários, etc. que perpassam a vida do 

usuário que chega ao Pronto Socorro?  
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7.  APÊNDICE II  
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Relato das entrevistas com os Assistentes Sociais. 

Trataremos todos os entrevistados como se fossem do sexo masculino a fim de manter-se o 

sigilo da identificação dos mesmos. 

Identificação: Entrevistado 1 

Bloco 1-  Local de Trabalho, Instituição e Redes Sociais do Município 

1. Ele ouviu falar que antes o Pronto Socorro era o suporte de atendimento para toda cidade. 

Depois foi inaugurado o HPM então houve mudança de pessoas que passaram ser atendidas. 

Não dava conta da necessidade de população. Hoje ele figura mais como unidade de 

atendimento de emergência, apesar de terem situações que o usuário extrapola o prazo de 

permanecer na unidade, mas na visão dela a unidade ganhou em adequação ao seu papel de 

Pronto Socorro.  

 

2. Poder médico, ―aqui é a casa do médico‖. Embora tenha avançado em todos os sentidos 

ainda o médico figura-se com o mais importante e o profissional mais reconhecido na unidade 

de saúde. 

 

3. Muito próxima do ideal. O ideal para ele é ter acesso a recursos para atender o usuário. 

Cada serviço tem sua particularidade, assim com as expressões da questão social trazem 

múltiplas demandas também o Serviço Social devem fazer múltiplas abordagens, para atender 

essas especificidades.  

 

3. Primeiro ano de governo, é prematuro para fazer qualquer comentário, mas vê com 

grau de turbulência. Quando há mudança de governo há mudança de todo um corpo de 

pessoas que apóiam este governo. Como na unidade houve mudança do corpo administrativo, 

sendo um cargo político de confiança ligadas às idéias do poder político atual.  

4. O que mais chama a atenção e a chamada pelo técnico e outros profissionais do Serviço 

social para lidar com as questões família do usuário. Basicamente a própria unidade fica 

refém de uma coisa técnica e até intuitiva, o trato com a família. Eles convidam o serviço 

social para fazer a interlocução com a família.  

 

5. Sim, está bastante satisfeito. Tem uma equipe técnica qualitativa todos são estatutários. 

Todos se formaram em universidade federal. Isso oferece conforto para discussão política, 

técnica e operativa. 

 

6. Não tem política transparente segue o modelo nacional, diz que historicamente o país não 

divulga essa informação e não é diferente na unidade. ―Hoje não há um distanciamento das 

questões do contexto nacional.‖ 

 

7. A equipe como um todo ganha, acaba criando uma interlocução com os outros 

profissionais. Destaca que 90% do tempo trabalham junto. Atribui isso a questão de ser 

estatutário, em cargos comissionados é mais difícil ter este tipo de articulação. 
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8. Parecer Social, Ficha de Notificação, relatório social, relatório mensal quantitativo de 

produção que é direcionado a Coordenação do Serviço Social do município, na divisão é feito 

o compilado, não há retorno a unidade, os gráficos ou dados para entrevistada de caráter 

economicista não são feito pelos profissionais da unidade. 

 

9. Há uma articulação boa. Os serviços acionados no plantão são o Conselho Tutelar, 

Auxílio Funeral, Assistência Ambulância 192, Delegacia, Pousada de Cidadania- casa de 

passagem, abrigo. Na fala da entrevistada. ―Funciona bem, rede bem viva, sendo uma das 

redes mas ativas de onde trabalhou. O que não pode ser acessado no final de semana, nos dias 

de semana são acessados, oferecendo mais serviços. 

 

10. Não acompanha, pois é de fora do município. 

  

Bloco 2 - Atuação Profissional 

11. Identificar a equipe para estabelecer parceria, identificar o usuário e questões do serviço 

social, o foco tem que ser determinado nas questões que demandem a intervenção do Serviço 

Social, não se deve esquecer que unidade trabalha com emergência e os profissionais 

trabalham em regime de 24 horas. ―Nem todos os usuários demandaram o acionamento, pois 

há de ser visto o perfil da unidade que determina a atuação profissional‖, então vai depender 

do perfil para aplicação dos instrumentos de intervenção. 

 

12. Tarefas administrativas, marcar exames, ele não considerou a ambulância como questões 

administrativas, pois só há o acionamento deste serviço nos casos em que identifica questões 

sociais, para idoso, deficientes. Se o usuário sai da unidade para resolver questões médicas 

como a realização de exames acionados por outros profissionais, como enfermeiro, médico há 

esta separação no plantão dele. 

 

13. Marilda Iamamoto, Mônica Cesar, Ricardo Antunes, são leituras conservadoras, que 

indicam a direção profissional, que são questões produtivas e vêem dado conta da questões 

que perpassam a profissão. 

 

14. Parecer social, laudos, entrevista social. 

 

15. Não tinha conhecimento do documento. Quando aos Parâmetros ele considera boa forma 

de atualização, mas considera que trazem discussões repetidas, destaca que as consultas 

poderiam ser feitas na fonte, a categoria produz muita coisa. Destaca que ―quando você deixa 

de ir direto na fonte perde-se um pouco‖. Enfatiza uma fala da professora Sara Granemann 

que aconselha os profissionais a buscarem na fonte ―ler pela lente do Serviço Social‖ como 

código de ética, leis, etc. ―É importante vasculhar toda documentação, mas não se deve deixar 

de vasculhar na fonte.  

 

16.  Hoje esta tudo correndo bem, hoje enquanto trabalhador esta tendo plano de cargo, sigilo 

profissional das informações com usuário, acesso ao usuário. Afirma ter um tratamento 

igualitário com os outros profissionais.  

 

17. Fazem reunião, poderiam fazer com mais freqüência. Destaca que ― poderiam ter uma 

gama maior, mas há vários determinantes que impedem isso, tais como: o trabalho no plantão, 
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os compromissos pessoais. Atribui isso as questões ligadas ao sistema econômico que 

impõem um ritmo a vida das pessoas. ―Cada um acaba carregando suas questões. ―Criando 

um hiato, não um ditongo‖ Dificultando esta articulação/encontros. 

 

18.  Entrevista, porque mais presente. Até pela facilidade de execução. Visitas tem limitações 

pela unidade. Estudo de Caso são feitos quando interpelam as ações do caso a ser tratado. 

Parecer judicial informou que eles só têm como acompanhar enquanto o usuário esta com os 

profissionais da unidade.  Na emergência tudo é limitado, fruto de um sistema econômico que 

―quem tem compra, que não tem acaba aqui‖ 

 

19. O livro continua a ser utilizado como ferramenta. ―vejo apenas vantagens no livro‖. Em 

todos os lugares em que trabalhei é assim. Ele conta que o registro fica por conta do 

profissional, pelo envolvimento deste com sua prática. Mas destaca que é feito pouca 

intervenção com outros profissionais via prontuário, interagindo muito com eles verbalmente, 

principalmente questões para acesso de serviço. O registro de forma eletrônica poderia 

facilitar, mas não isentaria um registro como o do livro. Ele vê esta prática como uma pré-

sistematização. ―O registro tecnológico poderia facilitar, mas a prática seria a mesma, ou seja, 

o registro, tendo o mesmo objetivo relatar o histórico do momento do usuário atendido. O que 

alteraria e a forma de tecnologia, mas o foco é o mesmo. ―O foco é contextualizar e transmitir 

para o outro profissional o momento e as questões que o usuário traz, transmitir o que vêem, 

por exemplo: as questões econômicas, de saúde, etc. É o encontro entre o Assistente Social e a 

família, o problemático e não ter o registro. 

 

20. Não possuem hoje. O que tentam e adequar o exercício profissional a unidade. 

 

21. A garantia de direitos, ―esta enlouquecedor‖ A mulher acaba de ser espancada e como 

fica a rede protetiva desta mulher e de seus direitos estabelecidos por lei. ―Tem um monte de 

colegas saindo pela saúde mental‖, ou seja, os assistentes sociais estão adoecendo.  

 

22. Acha a lei 8080 e a constituição ―bacana‖, mas o que precisamos realmente e a garantir 

direitos e o ―piano que devemos carregar‖. Precisamos agora guerrear para esta garantia.  

 

23. Ele repara que o perfil na maioria são de desempregados e idosos, que não estão na linha 

de produção. Esse é o olhar que ela como profissional tem.  

 

24. Foi feito uma pesquisa antes da chegada dela na unidade. Mas hoje não tem essa 

informação. 

 

25. Os usuários acreditam no Serviço Social, houve esta construção e ligação com eles. Eles 

procuram o assistente social.  

 

26. Orientações, encaminhamentos, buscar garantir direitos.  
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Identificação: Entrevistado 2 

Local de Trabalho, Instituição e Redes Sociais do Município 

1. A instituição foi criada em 1996, e mantinha o endereço na Avenida Luiz Belegard,s/n até 

setembro de 2012 onde no governo de Riverton Mussi foi transferida para uma nova unidade 

próxima a Casa do Idoso com melhores condições de espaço físico e equipamentos.  

Em visita guiada pela assistente social, observamos a seguinte configuração física da unidade, 

sala de espera anexa a recepção com 02 banheiros masculinos e femininos, o feminino estava 

em manutenção, contendo cadeiras, recepção, corredor de acesso ao consultório e a sala de 

aplicação de medicação, 03 consultórios contendo duas mesas para atendimento médico, 

vimos 02 médicos atendendo, 01 sala de medicação contendo uma área reservada para 

aplicação de injeções, ao lado 01 enfermaria masculina com quatro leitos, 01 sala de 

hidratação, onde ficam os pacientes que necessitam ficar em observação, no corredor seguinte 

há acesso as outras salas onde foi percebido mais uma enfermaria masculina com dois leitos, 

03 enfermarias femininas com 02 camas em cada quarto, (obs: cada quarto tem seu banheiro 

próprio), banheiro de uso comum masculino e feminino, uma sala de isolamento, duas sala 

onde pretendem fazer o laboratório da unidade para não dependerem do diagnostico do Jorge 

Calda, um ambiente separado com uma sala para terapia intensiva (Politrauma) e 01 sala de 

Unidade Intensiva para caso mais graves, sala dos enfermeiros dentro desse ambiente, fora do 

ambiente uma sala da equipe de enfermagem, sala da equipe médica, seguindo o corredor a 

sala do serviço social anexo do prédio principal, salas da administração, refeitório, dormitório, 

sala de arquivo de documentos, farmácia, sala do Raio X área externa para guarda dos 

veículos da unidade (ambulância e carro). Em comparação a estrutura do passado a unidade 

teve relevantes melhorias pela distribuição dos ambientes e aquisição de equipamentos novos.  

2.  Atualmente esta subordinada a Secretaria Municipal de Saúde, Subsecretaria de Saúde, 

Divisão de Saúde.  A unidade possui como responsável técnica o Sr. Frederico e a Sra. Ana 

Lucia Faber como diretora administrativo. 

3. O entrevistado disse que hoje as condições de trabalho são adequadas, pois a unidade 

apresentava uma sala própria para atendimento do serviço social, com telefone sem restrição, 

isso foi um ganho do serviço social, pois muitos atendimentos eram realizados a pessoas de 

outros municípios, desta forma há necessidade do assistente social fazer contato com parentes 

de usuários internados que residem em outras localidades, tais como Rio de Janeiro, Minas, 

Espírito Santo. Os profissionais mostraram que não poderia haver restrição quanto a ligações 

devido a diversidade no local de residência dos usuários atendidos. A sala do serviço social 

possui mesas, cadeiras e um banheiro. Hoje os assistentes sociais não contam com um 

computador, com internet, o que dificulta na compilação de dados e confecção de algumas 

pesquisas que poderiam facilitar a atuação profissional. No passado eles possuíam uma 

caixinha para arcar com pequenas despesas, mas decidiram cancelar este tipo de recurso.  

3. As mudanças operadas no governo em questão não foram de tanta relevância,  

apenas no que diz respeito à condição salarial alguns profissionais passaram a receber uma  

gratificação (equipe médica) recebem uma verba que os outros profissionais da instituição não 
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recebem, como o assistente social, maqueiro, recepcionista, administrativo. Na percepção do 

entrevistado isso demonstra um privilegiamento da atividade do médico e do enfermeiro, 

sendo estas as duas profissões sendo consideradas a de maior relevância na instituição as 

demais não teriam este direito, pois na alegação da prefeitura não há verbas para todos.  

Quando perguntei como ele percebia as particularidades locais ele destacou que no passado 

Macaé tinha uma questão política forte, alguns usuário que chegavam ao pronto socorro 

vinham com o discurso que eram assessores do vereador fulado de tal, eram conhecidos do 

deputado beltrano, conheciam o prefeito, isso para que tivessem privilégios no atendimento. 

