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RESUMO 

O trabalho desenvolvido tem como objeto de estudo o trabalho do assistente 

social no Hospital Municipal de Rio das Ostras, procurando conhecer seus desafios 

e as estratégias utilizadas para superá-los, e como objetivo geral conhecer o 

trabalho do assistente social no Hospital Municipal de Rio das Ostras, procurando 

descobrir (desvendar) seus desafios e suas estratégias utilizadas e problematiza-las 

na direção das atribuições e competências desse profissional na área da saúde. Por 

meio de uma pesquisa qualitativa, foi possível obter as informações sobre o trabalho 

das assistentes sociais entrevistando-as no Hospital Municipal de Rio das Ostras, as 

quais contribuíram para realizar-se uma análise do processo de trabalho das 

assistentes sociais inseridas nesse espaço sócio ocupacional repleto de 

contradições. São apresentadas categorias de análises que surgiram dos 

questionamentos utilizados nas entrevistas, são elas: O cotidiano profissional no 

Hospital Municipal de Rio das Ostras- o trabalho desenvolvido; O Projeto Ético 

Político Profissional: limites e possibilidades de concretização; Reconhecimento da 

atuação profissional: “Onde está o assistente social?”; Desafios profissionais em 

constância: precarização dos serviços de saúde e a questão da privatização; 

Estratégias estabelecidas para superar os desafios cotidianos. Como resultado da 

pesquisa, sinaliza-se a precarização dos serviços de saúde, realizando uma análise 

conjuntural que influencia na dinâmica atual dos serviços de saúde existentes e 

desenvolvidos atualmente. Afirma-se que há possibilidades da atuação profissional, 

ir de encontro com os valores e princípios do projeto ético-político profissional. 

 

Palavras-Chaves: Trabalho do assistente social; precarização; política de 

saúde.  
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ABSTRACT 

The developed work has as object of study the action of the Social Worker at 

Rio das Ostras Municipal Hospital, aiming to know his challenges and strategies 

used to overcome them, and has as general objective to know his work, challenges 

and strategies used at that institution, and problematize them in the direction of his 

attributions and competences in the health field. Through a qualitative research, it 

was possible to obtain information about Social Worker‟s, interviewing them at Rio 

das Ostras Municipal Hospital, which contributed for a better evaluation of the work 

process of this professional, who are immersed in a social educational area full of 

contradictions. Analyzed categories are presented from questions used in the 

interviews, the beginning points for the analyses are: the daily work of this 

professional at the Rio das Ostras Municipal Hospital – his developed work; the 

ethical-political professional project; limits and possibilities of achieving, recognition 

of professional practice; “Where is the Social Worker?”; professional challenges; 

precariousness of health services and the issue of privatization; established 

strategies to overcome daily challenges. Research‟s result indicates precariousness 

of health services, by a conjuncture analysis which reflects in the current health 

services dynamics. It states that there are possibilities of his professional action to 

correspond to ethical-political project‟s values and principles. 

 

Keywords: Social Worker‟s acting. Precariousness. Health policies 
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INTRODUÇÃO 

 

 O objeto de estudo dessa pesquisa é o trabalho do assistente social no 

Hospital Municipal de Rio das Ostras seus desafios e as suas possibilidades. O 

interesse em debater sobre a temática surgiu a partir da experiência do Estágio 

Supervisionado que foi realizado no Hospital Municipal de Rio das Ostras (HMRO), 

entre os períodos de 2013 a 2014, as indagações e reflexões sobre o Serviço Social 

inserido nas particularidades de Rio das Ostras frente a atual conjuntura brasileira e 

mundial, os seus rebatimentos no desenvolver do trabalho do assistente social, 

foram o que motivaram a explorar mais sobre a temática.  

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

que contribuem com a intervenção profissional, que se encontram presentes no 

cotidiano do HMRO, compreendendo que a dinâmica da sociedade está envolvida 

com um conjunto de aspectos do contexto macroestrutural de mundialização do 

capital, que interfere severamente na política pública de saúde e no trabalho 

profissional do assistente social.  