Ele dizia que não conhecia ninguém, pois vinha do Rio de Janeiro e informava-os que este 

apadrinhamento não tinha relevância e que eles tinham os mesmos direitos que os demais 

cidadãos que eram atendidos na unidade. Hoje ele percebe que é menos freqüente esse tipo de 

interpelação por parte dos usuários, mas ela observa que muita gente atendida e proveniente 

de outras cidades e estados.    

Também o que se observa e que as questões sociais do município, são tratadas no Pronto 

Socorro, por exemplo, quando não há recurso ou unidade de acolhimento da assistência os 

usuários são encaminhados ao pronto socorro para serem tratados como problema de saúde. 

Como exemplo ele citou o caso Y, usuário que esta no pronto socorro, pois não possui 

residência, atualmente não apresenta nenhum problema de saúde é cadeirante proveniente de 

outro município, tem família, mas não deseja voltar para seu município de origem, foi parar 

no Pronto Socorro encaminhando pelo poder público (Prefeitura) do município, pois o usuário 

levou seu caso à emissora de rádio local fazendo uma denúncia que não estava sendo assistido 

e necessitava de cuidados. Hoje ele tem um quarto no pronto socorro com TV e internet, os 

assistentes sociais fizeram contato com a secretaria de assistência esta não prevê soluções para 

este caso que esta sendo levado ao ministério público. A situação de Y é complexa visto que 

está em uma unidade de saúde sem apresentar queixas para tratamento e sim de  questões 

social já que não possui ninguém que possa assisti-lo e sendo cadeirante necessita de alguns 

acessos e acompanhamento. O ministério público argúi que esta questão refere-se a um 

problema que tem que ser resolvido no município. Por enquanto ele segue na unidade até que 

sejam tomadas outras providências. A unidade já atendeu um usuário que estava em custódia, 

pois não tinha como este ser transferido para unidade adequada então ficou no pronto socorro 

até o termino de seu tratamento com dois policiais fazendo a vigilância, neste caso o 

município não possui forma de atendimento em outro local de maior segurança e não foi 

possível transferir o usuário para uma unidade hospitalar prisional no Rio de Janeiro.  

 

Ele informou que antes eles carimbavam autorizações para exames isso incomodava a equipe, 

felizmente isso hoje não acontece, pois a unidade não realiza os exames de ultra-sonografia e 

tomografia, por não dispor desses equipamentos, apenas são realizados na unidade exames de 

raios-X, com autorização do médico, sendo que outro tipo de exame é encaminhado para o 

Hospital HPM para realização.  

5. Acolhimento, Atendimentos nos leitos para identificação do usuário, verificação se estes 

possuem toda documentação, motivos de internação e orientações quanto a questões relativas 
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a saúde de acordo com programas de assistência médica do município, questões 

previdenciárias ou de assistência, orientar e realizar contatos com acompanhantes dos 

pacientes, informando sobre os seus direitos e deveres, proporcionar apoio emocional e 

orientação sobre procedimentos do benefício auxílio funeral, muitas vez acompanhar o 

médico, principalmente no preenchimento da declaração de óbito, pois algumas vezes ele 

esquece de preencher o documento ou preenche de forma errada, então o usuário acaba 

retornando ao Pronto Socorro ou a sala do Serviço Social, o acompanhamento neste momento 

visa prestar o orientação do parente do usuário as questões burocráticas para obtenção da 

certidão de óbito e das questões previdenciárias, elaboração de relatório de produtividade que 

são repassado a coordenação de assistência social na saúde para estatísticas mensais.  Não há 

uma compilação completa das fichas com fechamento mensal ou anual de atendimento na 

unidade, isso é realizado pela Divisão de Serviço Social do Município, elaboração de normas 

e rotinas para visitas, atualizar o catálogo de recursos do município, encaminhar fichas de 

notificação e relatório a Coordenadoria dos Direitos da Mulher, Conselho Tutelar, Conselho 

Municipal do Idoso, Programas de Saúde do Trabalhador; atuar juntamente com a equipe 

multiprofissional na agilidade de transferência hospitalar. Também e realizado contato com 

albergues para usuários em situação de rua, ou em caso de crianças consideradas em situação 

de risco, onde é preciso acionar o conselho tutelar, além dos atendimentos em situação de 

acidente de trabalho, vitimas de violência doméstica e em outras situações onde os 

profissionais são solicitados.  

6. Sim, apesar de algumas questões foi à área que se identificou, mesmo já tendo trabalhando 

na assistência e com outras políticas.  

7. Nunca viu nenhum tipo de publicização a não ser quando a prefeitura divulga em algum 

local público a informação de gastos. Mas acha que os conselhos poderiam subsidiar esta 

ferramenta para divulgação de informação.  

8. Há uma boa interação com a equipe médica e enfermagem no que diz respeito ao 

atendimento ao usuário, prezando um atendimento mais humanizado. Na entrevista o 

assistente social destacou que no passado os médicos ao se referirem a um paciente tratavam-

no pela patologia, pouco a pouco o serviço social foi trabalhando este tratamento em conjunto 

com a equipe e humanizando o tratamento pelo nome do paciente. 

9. Mensalmente é feito um relatório de produção e encaminhado a divisão de saúde para ser 

compilado junto com os dados de outras instituições de saúde para envio a secretaria de 

saúde. A equipe não tem esses dados compilados da própria unidade, mas uma cópia do 

documento fica no pronto socorro.  

10. Há articulação com a previdência, inclusive destacou que faz diversos encaminhamentos a 

assistente social da previdência e conseguiu alguns retornos quando a obtenção de benefícios 

por parte de alguns usuários.  Ele citou também a rede de assistência indireta, esta é acionada 

quando não há recursos pela rede convencional. Ex: Chegou à unidade uma usuária, mãe de 

06 filhos, sem renda que foi abandonada pelo marido, eles estavam passando por diversas 

situações de carência de recursos, principalmente de alimentação, a assistente social fez 

contato com a Secretaria de Assistência que informou que não possuía cestas básicas para este 



117 

 

atendimento, então foi acionada pelo entrevistado a ―rede clandestina‖, ou seja, ele lembrou-

se de uma conhecida que distribuía cestas básica pela igreja, fez contato e obteve a cesta que a 

senhora necessitava, viabilizando o recurso para usuário que passou a receber da entidade 

filantrópica a assistência.  

11. O Assistente Social informou que eles não aparecem na unidade para fiscalizar questões 

que seriam de relevância a área da saúde. Estão ligados a uma rede de interesse que perpassa a 

região. Ele identifica os Conselhos como importante, mas não vê o funcionamento no 

município como instrumento de efetivação de direitos. Apesar de não participar de nenhuma 

reunião, ele atualiza-se através dos fóruns ou eventos promovido para área da saúde. 

 Bloco 2 - Atuação Profissional 

12. Ao chegar à unidade a Assistente Social lê os relatos transcritos no livro de registro do 

serviço social relativo à semana que antecedeu o plantão até a data que a mesma esta presente 

no plantão. Procura identificar os usuários que estão na instituição e se há alguma condição 

relevante que requeira a atuação do assistente social, após este momento ela segue para as 

visitas no leito a fim de constatar algumas demandas que seja direcionada ao assistente social, 

a abordagem é feita confirmando o nome do usuário, idade, local de residência, questões que 

o levaram ao pronto socorro. Também é feita a abordagem aos acompanhantes a fim de 

identificar questões que sejam relevantes caso o usuário não esteja em condições de responder 

por si. Ele destacou que este momento é de fundamental importância, pois muitas vezes o 

Serviço Social identifica questões previdenciárias e de ―resgate de cidadania‖, a este ponto ela 

destacou que encaminha o usuário para retirar segunda via de identidade, CPF, título. Presta 

informações relativas à obtenção de benefícios junto a Assistência Social. Ao final do dia o 

registro dos atendimento é realizado no livro do Serviço Social.  

13. Destacou que por vez tudo é direcionado ao Serviço Social, como exemplo citou que no 

passado a liberação de ambulância era feita pelo Assistente Social, isso incomodava algumas 

pessoas da equipe, pois esta liberação não estava atrelada a questões que diziam respeito ao 

assistente social e sim questões administrativas, hoje esta liberação é feita pela equipe médica 

ou de enfermagem, há intervenção do assistente social em poucos casos. Identifica que apesar 

de ter identificado melhoria na equipe médica quanto ao atendimento aos usuários eles ainda 

figuram como sendo os mais importantes na unidade, mas já observou que isso vem sendo 

derrubado devido à atuação dos profissionais do serviço social, na conquista do espaço 

ocupacional.  

14. Ele destacou Marilda Iamanoto, Jose Paulo Netto, Maria Carmelita. Ana Maria 

Vasconcelos como autores que fizeram parte de sua formação, inclusive tendo aulas com 

alguns deles. Além disso, destacou que sua atuação esta baseada na sua educação como 

pessoa, que foi fornecida pelos seus pais que são trabalhadores que não completaram o ensino 

superior, mas que deram-lhe o arcabouço subjetivo alicerçado em ações humanista que 

perfazem a sua formação como pessoa.  

15. Ele identifica que a realização de pesquisas e os relatórios sociais, mesmo sabendo que 

carecem de algum tipo de compilação. Além disso, há os relatórios e encaminhamentos feitos 
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aos órgãos e instituições públicas tais como Conselhos Municipais do Idoso, Programa de 

Saúde do Trabalhador, Conselho Tutelar, etc.  

16. Destacou a atuação do Serviço Social em equipe multidisciplinar, Humanização das ações 

em consonância com a proposta do SUS. Destacou que mesmo não estando diretamente em 

contato com os movimentos sociais, a atuação do assistente social se dá no âmbito do 

atendimento emergencial, tendo suas barreiras e limitações, mas apresentando-se como campo 

de atuação fértil para intervenção junto aos usuários no que diz respeito a questões de saúde. 

Ex: Chega à instituição um usuário com problemas de hipertensão, este é atendido pelo 

médico e depois é atendido pelo assistente social, este profissional busca questioná-lo se faz 

algum tratamento no município, caso negativo é orientado a buscar a rede de atendimento 

ambulatorial do município, o posto Jorge Caldas ou o barracão. Também em caso mais graves 

é feito o acolhimento do usuário e da família buscando orientá-los sobre as questões relativas 

ao usuário com interferência do médico em casos que envolvam a saúde do usuário.  

17. No passado algo que incomodava o assistente social que atuava no pronto socorro era o 

sigilo profissional, devido à conquista de uma sala de atendimento isso foi sanado. Mesmo 

não tendo ligação direta com o código de ética outra coisa que era uma barreira era o fato da 

equipe não ter local para descanso, hoje dividem a cama com equipe de enfermagem.  

18. Sim, mas atualmente devido alguns impasses sofridos na equipe. Por exemplo, até 

maio/2013, o serviço social contava com 02 assistentes sociais de segunda a sexta-feira, esta 

realidade mudou, pois algumas profissionais foram alocadas para a pediatria por determinação 

da secretaria de saúde do município isso causou uma reformulação da equipe no que diz 

respeito aos plantões, que hoje contam apenas com um assistente social por dia. Mas afirmou 

que estão com a idéia de retomar as reuniões. Hoje possuímos um coordenador do Serviço 

Social, mas este não recebe nada além do que hoje recebe o assistente social, diferente dos 

coordenadores de outras área, como da  enfermagem ou da área médica, ―vemos esta 

diferença‖. 

19. Entrevistas, Visitas Domiciliares, Relatórios. Destacou que a visitas não estão sendo feitas 

devido à falta de transporte, mas ela considera fundamental, até citou sua experiência anterior 

junto a equipe multidiciplinar em que utilizam este instrumento para fechamento do relatório 

de atendimento.  

20. Ainda é utilizado pela equipe de serviço social e detém as informações já citadas 

anteriormente, tais como nome, endereço, estado clínico do usuário, intervenção feita pelo 

serviço social no dia, questões que merecem relevância e que deve ser observadas pelo 

profissional do plantão do dia seguinte. Como os profissionais não se encontram na passagem 

de serviço é importante que o assistente social descreva todas as informações sobre seu 

plantão para evitar transtornos no plantão seguinte, mas fica a critério dos profissionais a 

descrição a mais detalhada possível, em caso de dúvida é feito contato com o assistente social 

que estava no plantão anterior para dirimir-las.  

21. Não atualmente, mas no passado eles possuíam a ficha de registro do usuário, que visava 

traçar um perfil do usuário da instituição, esta não foi implementada, pois nem todos os 
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assistentes sociais utilizavam esta ferramenta, então ficou fragmentada. Além disso, ele 

destacou que tentaram informatizar as fichas, mas hoje com a falta de computador este 

trabalho é dificultado.  

22. O reconhecimento do Assistente Social com um profissional da saúde e valorização pela 

equipe médica e de enfermagem deste profissional. Hoje o serviço social é tão fundamental 

como qualquer profissional que atua na instituição. Principalmente por estar na linha direta 

com as demandas dos usuários.  

23. Hoje eu vejo um retrocesso de reconhecer o Serviço Social na área da Saúde. 

Principalmente pelas condições financeiras que os outros profissionais detêm, não sendo 

repassadas para os demais profissionais da unidade. Quando entrou em 2004 o Serviço Social 

não era de plantão de 24 horas, atuava 08 horas por dia. Lutaram para que esta situação fosse 

alterada mostrando a administração, que as demandas para o serviço social ultrapassavam o 

horário estabelecido de 08 horas e muitas vezes pela falta de orientação do médico ou de 

outro profissional o usuário voltava a instituição, isso gerava um retrabalho e uma insatisfação 

da população. Então foi instituído o plantão 24 horas como ganho para todos. 

Outro ganho foi em relação à remuneração foi reconhecido que os profissionais deveriam 

receber insalubridade, esta luta foi conjunta, a profissional afirma que a equipe demonstrou 

que o assistente social tinha contato com usuários soropositivos, tuberculoso, etc. e que 

poderia sofre risco de contaminação, informando até que teve uma infecção respiratória 

bacteriana por conta com o contato com usuários, então o subsecretario da época pediu que 

comprovassem tal fato, eles apresentaram cópia do livro de registro como prova, claro que 

ocultando as informações do usuário. Através destas provas tiveram o ganho financeiro e 

depois divulgaram esta informação a rede de saúde do município, como pronto socorro do 

Aeroporto.    

 Fiz uma pergunta adicional, por que não faziam desta mesma forma para questionar quanto à 

gratificação recebida pelo médico, ele me informou que o coordenador teve uma reunião com 

o prefeito, mas que não foi levantado este fato, pois só ele estava presente como profissional 

da saúde atuando na emergência os demais profissionais eram da área de unidade de 

atendimento (posto de atendimento), que estavam reivindicando condições iguais aos 

assistentes sociais das unidades de emergência, então acharam que não era hora de fazer este 

tipo de solicitação.  

Bloco 3 - Usuário 

24. No passado era a pessoa carente que não tinha acesso a saúde, hoje em dia o perfil mudou 

chega ao pronto socorro pessoas que apresentam condições financeiras e até tem plano de 

saúde, mas que devido à demora na rede privada eles observam que o serviço do pronto 

socorro é mais rápido para atendimento a suas demanda. Demonstra que a cidade cresceu, 

mas não mudou a rede de atendimento do passado, hoje apresentando dois hospitais 

particulares, um hospital municipal, UPA´s e prontos socorros para um contingente muito 

maior do que 10 anos atrás. Os usuários vêem ao pronto socorro pelo atendimento rápido as 

suas necessidades enquanto a Unimed tem grandes filas.  
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25. Esboçaram uma pesquisa do perfil no passado, mas hoje não tem esta informação, apenas 

de forma empírica. 

26. Vêm como alternativa de efetivação de suas necessidades. Os usuários comparecem  ao 

serviço social procurando atender suas demandas, claro quando possível. Exemplo da senhora 

que necessitava de uma cesta básica para alimentar sua família. Além disso, algumas questões 

que não são relativas à intervenção do assistente social vão parar na sala deste profissional, 

certas orientações de ordem médica ou administrativas poderiam ser dadas por outros 

profissionais. Em alguns casos o Assistente Social acaba sendo um para raio dos problemas 

da unidade.  

27. Encaminhamentos feitos a rede do município e articulação com as ―redes clandestinas‖, 

nossa interpretação redes informais. O Assistente Social utiliza seu conhecimento com outros 

assistentes sociais ou instituições para que sejam atendidas as necessidades concretas dos 

usuários.   
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Identificação: Entrevistado 3 

Local de Trabalho, Instituição e Redes Sociais do Município 

1. No passando o pronto socorro era tido como o primeiro atendimento do município era a 

referência para o tratamento de questões relacionadas à saúde, logo depois foi inaugurado o 

HPM e hoje Macaé conta com 07 unidades de atendimento entre elas estão: 02 UPAs na Barra 

e Lagomar, 01 pronto socorro na Imbetiba, 01 Pronto Socorro no Parque Aeroporto, 01 

unidade atendimento pediátrico, 01 Hospital de Atendimento na Serra e HPM. A demanda de 

pacientes aumentou devido ao quantitativo populacional. Fizemos comentários que muitos 

dos pacientes que hoje são atendidos pela PSM são pessoas que possuem plano de saúde, que 

procuram o Pronto Socorro, pois a rede particular não suporta a demanda e encontra-se 

limitada com Hospital da Unimed, Hospital São João Batista (sendo porta de atendimento 

apenas para casos de internação, não atendendo mais pacientes em regime de emergência) e 

Clínica São Lucas, desta forma ele percebe que ocorreu um aumento na rede de atendimento 

com as novas unidades públicas, mas também que este aumento não é suficiente para 

atendimento ao contingente populacional que perpassa a cidade.  

2.  Hoje o Assistente Social esta vinculado à equipe técnica do Pronto Socorro, fazem parte 

desta equipe o Médico, Assistente social, Farmacêutico, Enfermeiro. O diretor técnico atual é 

o Sr. Frederico Mattos que está subordinado a Coordenação de Serviços de Emergência do 

Município que está subordinada a Secretária de Saúde.  

O enfermeiro tem sobre sua responsabilidade o Técnico de Enfermagem e Auxiliar de 

Enfermagem. A equipe de Enfermeiro e o Assistente Social possuem uma coordenação, já 

quem representa a equipe médica e a chefia do plantão.  

No organograma da instituição ainda há a diretoria Administrativa que tem sobre sua 

responsabilidade o maqueiro, recepcionista, Auxiliar de Serviços Gerais, motorista, auxiliar 

administrativo.  A unidade apresenta os seguintes profissionais/serviços em regime de 

terceirização: transporte e remoção feito pelo 192, serviços de alimentação, serviços de 

lavanderia. 

3. A classificação é Razoável, foram operadas mudanças significativas na unidade, inclusive 

com uma sala para atendimento do serviço social, que segundo o entrevistado foi uma 

conquista dos profissionais após muitos anos de luta, mas estas condições ainda estão aquém 

em alguns aspectos, no que se refere à atuação de mais de uma pessoa na sala do serviço 

social e um estagiário, neste caso a sala mostra dimensões pequenas. Mas as condições hoje 

são razoáveis e garantem o sigilo do usuário. Ele destacou que algumas vezes os profissionais 

devido a tramites burocráticos institucionais acabam se mobilizando para comprar matérias 

como fizeram na aquisição de uma mesa, persiana, pois se fossem requerer isso a direção 

poderia demandar mais de 06 meses e eles tinham necessidades imediatas.   

04. Não houve mudança significativa para o serviço social em relação mudança de prefeito. 

Até porque todos os profissionais são concursados. Apenar de cada prefeito ou secretario 

operar a política de saúde de um jeito, dando prioridade em alguns pontos em detrimento de 
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outros. Hoje o assistente social opera seu trabalho de forma autônoma na unidade, tratando as 

questões do serviço social com maior apoio da direção em alguns pontos, sobre a direção foi 

operado a mudança é o encarregado atual na visão do entrevistado é qualificado para este 

cargo.   

05. Um ponto de destaque que acontecia no passado que hoje não é aplicado é a assinatura do 

assistente social na autorização de exames. Para o profissional isso não apresentava uma 

barreira e sim era entendido pelo mesmo como uma valorização do assistente social até 

porque foi concessado com a equipe médica e diretor técnico na época que o serviço social 

processaria desta forma, pois os exames de tomografia e ultrassom demandavam a unidade 

um custo altíssimo. Um dado importante levantando e que muitas vezes o usuário requeria tal 

exame na unidade de saúde, pois não conseguia a realização na rede de saúde do município. O 

exame que estava sendo solicitado na emergência era de ordem ambulatorial e não de 

emergência, então foi pedido o controle e avaliação do assistente social nestes casos, estava 

sendo requerido um número absurdo de exames, as vezes sem a devida necessidade, esta 

verba poderia ser usada em outra área da saúde. Ex: uma pessoa precisava de uma ultra-

sonografia da região abdominal que foi requerida por um médico do posto de saúde, não 

conseguia marcar este exame na rede de saúde do município, que por vezes leva 03 meses 

entre o agendamento e a entrega do resultado, em caso graves a pessoa poderia vir a óbito, 

desta forma este usuário dirigia-se a unidade do pronto socorro explicava a situação ao 

médico de plantão que fazia o pedido ou transcrevia o pedido para realização do exame. 

 Sendo uma forma de atendimento a necessidade do paciente, mas também isso demandava 

muito custo a unidade que acabava retirando o orçamento de outras áreas, mas é claro que o 

paciente era atendido. Isso atualmente não acontece, pois não há na unidade este tipo de 

exame e o encaminhamento é feito direto para HPM quando a necessidade deste tipo de 

exame. Ele lembrou a lógica operada pelo serviço de saúde no âmbito da política de saúde, 

pela precarização dos serviços. Hoje a demanda administrativa que foi acordada com o diretor 

técnico da unidade e a guarda do livro de registro de óbito pelo assistente social, por que a 

equipe assumiu esta demanda? Mesmo reconhecendo que é um trabalho que qualquer 

administrativo pode fazer, o motivo se dá pela falta de profissionais na área administrativa, 

visto que eles não estão submetidos ao regime de plantão 24 horas e muitas vezes quando o 

usuário chegava para buscar a documentação do processo do óbito de um familiar se deparava 

com a falta de atendimento, além da carência  do atendimento ou informações necessária para 

agilização de seu processo da certidão de óbito. Ainda foi relatado que em alguns casos os 

profissionais são pouco preparados apresentam um atendimento mecanizado, atuando em uma 

situação de fragilidade emocional do usuário sendo o Assistente Social quisto como acolhedor 

no que diz respeito às demandas trazidas pelos usuários. Então a equipe, no sentido de agilizar 

o acesso do usuário a esta documentação e este atendimento aderiu em assumir a guarda deste 

livro.  

06. Sim. Foi questionado como ele vê a questão da imediacidade do atendimento dos 

profissionais do plantão. Ele destacou que os profissionais que atuam na unidade seguem um 

plantão de 24 horas, sendo que alguns não são do município, na visão do entrevistado isso 

dificulta a atuação profissional, mas não chega a atrapalhar ou modificar a atuação 
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profissional, dificulta no sentido desta pessoa não conhecer a rede geográfica do município, 

não conhece o cotidiano da cidade isso vale também para outros profissionais, com isso eles 

podem ter uma visão prejudicada da realidade, não que isso vai atrapalhar, mas dificulta 

algumas vezes na atenção a um determinado usuário de uma área mais carente que poderia ser 

levantar questões mais detalhadas no atendimento. 

07. Não. O que acontece é que a direção técnica/ administrativa passa os dados para secretaria 

da saúde, dependendo da ação da secretaria é repassado o corte. Infelizmente não e repassado 

para os profissionais da unidade, os motivos, apenas há o comunicado quando há necessidade 

de fazer algum tipo de corte. Como exemplo a conta telefônica esta alta, então tem que se 

cortar as despesas com telefones para celulares, mas não é informado o por que.  

08. Sim, as demandas são levadas ao diretor técnico ou administrativo, quando são caso que 

envolvam outros profissionais estes são acionados, fora isso, são resolvidos de forma 

individual. 

A equipe da saúde se articulou para fazer uma página no facebook chamada saúde Macaé para 

atualizar as informações da unidade, esta ferramenta ajuda a interação dos profissionais.  

09. Hoje é feito dois relatório um quantitativo geral de atendimento que é mandado para 

secretaria do Estado para que este obtenha verbas para unidade através dos dados. E outro 

feito pelo serviço social aplicado mensalmente que segue para divisão de Serviço Social do 

Município, depois estes dados seguem para Secretaria de Saúde.  

10. É boa. Até porque eles conhecem a rede e profissionais que atuam nestas unidades. A 

dificuldade destacada é a constante mudança do estado físico e telefone da rede. A fala do 

profissional descreve que a grande dificuldade encontrada é que a rede do município esta em 

constante mudança de local e telefones, isso dificulta a atualização de dados e esta informação 

não é divulgada em nenhum local.  

11. São importantes formas de democratização apesar de estarem ligados em alguns casos a 

questões de ordem política e de apadrinhamento, acabam virando cargos vitalícios ocupados 

por pessoas que já ocupam a condição de conselheiro a uma longa data. É através do conselho 

que são voltados a ações e que são destinadas verbas para um determinado programa ou área 

da saúde, então é fundamental sua intervenção. Não há muito a divulgação dos dados as ações 

voltadas pelos conselhos e nem a visitas desses as unidades para fiscalização. 