O objetivo geral desse estudo é conhecer o trabalho do assistente social no 

Hospital Municipal de Rio das Ostras, procurando descobrir (desvendar) os desafios 

e as estratégias utilizadas e problematiza-las na direção das atribuições e 

competências desse profissional na área da saúde. O objetivo específico está 

voltado para estudar a politica de saúde no Brasil e no município de Rio das Ostras; 

analisar as condições objetivas do trabalho do assistente social; levantar categorias 

críticas sobre o trabalho do assistente social no HMRO, conhecendo estratégias de 

atuação.  

A metodologia realizada foi por meio de uma pesquisa qualitativa, que de 

acordo com Minayo (2004) 

 

Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não 
pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, 
motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um 
espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que 
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não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 2004, 
p 21).  

 

O primeiro capítulo desse trabalho tem como foco apresentar como o 

advento das expressões da questão social é fruto da dinâmica do capital, 

desenvolvendo uma sociedade de classes que reflete no fortalecimento de 

desigualdades sociais. Sendo dividido em tópicos sobre conflito capital-trabalho; 

Crise dos anos 1970 e reestruturação produtiva; Neoliberalismo como refúgio para a 

crise.  

O segundo capítulo debate sobre as políticas de saúde do Brasil, como elas 

são desenvolvidas inseridas em um contexto de lutas sociais, que interfere no 

conjunto dessas políticas, procurando defender e fortalecer ainda mais a economia. 

Existe tanto na elaboração quanto na implantação das políticas de saúde uma 

interferência que reafirma as políticas econômicas. Apresenta as lutas para o 

fortalecimento dos interesses da classe trabalhadora de uma saúde pública de 

qualidade, a mobilização para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Comenta de forma concisa a política de saúde no município de Rio das Ostras, 

como ela esta sendo efetivada, e como a mesma sofre influencia dos aspectos 

estruturais.  

O último capítulo trata sobre a análise da pesquisa realizada com as 

assistentes sociais do HMRO, objetivando conhecer o trabalho desses profissionais 

seus desafios e suas estratégias.  

Traçando um perfil geral das entrevistadas, pode-se afirmar que ao todo 

foram seis entrevistas, todas do sexo feminino, majoritariamente concluíram sua 

graduação na década de 1990, em instituições públicas, somente duas foram 

formadas em instituição privada, e uma dessas concluiu a graduação em 2012. A 

grande maioria trabalha no Hospital Municipal de Rio das Ostras desde sua 

inauguração em 2004, mas além do trabalho na instituição algumas das 

entrevistadas possuem outro vínculo empregatício. Das seis assistentes sociais, 

cinco são concursadas e somente uma é contratada.  

.  
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Capítulo 1- Questão Social e Crise do Capital 

 

 

1.1- Contradição Capital – Trabalho 

 

Faz-se necessário considerar preliminarmente o processo de contradição 

capital-trabalho existente no capitalismo, e como o mesmo se desenvolve na 

Sociedade Capitalista, visto que ele se encontra no cerne deste modelo societário.   

O trabalho em seu cerne apresenta caráter ontológico no ser social, no qual 

o indivíduo social através da sua capacidade teleológica planeja o que será 

desenvolvido, sendo o trabalho um meio de transformar a natureza e também os 

seres sociais. De acordo com Netto e Braz (2006): 

 

Na base da atividade econômica está o trabalho- é ele que torna possível a 
produção de qualquer bem, criando os valores que constituem a riqueza 
social. [...] De fato, trata-se de uma categoria que, além de indispensável 
para a compreensão da atividade econômica, faz referência ao próprio 
modo de ser dos homens e da sociedade (NETTO e BRAZ, 2006, p 29). 

 

Por meio do advento do Capitalismo o trabalho foi estabelecendo uma 

relação de submissão ao Capital, o qual transformou a dinâmica do trabalho com a 

função de expandir o Capital. Sobrepondo o Capital a vida humana.  