Bloco 2 - Atuação Profissional 

12. São feitos atendimento, abordagem com os pacientes e acompanhantes internados na 

unidade de saúde, encaminhamento quando necessário, encaminhamento de notificações e 

relatórios ao Conselho do Idoso, Programas de saúde do trabalhador, etc. A também a 

notificação por parte dos enfermeiros de casos de diarréia, pneumonia a secretaria de saúde 

em um prazo estabelecido em alguns casos de até 72 horas, ele considerou como fundamental 

esta atuação que é feito, pois pelo que entendi interfere na aplicação de recursos para uma 

determinada ação a ser tomada no município.  No demais as ações inscrevem-se em elaborar 

normas de rotina para visitas e acompanhantes.  
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13. Como destacado anteriormente algumas atividades administrativas. O atendimento do 

pronto socorro é caracterizado pela emergência por questões que perpassam esta configuração 

de atendimento isso dificulta uma ação profissional, pois o usuário que é atendido pode não 

voltar à unidade. Há também os casos onde o paciente acaba reincidindo na unidade, neste 

caso há um atendimento mais detalhado destas questões.  

14. Marilda Imamamoto, Jose Paulo Netto, Carlos Montano, Maurilio, os principais que 

fazem parte da formação profissional é são Marilda e José Paulo os essenciais para atuação.  

15. Orientações aos usuários, encaminhamentos e planejamentos. 

16. Os parâmetros foram pensados para atuação da saúde em geral, principalmente em postos, 

isso se dificulta na operacionalização do plantão, devido à demanda espontâneas que 

atravessam este espaço.  

17. No passado era o sigilo profissional, hoje o que o inquieta é a falta de sigilo na 

intervenção junto aos usuários no leito, devido ao espaço físico, muitas vezes antes do Serviço 

Social fazer a intervenção ao usuário todos da unidade tem conhecimento da doença. O 

usuário acaba recebendo orientações de forma indireta até do auxiliar de serviços gerais, 

inclusive em muitos casos há a exposição da doença até para outros usuários internados no 

mesmo quarto e seus acompanhantes. Na interpretação do senso comum todos querem atuar 

como assistentes sociais  

Há também a dificuldade na humanização do atendimento do paciente por parte de alguns 

profissionais da unidade, esta ainda é uma questão muito complexa a ser trabalhada, pois 

demanda a participação de todos da unidade e o apoio do diretor técnico para implementação 

de projetos que visem melhoria.  

18. Atualmente não, as dificuldades apresentadas pelo entrevistado são de reunir a equipe, 

pois algumas pessoas residem em outros municípios, possuem outros empregos, e isso 

dificulta a reunião com todos. Exemplo citado pelo entrevistado como fariam reunião com 

uma pessoa que faz o plantão 24 horas, o dia seguinte ela não tem condições física de estar 

presente. Uma ferramenta encontrada pelo que foi destacado na entrevista é a anotação de 

questões de relevância ao Serviço Social em um livro de ocorrência do Serviço Social, além 

disso, hoje eles contavam com uma coordenação que poderia acolher as demandas de todos.  

19. Hoje é feito as entrevistas, não é realizado as visitas domiciliares, os Estudos de casos são 

realizados apenas para casos esporádicos e fora do convencional à unidade.  

20. Hoje o registro é feito no livro de registro do serviço social, o entrevistado destacou que 

este livro já era utilizado quando ele chegou à unidade e foi adotado pela equipe do serviço 

social, pois diferente do prontuário médico tem como garantir o sigilo dos dados. Os registros 

nos prontuários não são feito, pois o documento é manuseado por médico, enfermeiros e 

demais profissionais da unidade, além disso, pode ser extraviado, citou inclusive que isso já 

aconteceu antes, então os profissionais acharam melhor utilizar o livro. Em relação à 

instrumentalidade aplicada é feita pelos profissionais e ele vê que o livro de registro é de 

grande relevância para os profissionais apesar de conter suas limitações nos relatos. Ele 
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destacou que só relata no livro o que é relevante quanto a um caso social ou alguma ação que 

deverão ser adotada pelo profissional do plantão seguinte. Relatou que uma pessoa deu 

entrada no pronto socorro no Sábado, foi atendida e liberada pela equipe médica, voltou na 

terça acontece o mesmo fato, e retornou a unidade hoje, por coincidência o mesmo estagiário 

médico estava atendendo nestes três dias e detectou que o paciente estava com problemas 

psiquiátricos o encaminhando para o Pronto Socorro do Aeroporto. Neste caso foi solicitado 

ambulância para levá-lo até a unidade do Aeroporto. A acompanhante do paciente procurou o 

serviço social para saber sobre a remoção e foi informado a esta  que já tinha sido 

providenciado o transporte que ela deveria apenas aguardar. Este caso é registrado no livro 

com as ações de intervenção feita junto ao usuário e família. O assistente social disse que 

muitas vezes os profissionais fazem o registro a noite e já estão cansados e registram os 

atendimentos mais significativos e que geraram demandas ou tem algum tipo de questão a ser 

considerada pelo serviço social. Eu o questionei sobre as informações sucintas declaradas no 

livro de registro. Ele me informou que muitas vezes no primeiro atendimento feito ao usuário 

não se tem todas as informações das questões de saúde deste, pois chega ao pronto socorro 

com queixas superficiais, são levantadas algumas questões que podem evoluir ou não de 

acordo com o estado de saúde do mesmo. À medida que as demandas vão aparecendo e é feito 

atendimento, são feitos novas intervenções junto ao paciente e seus acompanhantes, são 

levantados questões trabalhistas por exemplo, caso o usuário seja trabalhador. As demandas 

vão aparecendo de forma espontânea. O foco do atendimento do pronto socorro é 

emergencial, não é tratamento de ambulatório, para tanto há os postos de saúde. Ele destacou 

que no passado era mais freqüente o número de usuários que diziam que se tratavam no 

pronto socorro que isso foi aos pouco se alterando e hoje muitas pessoas já buscam o 

atendimento preventivo em local mais apropriado. Identificou isso como um trabalho de 

orientação feito pelos profissionais da unidade (médico, assistente social e enfermeiro) por 

estarem diretamente em contato com o usuário. Se o usuário é reincidente no pronto socorro 

ou se permanece por mais tempo que o necessário na unidade ele é atendido pela equipe que 

faz o registro no livro, infelizmente pela configuração desta ferramenta algumas informações 

podem ser manuseadas outras não. Exemplo um paciente que dá entrada no pronto socorro em 

um plantão de um colega do sábado, volta na semana seguinte na segunda-feira é atendido por 

outra profissional recebe alta e volta na semana posterior na quarta-feira, se as questões não se 

apresentarem como demanda aos serviços social e se os profissionais não observarem os 

registros destas intervenções, ou se alguma anotação não for realizada, os profissionais não 

têm como saber sobre este caso, apenas se ele voltar a unidade em uma plantão em que este 

assistente social estiver. Na minha percepção como pesquisadora detendo-me a fala do 

entrevistado o livro me pareceu uma ferramenta de consulta e interlocução com os outros 

profissionais, até por que eles não têm a oportunidade de fazerem uma passagem de trabalho 

cara a cara e pontuar questões, mas detalhadamente, mas na fala do entrevistado ele pontuou 

que outros instrumentos podem ser utilizados também como o caderno de anotações do 

serviço social, caso estes julgarem necessário. Eu dialoguei com o entrevistado que uma das 

desvantagens que eu observava no livro era justamente esta fragmentação dos registros, em 

alguns casos as pessoas voltam ao pronto socorro meses depois e a busca dos dados é 

dificultada, além disso, as informações registradas no livro poderiam gerar dados que 

pudessem traçar ações de intervenção profissional. Ele concordou, até dialogamos que a 
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unidade de saúde poderia funcionar da mesma forma como hoje funciona as UPA´s e o HPM, 

com um sistema informatizado, isso possibilitaria a equipe o conhecimento mais profundo do 

usuário e de suas questões, o fornecimento de dados para repasse a Secretaria de Saúde na 

promoção de ações voltadas a Saúde, mas voltamos a questão que depende do poder político 

local a implantação de tais ações e que cada um dá um direcionamento. Voltando a 

informatização dialogamos que o conhecimento das questões de saúde do usuário pela  equipe 

médica possibilitaria outras ações de prevenção e facilitaria a criação de políticas que 

promovesse ações vinculadas a prevenção. Discutimos que a geração de dados quantitativos e 

qualitativos poderia também ajudar os profissionais na elaboração de projetos de intervenção. 

O profissional entrevistado informou que os Serviços Sociais não possuem computador esta 

tecnologia facilitaria o trabalho, isso me pareceu também um complicador. A limitação 

apresentada também foi que por estarem em um plantão de 24 horas, algumas demandas são 

postas a primeira vista de forma superficial pelo usuário então caberia a cada profissional 

romper as observações feitas no livro de registro e buscar no ato da intervenção com os 

usuários informações adicionais, pois cada plantão pode revelar-se de acordo com o quadro 

clínico que vai sendo desvelado pelas queixas do paciente como já mencionado. As demandas 

então vão se revelando de forma espontânea. O foco que deve ter é que é plantão 24 horas e 

que nem todas as questões são resolvidas pela unidade é pelos profissionais, pois muitas vezes 

envolvem outras instituições, deve se ter o cuidado, pois caso contrario tudo aparece com 

demanda para o Serviço Social. 

 21. Não, o projeto que estavam buscando implementar era o da humanização do atendimento 

e rotinas e acompanhamento no pronto socorro. Mas para isso precisavam do apoio da direção 

da unidade, pois deveria haver o envolvimento de todo corpo de funcionários do médico ou 

auxiliar de serviços gerais. Isso não teria se efetivado devido a esta falta de apoio. Além disso, 

tentaram implementar as ficha sociais e a informatização do atendimento, isso também não se 

efetivou, devido a falta de recursos materiais. O entrevistado destacou que participou 

recentemente de um evento sobre a humananização de atendimento e observou ter 

profissionais de todas as áreas recepcionista, atendentes, assistente social, apenas percebeu 

que havia pouco médico no evento.  

22 e 23. Já tinha feito as declarações nas outras perguntas.  

 Bloco 3 – Usuário 

24. Quando questionado sobre o usuário do Pronto Socorro, apesar de não ter dados factíveis, 

o perfil de internação de usuário do pronto socorro é majoritariamente de idoso, pacientes 

com doenças crônicas, tratamento de deficientes, diabéticos, hipertensos, sequelados 

acamados.  

25. Fizeram no passado através de fichas sociais um levantamento dos usuários, mas 

encontraram dificuldade na aplicação do instrumento, pois alguns profissionais não 

consideraram que algumas informações eram relevantes no questionamento junto ao usuário, 

tais como renda, religião, os profissionais na visão do entrevistado os assistentes sociais 

achavam que poderiam constrangir o usuário ao realizar estas perguntas, mas não perceberam 

que eram de importantes, principalmente por que a unidade recebia grupos religiosos que 
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buscavam conversar com as famílias e usuários que estavam na unidade com isso poderia 

haver conflito religioso. Com este dado o Serviço Social poderia levantar formas de que as 

pessoas de outras religiões não se sentissem invadidas se um determinado grupo religioso de 

evangélicos fizesse a intervenção a um leito em que o usuário fosse espírita por exemplo.   

26 e 27. Na conversa com a entrevista, ele identificou que o serviço social muitas vezes é 

chamado para resolver conflitos ou atuar como intermediário em algumas questões, mas 

muitas vezes é reconhecido por seu atendimento humanizado ao usuário como facilitador dos 

processos institucionais e dos direitos do usuário. Como por exemplo, o usuário é 

encaminhando pelo assistente social a um programa de saúde do município para tratar de 

questões que foram identificadas algumas vezes no Pronto Socorro.  
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Identificação: Entrevistado 4 

Bloco 1-  Local de Trabalho, Instituição e Redes Sociais do Município 

1.  Quando ele chegou já existia o HPM, os outros assistentes sociais falavam para ela que o 

Pronto Socorro antes atendia todas as demandas do município trauma, acidentes, as coisas 

graves, quando chegou à demanda era um pouco menor, ―o Pronto Socorro ficou com as 

demandas, mas simples‖, depois ele acrescentou que a unidade acaba atendendo ―tudo‖, ou 

seja, o que não funciona no PSF, nos atendimentos ambulatoriais, nos postos próximo da casa 

do usuário, o que ele não consegue acessar na rede ambulatorial ele acaba vindo para o Pronto 

Socorro para ser atendido e é atendido. 

Sobre o serviço social ele comentou que no passado não trabalhavam em regime de 24, não 

tinham sala, mas que quando ela chegou já tinha estrutura mínima, já tinha sala, já era plantão 

24 horas, quando chegou já estava mais articulado. ―Tudo fruto de luta dos profissionais‖.  

 

2. No momento o Serviço social conta com uma coordenação, coisa que nunca teve. Destaca 

como uma conquista que não foi só do Serviço Social, mas a vê como uma conquista de 

outros profissionais da unidade como no caso dos Enfermeiros.  Tecnicamente o Serviço 

Social está vinculado a Coordenação do Serviço Social do Município e no Pronto Socorro 

estão ligados à diretoria Administrativa. Através desta posição destacou que hoje observa 

melhoria por uma política que destaca muitas portas abertas junto a rede, principalmente no 

que diz o acesso à rede de serviço do município. O usuário passa a ter mais acesso devido ao 

conhecimento do novo gestor.  

 

3. Indiscutivelmente melhor, ―ter uma sala exclusiva do Assistente Social‖ é bom, com 

melhor infra-estrutura, tem um dormitório garantido. Neste ponto foi muito bom. No ponto de 

vista institucional vê melhorias, vê que os usuários vêem conseguindo acessar seus direito é 

isso é muito positivo. 

 

4. Quanto ao poder político regional, ele vê muita expectativa da população relacionadas as 

melhoria que podem ser operadas no governo do atual prefeito. Às vezes ele acha que o 

prefeito está nadando contra a maré, que ele deveria ser melhor assessorado tecnicamente, 

além disso ele deveria contar com o apoio da câmera dos vereadores. O profissional diz não 

ter profundidade sobre estas informações, pois é de fora da cidade.  

 

5.  O principal é a agilidade, por mais que você mostre que o atendimento tem que ser 

diferenciado, pois não se referem ao mesmo caso clínico, há uma posição pela instituição e 

pela equipe médica de dar solução aos casos sociais. ―tem que se livrar dos casos sociais‖. 

Neste ponto a equipe é muito segura, não se deixar abater com estas coisa,  mas uma das 

principais coisas é essa. Transporte, transferência são demandados ao serviço social para 

execução, todo tempo eu tenho que estar mostrando que não é nossa atribuição. É histórico 

achar que o assistente social faz transferência. Em relação à Declaração de óbito acham que o 

serviço social tem que fazer o preenchimento. O papel é de orientar as famílias e prover 

recursos. A declaração é uma responsabilidade do médico, mas a todo tempo eles querem 

passar esta bola para o Serviço Social, mas eles não conseguem 

 

6. Sim, eu gosto muito de exercer a profissão, mesmo com toda dificuldade. O positivo é o 

atendimento junto ao usuário, e perceber que seu atendimento faz diferença na vida dessa 

pessoa. ―Que seu atendimento pode fazer grande diferença na vida da pessoa.‖ Mesmo sendo 
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emergência não fazendo um atendimento sistematizado, com acompanhamento restrito, Até 

mesmo no atendimento pontual, percebemos que fazemos a diferença, quando temos a 

oportunidade de encontrar com o usuário ou este retorna a instituição, vimos que nosso 

atendimento fez diferença sim. 

 

7. Não vê a publicização de dados com gastos, de repente até tem, mas até o momento não 

viu nada sobre isso.  

 

8. No plantão as equipes se falam para resolver algumas questões sobre o problema, ―as 

pessoas consumam se falar até chegar a uma solução se todos não conseguem levam o 

problema a administração. Não vê uma mobilização. Hoje o médico tem um papel diferente 

na unidade de saúde com privilegio que não são alcançados pelos outros profissionais então 

eles acabam naturalizados certos benefícios.  

 

9. Relatório Social, Conselho tutelar, secretaria do idoso, ministério público, Programa de 

saúde da Família ( PSF).  

 

10. É fundamental, mas acaba fazendo por telefone. Como não tem como fazer indica a ida 

do estagiário a rede de referência. Parâmetro do Serviço Social em outras instituições.  

 

11. Não participou ainda, o conselho é muito positivo se estiver funcionando, tem um 

parcela de culpa pois há necessidade de participar.  

Bloco 2. Atuação Profissional 

12. Atendimento as demandas espontâneas, as pessoas que estão internados, articulação com 

a rede de serviço, notificação, atendimento da família, registro, elaboração de relatório, 

acompanhamento de estagiário. 

 

13.  Atividades administrativas, exemplo solicitação de documento de pacientes que já foram 

atendidos na unidade. Isso é requerido ao Serviço Social no pensamento da profissional, pois 

ele tem um controle melhor do usuário. Pensa que a parte administrativa não esta muito bem 

constituída, pela falta de profissionais, os assistente sociais são acionados, pois é uma área 

mais organizada. No caso da ambulância, surgiu certa confusão com as práticas do passado, 

isso hoje é praticado pelo técnico de enfermagem. Também a intervenção do assistente social 

junto a área médica, visto que o médico por vezes não esclarece o que o paciente tem.  

 

14. Sposati, trata sobre vulnerabilidade, Laís Veloso, Ana Maria Vasconcelos, pois tratam a 

pratica profissional. Marilda Iamamoto, lê a revista Serviço Social e Sociedade. Gosta de ler 

artigos sobre o Serviço Social e a 3º idade. 

 

15. Entrevista Social, Elaboração de Relatórios Sociais, Parecer Social e Supervisão de 

Estágio.  

16. Tem conhecimento dos parâmetros, levou a uma cópia para unidade para todos terem em 

mão, pois alguns momentos ficam difícil só falar, importante ter um documento para mostrar, 

acha que dá muita segurança para o assistente social na saúde. Na articulação dos 

profissionais relacionados a pesquisa, no esforço até conseguiria, mas hoje esta muito morno.  
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A dificuldade com os colegas dificultam um pouco a troca, as reunião estimulam, o 

estagiários também são estimulantes. ―No momento o que, mas incomoda é não ter os 

instrumentais mais estruturados, vê como melhoria para todos. Se vê bastante estimulada a 

fazer um bom trabalho.‖  

17. Acha que os direitos anteriormente já foram um pouco violados, agora esta um pouco 

mais tranquilo. Acho que muito mais questão de argumentação do que outra coisa, pois 

―ninguém é obrigado a conhecer o código de ética, nos que temos que mostrar o teor dele.‖  

18. sim, mas reuniões são muito espaçadas.  

 

19. Entrevista, visitas domiciliares. Estudo de Caso, Livro de Registro. Estudo de caso acaba 

fazendo por telefone, discute alguns casos com a equipe médica e enfermagem, não é uma 

coisa muito elaborada mas fazem. Relatório é um instrumento muito importante, por exemplo 

se é feito um relatório para o ministério público muitas vezes o promotor não escuta o usuário, 

então é importante o embassamento técnico para este propósito. O livro não pode existir 

sozinho, é um facilitador, sendo necessário utilizar outros documentos.  

20. Livro de registro é utilizado. O livro é fundamental para comunicação. ―Hoje nos estamos 

aqui, amanhã podemos não estar.‖ Pode ser usado para pesquisa inclusive. Hoje não esta 

sendo ―usado a ficha social, na minha avaliação ela é muito importante‖. È importante para 

fazer inclusive pesquisa. Outro instrumento que poderia ser utilizado é  o prontuário, mas não 

foi consensuado por todos, mas é claro que outros instrumentos, podem ser acionados o livro 

não é único instrumento.  

21. Um projeto maravilhoso era a ficha social eletrônica, mas não conseguimos fazer, 

infelizmente hoje não é usado, ela sugeriu que a aplicação poderia ser realizada nos   casos, 

em que as pessoas que ficassem por longo período na unidade, ―tem pessoas que são 

atendidas todo mês‖ no Pronto Socorro. ―há pessoas que são atendidas todo mês na unidade, 

exemplo um soro positivo, mesmo tendo participado de Programa do Município relativo ao 

seu tratamento, aqui passa a ser seu referencial para atendimento. Dificuldade na abordagem 

das pessoas que acessam a unidade com freqüência, eles tem que fazer uma abordagem de 

nova ou procurar as questões no livro, que nem sempre são achadas.  

Se tivesse uma ficha eletrônica facilitaria, um computador seriam super importante.   

22. Se estruturar mais para ir além do que esta se fazendo. Ter uma proximidade maior com a 

academia, se articular mais com a Universidade, no caso seria feito com UFF de Rio das 

Ostras, deveríamos demandar mais a interação com este órgão. Exemplo para um plano de 

intervenção mais elaborado ou pesquisa. Pensar a atuação junto, isso faz falta, ―acho que nos 

não nos mexemos por aqui, eles também não se mexem por lá.‖ Acho que se a gente 

demandasse, eles poderiam nos atender pelo menos 50%, há também outras questões 

relacionadas ao estágio, isso é uma via dupla.  
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23. O Serviço Social ainda não aparece para os outros profissionais da instituição. ―Nos temos 

que nos tornar mais visível.‖ 

Bloco 3. Usuário 

24. Destaca que 70% dos usuários são idosos. O que chega ao Pronto Socorro também 

principalmente no final de semana a População em situação de rua, Dependente Químico, 

Acidente de Trabalho. 

25. Ele até já pensou em fazer uma pesquisa mesmo que seja só no plantão dela, mas ela 

percebe um perfil diferenciado de usuário no final de semana que não é comum nos outros 

dias da semana. 

26. O usuário vê o Assistente Social do seu imaginário, a moça/o moço ―boazinha/bonzinho‖. 

Sabem que existe no Serviço Social um tratamento diferenciado, que damos acesso há alguns 

direitos. ―Parece o profissional mais disponível para o cidadão, mas eles confundem nossa 

atuação.‖  

27. Orientação, Socialização de Informação, atendimento. Procuro deixar o mais ―redondo‖ 

para o usuário para ele não ficar perdido, para assegurar o máximo para que tudo dê certo.  

Ele citou o caso de uma senhora de idade, analfabeta que aparentava problemas mentais, ela 

fez o atendimento da senhora procurando fazer com que ela entendesse todas as questões que 

deveriam ser feitas para que ela conseguisse acesso ao programa do município no CAPs. No 

plantão seguinte a senhora apareceu na unidade para agradecê-lo, pois tinha conseguido 

atendimento depois do encaminhamento que ele tinha feito. Para Assistente Social isso foi 

muito positivo, pois nem sempre os usuários voltam para dar o retorno e muitas vezes os 

profissionais não sabem se estes foram atendidos ou não.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  ANEXO I 
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A chegada da Petrobras impulsiona Macaé   

O Debate On Diário de Macaé – Em 03/10/2012 às 10h35 

Autor: Douglas Chaves / Márcio Siqueira 

Após a instalação da estatal na década de 70, a Princesinha do Atlântico se transformou em 

Capital Nacional do Petróleo  

A vinda da Petrobras para o município foi um marco histórico, tanto para a cidade quanto para 

a região. Desde a década de 70, quando a Petrobras escolheu Macaé para sediar sua sede na 

Bacia de Campos, a cidade deu um salto de crescimento. 

Em 1977, quando a Petrobras deu início às suas instalações em Macaé, em uma área de quase 

200 mil m², situada na praia de Imbetiba, a empresa já se preocupava com o meio ambiente, 

porém naquela época a conscientização ambiental era algo sem importância. 

Mais de quatro mil empresas se instalaram no município e, por conta disso, sua população 

triplicou, sendo atualmente cerca de 200 mil habitantes em Macaé. Daí por diante a cidade 

não parou mais de crescer: surgiram inúmeros hotéis de luxo, empreendimentos do setor de 

serviços, principalmente no ramo de restaurantes, aumentando o chamado "turismo de 

negócios". 

A exploração da Bacia de Campos começou no final de 1976, com o poço 1-RJS-9-A, que 

deu origem ao campo de Garoupa, situado em lâmina d'água de 100 metros. Já a produção 

comercial, começou em agosto de 1977, através do poço 3-EM-1-RJS, com vazão de 10 mil 

barris/dia, no campo de Enchova. 

Na segunda quinzena de julho de 1977, inúmeros operários da empresa Nordeste-Subaquática, 

contratada pela Petrobras, estiveram trabalhando na praia de Imbetiba em Macaé sob a 

orientação de engenheiros onde foi construído o terminal marítimo para atracação de navios e 

onde foi instalada, a base auxiliar da Petrobras. 

Na primeira quinzena de outubro do mesmo ano, teve início a obra do terminal marítimo. 

Nesta altura, a estatal já havia instalado seu escritório nas dependências da Oficina de 

Imbetiba da Rede Ferroviária Federal, quando houve ainda a chegada de diversos materiais 

que eram descarregados no local onde a empresa instalou seu canteiro de obras e fechou ao 

público o acesso ao antigo farol. 

Em abril de 1978, a expectativa era que 70% do petróleo campista seria produzido em Macaé, 

quando a estatal apresentava um esquema de produção que compreendia 69 poços, dos quais 

49 eram localizados em Macaé. A Petrobras ainda anunciava a construção de dois oleodutos e 

dois gasodutos até Barra do Furado. A produção do sistema era prevista para 1982, quando a 

Bacia de Campos estaria produzindo entre 220 a 250 mil barris diários. 



134 

 

Em setembro de 1978, o Grupo Executivo de Desenvolvimento da Bacia de Campos, órgão da 

estatal, se mostrou preocupado com o sistema de escoamento de petróleo e gás natural para o 

litoral fluminense. Para resolver o problema, seriam construídas partes de armazenamento e 

de bombeio em módulos, e a primeira etapa teria uma capacidade para operar com 200 mil 

barris ao dia. 

Em outubro do mesmo ano, a Petrobras anunciava um investimento de 11 milhões de 

cruzeiros em obras que incluíam, entre outros, o Terminal de Apoio à Bacia de Campos em 

Macaé, que tinha verba prevista de R$ 300 milhões de cruzeiros e previsão de conclusão das 

obras para janeiro do ano seguinte. 

Foi na mesma época que a empresa anunciou um dos primeiros avisos de contratação de 

funcionários para Macaé, quando solicitava inscrição para o cargo de Instalador Mantenedor 

de Telefonia, para atuar, entre outros, na Construção do Terminal de Macaé (COTEMA). 

Como exigências, apresentação de documentos de identificação, comprovante de conclusão 

da 6ª série do ensino fundamental, ter no máximo 45 anos de idade, comprovar experiência 

mínima de um ano na atividade comprovado em carteira de trabalho, além de fotos 3x4. Este 

seria o primeiro de muitos outros que se estenderiam nos meses seguintes para vagas de 

motoristas, contramestre de manutenção de telecomunicações, entre outros. 

Em dezembro 1978, era divulgado o sistema definitivo de produção da estatal. Em maio de 

1979, o então presidente da empresa, Shigeaki Ueki, deu explicações sobre a obra que estava 

sendo realizada em Imbetiba. Mas apenas em agosto teve fim a construção do Terminal 

Marítimo da Petrobras, que constituíam em sua instalação três píers, que recebiam em média 

10 embarcações para atender a operação estratégica do litoral Macaé-Campos na prospecção 

do petróleo. 

Também estava sendo construído no local o Distrito de Produção do Sudeste, que foi 

transferido de Vitória (RJ) para Macaé. Hoje, o petróleo é maior força econômica da cidade. 

Até 2010, a Petrobras vai investir US$ 25,7 bilhões na Bacia de Campos, o equivalente a 80% 

dos recursos da empresa em Exploração e Produção para todo o país. O município que vivia 

da pesca e da agricultura é hoje responsável pela produção de 85% de petróleo e 47% do gás 

natural do país. 

Macaé tem a maior taxa de criação de novos postos de trabalho do interior do estado, de 

acordo com pesquisa feita pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan): 13,2% ao 

ano. 

A economia cresceu 600% desde 1997. Levantamento feito em 2006 pelo IBGE demonstrou 

que o Produto Interno Bruto (PIB) per capita da cidade é de R$ 11 mil por ano, 30% maior do 

que a média nacional. O município atrai empresas de todo o país e do mundo: a cidade 

recebeu recentemente cinco hotéis de luxo. 

Em 2004, a Fundação Getúlio Vargas apontou Macaé como a segunda melhor cidade 

brasileira para se trabalhar. A cidade também recebeu o título de Município Amigo da 
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Criança, em reconhecimento às ações nas áreas de educação e saúde. O prêmio foi dado pela 

Organização Pan-Americana de Saúde. 

No próximo ano, Macaé sedia a Brasil Offshore, feira que reúne quase 500 empresas do setor 

de petróleo de 50 países, e que também tem sido acompanhada, desde sua primeira edição, 

por O DEBATE. A feira é realizada no Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho, o 

segundo maior do estado, construído em uma área de 110 mil metros quadrados no bairro São 

José do Barreto. 
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9.  ANEXO II 
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O mal-estar com a política pública de saúde no Brasil  

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/522530-o-mal-estar-com-a-politica-publica-de-saude-no-

brasil -   Quarta, 07 de agosto de 2013  

"O governo Dilma herdou duas políticas substancialmente antagônicas: 1) o compromisso 

com o Sistema Único de Saúde (SUS), originado na Constituição de 1988, de acesso universal 

e gratuito; 2) e a articulação orgânica do governo federal com o setor de planos de saúde por 

meio da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Poucos países apresentam 

tamanho conflito de objetivos na política sanitária", constata Nilson do Rosário Costa é 

pesquisador da Fiocruz na área de políticas públicas e saúde, em artigo publicado no jornal 

Valor, 07-08-2013. 

Segundo ele, "ao admitir a possibilidade de incentivar mais planos de saúde, o governo 

Dilma confirmava que o SUS saíra da agenda do PT e partidos coligados". 

"O sistema de saúde brasileiro tornou-se iníquo e regressivo sob o ponto de vista das despesas 

das famílias", conclui o pesquisador. 

Eis o artigo. 

Em fevereiro de 2013 as associações científicas da saúde pública reagiram de maneira 

especialmente dura à notícia que o governo federal apoiaria a expansão dos planos de saúde. 

Ele teria aberto conversação com lideranças empresariais para a redução de impostos em troca 

da ampliação dos beneficiários na "nova classe média". A sinalização do governo Dilma a 

favor dos planos informava à sociedade que a saúde é assunto individual, da esfera do 

consumo. Os descontentes argumentaram que a decisão era um erro brutal porque acirrava a 

irracionalidade da política setorial. Os protestos de junho recolocaram na pauta o sentimento 

de mal-estar com a política de saúde brasileira ao demandarem hospitais públicos no "padrão 

FIFA de qualidade". 

O governo Dilma herdou duas políticas substancialmente antagônicas: 1) o compromisso 

com o Sistema Único de Saúde (SUS), originado na Constituição de 1988, de acesso universal 

e gratuito; 2) e a articulação orgânica do governo federal com o setor de planos de saúde por 

meio da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Poucos países apresentam 

tamanho conflito de objetivos na política sanitária. 

Ao admitir a possibilidade de incentivar mais planos de saúde, o governo Dilma confirmava 

que o SUS saíra da agenda do PT e partidos coligados. O Executivo federal já tinha vetado 

partes da Emenda Constitucional 29 pelo decreto 7.508 de 2011 que a regulamenta. Pelo 

decreto, a União conseguiu uma situação muito confortável ao se comprometer em gastar 

anualmente na saúde apenas o montante correspondente ao valor empenhado no ano anterior, 

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/522530-o-mal-estar-com-a-politica-publica-de-saude-no-brasil
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/522530-o-mal-estar-com-a-politica-publica-de-saude-no-brasil
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acrescido do percentual da variação nominal do PIB, ao invés dos 10% da receita bruta 

federal demandada pelos demais entes federativos. 

Municípios e Estados são os principais perdedores face ao veto presidencial, tendo que 

destinar 12% e 15% da receita bruta, respectivamente, para o financiamento da saúde. Nos 

últimos anos a maioria dos municípios comprometeu recursos próprios muito acima do piso 

de 12% com assistência à saúde, enquanto que governo federal reduziu a participação. O 

governo Dilma é indiferente à perda de protagonismo do governo federal no financiamento 

do SUS, herança do governo Lula. Em 1995, a União arcava com 64% do financiamento 

público. Em 2008, a participação federal caiu para 44% das despesas públicas. A consulta nas 

especialidades médicas, os exames e as cirurgias são as principais intervenções médicas 

objeto de brutal racionamento pelo SUS, impondo aos usuários longos períodos de espera. 

O débil envolvimento do governo central brasileiro no financiamento do sistema de saúde e a 

falta de uma agenda de reforma organizacional têm afetado duramente as suas funções de 

coordenação e incentivo ao desenvolvimento do setor público. A única face dinâmica do setor 

público de saúde brasileiro tem sido o desenvolvimento da atenção primária pelos governos 

dos municípios pequenos e médios. Na maioria das grandes cidades - com população acima 

de 100 mil habitantes - constata-se o aprofundamento de um elevado déficit na oferta de 

serviços públicos especializados, de serviços diagnósticos e na distribuição gratuita de 

medicamentos. Em outubro de 2012 havia no município de São Paulo 660 mil pessoas na 

lista de espera para consulta com especialista, exame ou cirurgia ("Folha de S. Paulo", 18 de 

Janeiro de 2013). 

Além disso, em poucos Estados da federação observa-se o desenvolvimento de serviços 

hospitalares e especializados públicos. A regra da ação dos governos estaduais é tomada de 

decisão pela provisão errática de serviços públicos de emergência dissociados de qualquer 

estrutura articulada de seguimento dos pacientes e apoio no acesso aos medicamentos. Este 

quadro na provisão de serviços públicos confirma o diagnóstico de ativistas e cientistas da 

saúde coletiva sobre a tendência à focalização da assistência governamental na população 

pobre, mesmo diante no quadro legal de orientação universalista estabelecido pelo SUS. 

A opção pela focalização da ação da esfera pública nas famílias pobres, embora atraente à 

primeira vista, gera uma falha regulatória sistêmica calamitosa porque é acompanhada pela 

redução na disponibilidade dos serviços mais complexos na esfera governamental. 

As características do desembolso direto na saúde no Brasil refletem a fragilidade e a 

ambiguidade das decisões nacionais no setor. Os estratos pobres concentram as suas despesas 

por desembolso direto com saúde no consumo de medicamentos, na aquisição de plano de 

saúde, assistência ambulatorial especializada, cuidado odontológico e exames 
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complementares. Em 2010, a população financiou, por meio do desembolso direto, 39% das 

despesas nacionais com saúde. 

O estrato superior da renda concentra suas despesas na aquisição de plano de saúde. Desde a 

década de 1980 existem incentivos fiscais para que as famílias adquiram plano de saúde pela 

intermediação dos empregadores privados e governamentais. Neste contexto, a política do 

governo federal para os de planos de saúde tem sido um sucesso sob a ótica do mercado 

regulado. Ademais, a aceitação pela ANS da seleção de risco tem permitido a concentração da 

comercialização de planos de saúde na população jovem e inserida no mercado formal de 

trabalho. 

Em 2012, entre indivíduos com planos de saúde no país, 63% tinham emprego no setor 

público ou privado. Apesar de capitalizadas, as empresas penalizam os beneficiários pelo não 

cumprimento dos prazos de atendimento, falta de especialistas e insuficiência de serviços 

diagnósticos e de leitos. Reclamações sobre negativas de tratamento de câncer, de 

transplantes, de doenças cardíacas, transtornos mentais e outros agravos crônicos tornaram-se 

corriqueiras. Os longos prazos de espera por tratamento resultam da combinação perversa da 

escassez de serviços com triagens e exigências de autorização prévia. 

O resultado da fragmentação de interesses no sistema de saúde não é favorável sobre a 

perspectiva de justiça distributiva no país. O sistema de saúde brasileiro tornou-se iníquo e 

regressivo sob o ponto de vista das despesas das famílias. A provisão da assistência à saúde 

permanece, sem dúvida, como um grande desafio da democracia brasileira. O país necessita 

urgentemente de uma concertação política com foco no papel do governo federal e na 

redefinição da relação público e privado no setor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  ANEXO III  
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NÍVEIS DE GESTÃO DO SUS 

GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  

 

 

FONTE: MS - MINISTÉRIO DA SAÚDE. site www.fns.saude.gov.br. Consulta realizada 

em 24/06/2010 às 14:00. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fns.saude.gov.br/
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11.  ANEXO IV 
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Prevenir males de saúde com especialistas é missão quase impossível nos postos 

Site: http://lupparelli-acritica.blogspot.com.br/2011/10/o-descaso-com-saude-publica-no-rio-

de.html. 

 

Posto Milton Fontes Magarão,Engenho de Dentro 

 

Domingo, 23 de outubro de 2011. – Postado por Blog do Célio Lupparelli às 11:21 

 

O descaso com a Saúde Pública no Rio de Janeiro - Carioca tem que esperar até 6 meses por 

consulta.  

 

A prevenção e o diagnóstico precoce são os melhores remédios contra a maioria das doenças. 

Moradores do Rio que dependem da rede pública, no entanto, são obrigados a esperar meses 

para conseguir um médico. ‗Blitz do DIA‘ percorreu 12 postos de saúde e policlínicas 

municipais nas zonas Oeste, Norte, Sul, e Centro e Tijuca, e a radiografia foi assustadora: 

consulta com cardiologista ou oftalmologista pode demorar até seis meses. Com ortopedista, 

quatro meses. 

Na Políclínica José Paranhos Fontenelle, na Penha, paciente com problemas cardíacos 

descobre que para ser atendido pelo especialista precisa pegar senha para ser examinado por 

um clínico. ―Após o clínico, dependendo da gravidade, a consulta com o cardiologista pode 

levar até seis meses‖, diz um funcionário.  

 

Em outro posto da Zona Norte, no Centro Municipal de Saúde Alice Tibiriça, em Irajá, a 

espera é de três meses após o encaminhamento feito pelo clínico. 

 

No Centro Municipal Milton Fontes Magarão, no Engenho de Dentro, um cartaz informa que 

a marcação do clínico geral e do cardiologista está suspensa até novembro. ―Estou com dor no 

peito e falta de ar. Fui na Clínica da Família, no Hospital Salgado Filho e não consegui o 

cardiologista. Aqui no posto também não tem. Vou ter que dar um jeito de pagar um 

particular‖, lamentou a aposentada Irene Gonçalves, que mora do Engenho Novo.  

 

Moradores da Zona Oeste sofrem com a falta de especialistas e longas filas por atendimento. 

No PAM de Bangu, é preciso esperar entre cinco e seis meses para conseguir consulta com o 

único oftalmologista. ―Demora porque só temos um para atender todos os pacientes de Bangu, 

Campo Grande e Santa Cruz. É muita gente para um só‖, revela uma funcionária, após 

explicar que, para ter acesso ao profissional, é preciso ainda ser atendido por um clínico que 

deve fazer o encaminhamento. Nos três bairros moram 1,338 milhão de pessoas, de acordo 

com Censo do IBGE de 2010. 

http://lupparelli-acritica.blogspot.com.br/2011/10/o-descaso-com-saude-publica-no-rio-de.html
http://lupparelli-acritica.blogspot.com.br/2011/10/o-descaso-com-saude-publica-no-rio-de.html
http://2.bp.blogspot.com/-u-SUCI7QdEE/TqQTic-id1I/AAAAAAAAAh8/fwc3jmAtQDM/s1600/Sa%C3%BAde.jpg
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ESPECIALISTA ALERTA PARA RISCO DE MORTE DEVIDO À DEMORA 

 

Diretor da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Dikran Armaganijan alerta que a espera de até 

seis meses por um cardiologista pode levar à morte. 

 

―A demora é um absurdo, é grave. Se o paciente já passou pelo clínico, que mandou para o 

cardiologista, é porque seguramente ja detectou alguma coisa. Paciente de alto risco não pode 

esperar seis meses porque pode morrer‖, afirma. ―Dependendo da patologia compromete vaso 

sanguíneo e pode causar angina, isquemia e até um derrame‖, diz. 

A longa espera por um oftalmo também pode gerar graves conseqüências, alerta o 

oftalmologista Leôncio Queiroz Neto. ―Dependendo do caso, há risco de perda de visão‖, 

afirma. 

 

Com a visão embaçada e os olhos ardendo,José Lemos, 46, tenta há seis meses uma consulta 

com oftalmologista. ―É a quarta vez que acordo de madrugada e não consigo ser atendido 

porque o médico falta‖, lamenta José, que enfrentou fila no Centro Municipal de Saúde 

(CMS) Milton Fontes Magarão, no Engenho de Dentro.  

 

Município admite falta de especialistas 

 

Subsecretário de Atenção primária do município, Daniel Soranz admite que a falta de 

ortopedistas e oftalmologistas é um problema na rede básica. 

 

―Hoje, uma consulta com um oftalmologista demora de três a quatro meses. Não é o ideal, 

mas estamos melhorando. Em 2008 era de dois anos‖, afirma. 

 

Segundo Soranz, os postos — diferentemente das policlínicas — não têm obrigação de ter 

especialistas, mas têm que dar informações corretas. ―Não é possível admitir que o 

funcionário despache o paciente. Tem que explicar onde encontrar o especialista‖.  

 

Soranz diz que a espera por cardiologista não é de seis meses e que a informação foi um erro 

do atendente. ―A marcação é feita pelo clínico de acordo com classificação de risco. Dizer que 

são 6 meses é despachar o paciente‖, diz. 

 

CÂMERA ESCONDIDA 

 

Além da falta de especialistas, pacientes se deparam com informações precárias . Confira o 

diálogo entre repórter e funcionários do posto. 

 

NO SETOR DE MARCAÇÃO: 

 

Repórter: Bom dia. Queria marcar um urologista 

Atendente:Não tem 

R:Você sabe onde tem? 

 

A: Você tem encaminhamento? Tem que passar pelo clínico primeiro. Mesmo assim não está 

marcando clínico aqui. 
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Repórter: Por quê? 

Atendente: Está lotado. 

Repórter: E ortopedista? 

Atendente: Não tem. Não tem em nenhum posto da região 

 NA ADMINISTRAÇÃO: 

Repórter: Como faço para marcar um urologista? 

Atendente: Você tem que conseguir encaminhamento de um clínico. Você consegue até em 

uma UPA. 

Repórter: Tem urologista? 

Atendente:Não. Você vai marcar para outra unidade 

Repórter: Aqui perto? 

Atendente: Não, você pode cair em qualquer lugar do Rio. Até em Laranjeiras. 

 OS POSTOS VISTORIADOS SANTA CRUZ  

Policlínica Lincoln de Freitas Filho, na rua Álvaro Alberto, 601, 

BANGU  

CMS Waldyr Franco, na Praça Cecília Pedro, 60 

Policlínica Manoel Guilherme da Silveira Filho, na Avenida Ribeiro Dantas, 571 

CAMPO GRANDE 

CMS Belizário Penna, na rua Franklin nº 29 

ENGENHO DE DENTRO 

CMS Milton F. Magarão, Av. Amaro Cavalcanti, 1387 

LINS DE VASCONCELOS 

Posto Dr. Carlos Gentile de Mello, rua Bicuiba, 181 

IRAJÁ 

Posto Alice Toledo Tibiriça, na rua Juriti s/nº 

PENHA  

PAM José P. Fontenelle, rua Leopoldina Rego, 700  

CENTRO 

CMS Oswaldo Cruz, na Av. Henrique Valadares, 151 

TIJUCA 

CMS Heitor Beltrão, rua Desembargador Isidro, 144 

COPACABANA 

CMS João Barros Barreto, na rua Siqueira Campos 

CATETE 

CMS Manoel José  
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12.  ANEXO V 
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Universidade Federal Fluminense – UFF 

Pólo Universitário de Rio das Ostras – PURO 

Faculdade Federal de Rio das Ostras – RFR 

Curso de Serviço Social 

Disciplina: Estágio Supervisionado IV 

Professora: XXXX 

Aluna:  Cyntia Conceição Afonso Figueiredo  

Data: 20/03/2011 

Relatório de campo desenvolvido através das observações feitas no campo de estágio 

realizado no O Serviço Social do PSMM conta com uma equipe de 08 profissionais, que 

trabalho em regime de plantão, a equipe é responsável pelo atendimento a usuário com as 

mais diversas demandas.  Sou supervisionada por uma assistente social , formada há 10 anos. 

Além do pronto socorro ela trabalha na unidade na Unidade Básica da Barra de Macaé, local 

que assumiu recentemente. Ela esta fazendo mestrado na PUC, tendo iniciado este ano.  

Em relação ao Pronto Socorro atualmente conta com 08 leitos masculinos, 08 leitos 

femininos, sala de atendimento médico aberta, sala de atendimento a paciente em observação 

e politrauma, sala da administração, sala do serviço social, sala da equipe médica e sala da 

equipe de enfermagem. Todos esses ambientes contam com uma estrutura sem privacidade e 

em alguns casos sem os recursos, isso é um grande estorvo para o atendimento adequado ao 

usuário.   

O perfil do usuário é na sua maioria de homens e mulheres na faixa etária de 45-90 anos, com 

hipertensão arterial, diabete, pneunomia, problemas cardiológicos e tuberculose. Esse 

levantamento foi feito empiricamente por base no livro de registro dos atendimentos do 

Serviço Social. Não é uma prática nesta instituição o registro no prontuário ou ficha do 

usuário. Para registro os profissionais utilizam um livro, onde registram as informações 

sucintas dos usuários, tais como nome, telefone, endereço, tipo de diagnóstico preliminar, 

acompanhante e caso ocorram alguma intervenção relevantes do Serviços social esta é 

registrada sucintamente também.  

Além da visita aos leitos os profissionais são chamados a intervir em casos de violência contra 

mulher, esclarecimento sobre os procedimentos hospitalares, orientações quanto a obtenção 

do auxílio funeral. No momento da intervenção é possível identificar outras demandas que os 

usuários possam ter, tais como, auxílio benefício, obtenção de documento, condição de 

vulnerabilidade, etc. O assistente social nesta instituição também presta atendimento à família 

principalmente em caso de óbito, para que essa saiba os recursos que pode contar caso não 

possa custear o funeral, também e requerido do profissional a autorização para realização de 

exames de grandes complexidades, tais como: tomografia, ultra-sonografia, etc. Mesmo não 
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sendo atribuição, fica encargo do assistente social fazer a avaliação para liberação desses 

exames.  

Ao longo dos diários destacarei os casos aos quais mereceram maior atenção do Serviço 

social, as discussões realizadas junto a minha supervisora de estágio, dentre outros assuntos 

relacionados a intervenção.Pronto Socorro Municipal de Macaé (PSMM), no dia 20/03/2011.  

Descrição e análise preliminar: 

Neste dia cheguei ao Pronto Socorro às 09h00min e aguardei minha supervisora, após 

entramos na sala discutimos sobre alguns assuntos pessoais, analisamos o livro para verificar 

as anotações da semana, inclusive a do Sábado. Dividimos os atendimentos entre as 

enfermarias, ela atenderia a enfermaria feminina e politrauma e eu faria os atendimentos a 

enfermaria masculina.  

Para iniciar o atendimento aos usuários li os registros da semana que antecede ao plantão, 

verifiquei as observações feitas no livro sobre os usuários que estavam internados e fui buscar 

mais informações sobre estes no BAM (Boletim de Atendimento Médico). Após colher os 

dados eu observei que alguns pacientes aguardavam a liberação de exames e outros 

precisavam realizam exames de RX ou ressonância, estes exames não são realizados na 

unidade, desta forma fiz anotações para transcrever para o livro de registro do Serviço Social, 

para que a Assistente Social da segunda-feira, pudesse acompanhar.  

Todos os 08 leitos pela manhã estavam ocupados, e em alguns casos havia diferença entre a 

pessoa que estava registrada no livro do SS e o usuário internado. Sempre colhemos os 

seguintes dados, nome do usuário, endereço, telefone, queixa, se usuário esta acompanhado, 

se possui algum benefícios ou se esta trabalhando, se faz algum tratamento no município. 

 Nestes quase dois anos de estágio no Pronto Socorro, eu e minha supervisora conversamos 

sobre algumas ações que são realizadas pelos profissionais (AS) que atuam na instituição, ela 

me relatou que a equipe ainda e muito fragmentada, que as condições da unidade não são 

condizentes com que estabelece o próprio código de ética profissional, pois os atendimentos 

são realizados com as mínimas condições de sigilo. A equipe buscou se organizar para 

reivindicar algumas ações da coordenação, mas as reuniões contaram com a indisponibilidade 

da maior parte os Assistentes Sociais que a unidade tem hoje que totaliza 08 pessoas. Desta 

forma, não há um padronização nem dadas informações que são relatadas no livro, essa é a 

minha percepção. As informações são pouco tratadas e algumas não dão visibilidade ao 

público atendido.  

Levando em consideração ao exposto, vamos retratar as intervenções realizadas neste dia. 

Atendi a A.J, Ribeiro, 61 anos, Barra de Macaé, recebe benefício, o usuário estava 

acompanhado por sua esposa e tem câncer de colon e aposentado, hoje não faz tratamento, 

toma medicação paliativa visto que  não prosseguiu ao tratamento, relatou que encontrou 

muita dificuldade de se tratar no município, pois não há atendimento adequado, e o transporte 

disponibilizado não atende ao que possuem essa necessidade.  
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A.O.Pires,  44 anos, Alto dos Cajueiros. Ele estava acompanhado da vizinha. O usuário 

trabalha como autônomo, lavando carros, esta internado, pois apresenta paralisia nos 

membros.  

G.Francisco, 75 anos, câncer de próstata. Ele possui documentos, é aposentado e aguardava 

vaga no Hospital São João Batista- HSJB. Estava acompanhado da família e era aposentado. 

Ele mora no Centro de Macaé.  

I.D. Santos, 39 anos, morador do bairro Fronteira, tem documentos e estava acompanhado da 

vizinha. Ele é etilista crônico. 

J.L.B, 57 anos, Cajueiros, Aposentado, possui documentos é hipertenso e já foi internado 

várias vezes na unidade de saúde para tratamento. Faz acompanhamento no Programa Saúde 

da Família -PSF. 

J.C.Rilanes, 73 anos, aposentado, possui documentos. Ele teve um (Acidente Vascular 

Cerebral) - AVC há dois anos, apresenta falta de mobilidade nos membros inferiores. Foi 

internado na unidade, pois esta com problemas circulatórios. Necessita de fisioterapia. Não 

faz acompanhamento no município. Encaminhamos para o PADT (Programa de Atendimento 

Domiciliar Terapêutico).  

Considerrações 

No momento da supervisão buscamos traçar o cenário sobre o atendimento prestado pela 

instituição aos usuários, este é influenciado devido à estrutura física que o pronto socorro 

dispõe para atendimento aos usuários pelos profissionais, este não conta com o ambiente que 

garanta que a confiabilidade dos dados relatados seja respeitada, pois a sala e separada por 

divisória parcial sem acústica. Considerado esse fato cabe destacar que os profissionais já 

requereram a administração providências a respeito desse fato, mas essa não se mobilizou até 

o presente, no sentido modificar a situação exposta. Desta forma, o fazer profissional busca 

estratégia para garantia do direito do usuário, levando em consideração o que preconizado no 

capítulo V do código de ética abaixo descrito. 

CAPÍTULO V 

Do Sigilo Profissional 

Art. 15 - Constitui direito do assistente social manter o sigilo profissional. 

Art. 16 - O sigilo protegerá o usuário em tudo aquilo de que o assistente social 

tome conhecimento, como decorrência do exercício da atividade profissional. 

 

 

Em relação aos encaminhamentos feitos aos Programas que o Município possui votamos a 

discutir que as redes padecem com a ineficaz falta de recursos, atribuídos aos desmanche da 

Saúde, é os direitos estabelecidos na Lei 8080, por vezes ignorado pelo Estado. 
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Cabe o Assistente Social, encontrar táticas para legitimidade dos direitos dos usuários, e o 

acompanhamento parcial do mesmo, quando se faz necessário, algumas vezes isso é ignorado 

na esfera do plantão, pois alguns profissionais acreditam que sua atuação vincula-se apenas as 

demanda no que refere-se à saúde.  

Penso que compete aos profissionais que atuam neste contexto, viabilizar alternativas tais 

como, pesquisa ou levantamentos que garantam um melhor atendimento aos usuários. As 

identificações das necessidades podem gerar ações que contribuam para o processo de 

garantia de direitos.  Como estabelece o capítulo I, descrito nas alíneas c e g. abaixo descrita 

no Código de Ética.    

CAPÍTULO I 

Das Relações com os Usuários 

Art. 5º - São deveres do assistente social nas suas relações com os usuários: 

c) democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis no espaço 

institucional, como um dos mecanismos indispensáveis à participação dos usuários; 

g) contribuir para a criação de mecanismos que venham desburocratizar a relação 

com os usuários, no sentido de agilizar e melhorar os serviços prestados; 
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13.  ANEXO VI 
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Disciplina: Estágio Supervisionado IV 

Professora: XXXX 

Aluna:  Cyntia Conceição Afonso Figueiredo  

 

Relatório desenvolvido através das observações feitas no campo de estágio realizado no 

Pronto Socorro Municipal de Macaé (PSMM), no di 03/04/2011.  

Descrição e análise preliminar: 

Neste dia cheguei ao Pronto Socorro às 08:00, antecipando as ações do dia fui as enfermarias 

verificar quantos pacientes estavam internados e como estava o politrauma.   Minha 

supervisora chegou às 09:30, conversamos um pouco sobre a semana que passou, após isso 

reportei a ela os leitos que estavam ocupados e verificamos no livro a transcrição feita pela 

Assistente Social do Sábado. A enfermaria feminina tinha 03 usuários e a masculina estava 

com 06 usuários.  

Ela fez a divisão das enfermarias e eu comecei a ler o livro e pesquisar na pasta e ficha de 

evolução a situação dos usuários. As fichas ficam na sala dos técnicos de enfermagem, então 

combinamos que leríamos o livro com os relatos e eu iria à sala da enfermaria buscar 

informações sobre os usuários na pasta, desta forma eu tinha duas fontes para colher 

informações sobre os mesmo, já que na minha percepção, o que esta registrado no livro são as 

informações básicas e que alguns pontos não são considerados, tais como, a data em que 

usuário deu entrada na instituição.  

Logo após, realizei a visita a enfermaria masculina.  

Abaixo a descrição dos relatos realizados no livro.  

Leito 01 – G, Almeida, 49 anos, residente no Bairro Lagomar, tel.xxxxx, entrada: 01/04/2011,  

Queixa: Quadro clínico sugerido, leucemia.  O usuário já estava com encaminhamento para 

transferência para o Hospital São João Batista. Segundo a ficha de evolução o usuário estava 

com vômito. Vale destacar que no livro do Serviço Social, só consta os dados até o 

encaminhamento feito a instituição Y. 

Quando conversei com a minha supervisora sobre esse caso em específico a questionei o 

motivo que G, ainda estava no Pronto Socorro, pois ele deveria estar recebendo tratamento 

médico especializado, ela me informou que os médicos e quem fazem a Avaliação de 

Internação Hospitalar – AIH para que ele vá para o Hospital, mas ao Domingo ninguém do 

Hospital recebe paciente, pois não possuem médico visitador para atendimento. Bom eu 

fiquei, imaginado que tipo de serviços é prestado, já que não tem médico, mas possuem uma 

estrutura para tratar assuntos de complexidade. Além disso, a avaliação para internação de 

qualquer paciente passa pelo crivo da Técnica de Enfermagem do Hospital, responsável pela 

escolha de quem deve ter acesso ao Hospital.  



153 

 

Felizmente G estava acompanhado da família, prestamos alguns esclarecimentos sobre as 

condições previdenciárias do usuário, visto que ele possuía carteira de trabalho com vínculos 

empregatício. Eles não sabiam sobre o quadro clínico do usuário, e não podíamos informá-los, 

segundo o que foi dito por minha supervisora, então conversei com ela que pediu que eu 

registrasse no livro de registro do Serviço Social. Para que a Assistente Social da segunda-

feira pudesse conversar com o médico visitador a este respeito.  

Após essa visita os demais casos foram tratados da mesma forma, levantamento de dados, 

data de entrada, queixa e encaminhamento dado pelo Serviço Social, os demais usuários não 

apresentavam tantas questões, mas um ponto comum entre a maioria deles era a idade, todos 

tinha acima de 55 anos e felizmente estavam acompanhados pela família.   

Analise teórica-crítica e discussão: 

Como já descrito em outros discursos sobre o Pronto Socorro Municipal, tal instituição 

encontra-se vinculada a Secretária Municipal de Saúde, esta é subsidiada pelo Ministério da 

Saúde.  

Segundo Simões (Brasil, 2009) as ações e serviços de saúde são concebidas, na Constituição, 

em fase da redução do risco de doença, no sentido o interesse público.  

Dado ao exposto acima, me questiono a que tipo de interesse esse órgão serve, pois os 

serviços são precarizados, mas obedecem a ordem neoliberal e clientelista que o município 

possui.  

Os serviços dessa unidade criam cliente, que são atendidos pontualmente em uma esfera 

paliativa, pouco preocupada com o que preconiza a lei ou universalidade de acesso ou bem 

estar da população.  

A falta de estrutura e por vezes a atenção dada por alguns profissionais de todas as 

especialidades aos usuários me parece ser de profundo descaso. No exemplo apresentado vejo 

como retrato do acima descrito, visto que a família do usuário se quer tinha conhecimento do 

seu estado clínico do mesmo pelo médico, é isso é passado de plantão para plantão.  

Articulação com expressões da questão social 

Podemos dizer que esta precarização no sistema de saúde é fruto do desmonte do Estado  a 

ligação que podemos fazer em relação a tudo que foi descrito é que há um profundo abismo 

entre o que é direito do usuário reconhecido e o que de fato lhe é disponibilizado.  

É importante que não percamos o norte que essas relações são fruto das desigualdades sociais 

advindas do sistema capitalista. A precarização do sistema de saúde reforça cada vez mais a 

idéia de que o que é público é ruim e mascara realmente o que esta por traz das cortinas, neste 

caso, o desmonte dos direitos.  

Dúvidas, limitações e reflexões do estágio frente ao serviço; 
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No atendimento feito a G, especificamente, penso que as posturas dos assistentes sociais 

deveriam ser de mediar a relação entre o médico e o usuário, já que o mesmo não sabia ao 

menos o seu quadro clínico. Ler os prontuários como fazemos algumas vezes, faz parte do 

trabalho do Assistente Social nesta instituição.  

Acho a equipe fragmentada, eles não conseguem desenvolver ações comuns ou ter um tipo de 

abordagem que facilite a passagem de serviços, apenas o registro em um livro é uma ação 

sistematizada até que ponto? Já que os dados não são utilizados para dar embasamento ao 

trabalho na própria instituição. Como isso torna-se quase empírico descrever quem é o usuário 

que tem acesso o serviço social na instituição e para que este profissional esta se propondo a 

atender. Já conversei sobre esse meu desconforto com a minha supervisora, mas percebi que 

ela não adotou a idéia de fazer reuniões, pela justificativa que cada um tem compromisso 

diferente e que todos têm duplas jornadas de trabalho, desta forma permanecem os impactos 

na atuação profissional.   

Limitações do serviço frente às demandas concretas dos usuários; 

As limitações encontradas são: os espaços disponibilizados para atendimento não inspiram o 

diálogo com o usuário, pois não há confiabilidade de informações. A sala do Serviço Social é 

ao lado da Administração e algumas vezes quando alguns assuntos são tratados com o usuário 

ou família a pessoa que esta na sala ao lado ela toma conhecimento do assunto mesmo sem 

querer, esse fato é o inibidor para alguns atendimentos.  

Outro fato que merece ser mencionado é que o Serviço Social atende na grande maioria a 

usuários e família que estão internados. Os atendimentos feitos no balcão e que ficam em 

áreas de acesso não são contemplados e por vezes esses usuários podem trazem questões 

muito mais graves do que os usuários internados. 

Enfim, há limitações físicas da instituição, principalmente no atendimento emergencial e 

especializado, sendo o último mais crítico. O exemplo descrito de G é um retrato disso, visto 

que o próprio Hospital não o recebeu também por falta de médico.  
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14.  ANEXO VII 
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TERMO DE CONSENTIMENTO 

Você está sendo convidada/o pela aluna Cyntia C. Afonso Figueiredo da Universidade 

Federal Fluminense/UFF-PURO,  orientada pelo professor Ramiro Marco Dulcich Piccolo a 

participar do projeto de pesquisa para elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso do 

Curso de Serviço Social do Pólo Universitário de Rio das Ostras da Universidade Federal 

Fluminense.  

A discente Cyntia Figueiredo – contato: (22) 2762-6353 cyafigueiredo@yahoo.com.br  

e professor Ramiro Marco (22) 992313798 ,  estão à disposição para qualquer esclarecimento 

que se faça necessário. 

Sua participação consciente, voluntário e livre é fundamental para desenvolvimento 

deste trabalho. 

Ao aceitar participar você será convidado a fornecer informações sobre alguns 

aspectos das formas de organização dos sujeitos políticos e sociais da região. A utilização 

sendo autorizada tem por objetivo garantir a fidelidade das informações fornecidas por você. 

No entanto, caso queira interromper a gravação isso poderá ser feito a qualquer tempo durante 

a entrevista.  

As informações fornecidas por você serão tratadas teoricamente, por isso, todos os 

dados, informações e opiniões colhidas durante a entrevista serão utilizadas em consonância 

com os princípios éticos que norteiam a pesquisa e a produção de conhecimento, sem 

qualquer prejuízo, constrangimento ou exposição dos sujeitos da pesquisa.  

Ao aceitar participar, você deve assinar este termo de consentimento, juntamente com 

o entrevistador, termo do qual você terá uma cópia. 

Agradecemos pela sua colaboração e compreensão. 

CONSENTIMENTO 

Eu, _________________________________________, declaro que li/ouvi as considerações 

feitas no Termo de Consentimento e concordo em fornecer as informações solicitas através de 

uma entrevista, que será gravada ou questionário que será aplicado e respondido sobre o:  

Questionário sobre o trabalho do Assistente Social na Saúde. 

Tema do TCC: O Trabalho do Assistente Social na Saúde. 

 Macaé/RJ, _____/_______/_______. 

Nome do Entrevistado/Assinatura:____________________________________ 

Nome do Pesquisador/Assinatura:____________________________________  

 

mailto:cyafigueiredo@yahoo.com.br
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15.  ANEXO VIII  
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PESQUISA – PERFIL DO ASSISTENTE SOCIAL DO PRONTO SOCORRO - MACAÉ 

 

 

Fonte: Compilação feita pelo autor.  