Segundo Iamamoto (2008) o trabalho na sociedade burguesa adquiriu forma 

mistificada, dessa maneira escamoteando relações sociais priorizando as 

mercadorias, que fornecem objetos e matérias que simbolizam a riqueza. Os 

trabalhadores executam seu trabalho por meio da venda da força de trabalho, 

portanto seu trabalho se transforma em uma mercadoria. Ao trabalhador, apartado 

dos meios de produção que são privados, cabe a venda da força de trabalho como 

mercadoria. Assim, o trabalho que o caracteriza como humano, o aliena em sua 

condição. A produção de mercadoria torna-se o foco do trabalho, automaticamente 

sendo predominante, e por outro lado o trabalhador, que vende sua força de trabalho 

adquire caráter submisso ao processo social de produção, pois torna-se produtos 

dessa relação. O modelo de produção realiza em seu movimento o crescimento de 

capital, valorizando-o, desenvolvendo notórias desigualdades, por meio das divisões 

de classes. 
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A transparência da questão social tem como advento no resultado do conflito 

capital-trabalho, onde ocorre o protagonismo da classe operaria, quando, notou-se 

outra forma de perspectiva na qual rompe com a desenvolvida pela burguesia, 

denominando a situação como questão social. Segundo Netto (2001) A questão 

social não pode ser compreendida somente como uma questão de cunho social e 

sim faz-se necessário considera-la, que a mesma esta inserida em uma totalidade 

que sofre intervenção de diversos aspectos entre eles, políticos e econômicos, a 

mesma não pode ser considera como fenômenos naturais, ou como questões 

isoladas, pois estão subsumidas em um sistema que propõe a existência desse 

contexto social.  

A questão social emerge e vincula-se a sociedade capitalista, de seu modelo 

estruturante, na qual gera uma intensa desigualdade social, através da 

disseminação de classes sociais, que são divididas, com interesses antagônicos, 

pois, uns geram a riqueza, enquanto outros se apropriam privadamente dessas 

riquezas socialmente produzidas. O surgimento desse conceito esta relacionado, 

portanto, ao desenvolvimento de uma sociedade que se direciona ao mesmo tempo 

a produção de mercadorias, na mesma escala produz desigualdades e 

desumanização, reconhecendo o individuo como coisa, desenvolvendo inúmeras 

contradições em seu interior.  

Segundo Montaño (2012), nas sociedades anteriores ao sistema capitalista, 

não se encontrava presente o fundamento da questão social, pois não havia 

contradição entre a elevada produção que gera capital e concomitantemente gera a 

escassez de recursos adquiridos pelo individuo, não ocorrendo distribuição da 

produção, havendo concentração de bens nas mãos de poucos, pois nas antigas 

sociedades não havia abundância de produtos e sim escassez dos mesmos.  

O processo de trabalho inserido na sociedade capitalista é desenvolvido por 

meio da produção de mais-valia ou mais valor, circundando as esferas da circulação 

e produção, pois a esse sistema influencia a todo momento as relações de 

propriedade, pois quanto mais o individuo adquirir bens materiais, mais poder ele 

adquire. De acordo com Iamamoto (2008) O trabalhador produz e reproduz nessa 

sociedade, ao passo que no momento da execução de seu trabalho ele produza e 

quando não esta no momento do trabalho se encontra reproduzindo, quer pela 
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circulação das mercadorias, como a reprodução dos valores dessa sociedade 

capitalista. As relações sociais que os indivíduos sociais estabelecem entre si 

apresentam relação e são desenvolvidas a partir das forças produtivas e dos meios 

de produção nos quais moldam a sociedade capitalista.  

O capitalista desenvolve essa função, devido à propriedade privada e a 

concentração dos meios de produção, estarem em seu domínio, por isso há 

necessidade de trabalhadores livres, pois o individuo que vende sua força de 

trabalho, que é expropriado dos meios de produção, recebe o valor referente ao seu 

salário, que significa o tempo em que a sua força de trabalho é explorada. É no 

momento que o trabalhador exerce seu trabalho, que o mesmo produz mais-valia, 

um valor determinado ao qual é expropriado do indivíduo, traduz o trabalho não 

pago, que posteriormente é transformado em capital, portanto faz-se necessário 

reproduzir de forma contínua as relações sociais capitalistas. A conjuntura atual 

explicita como há um conflito no que concerne a relação capital-trabalho, devido a 

necessidade de exploração da força de trabalho para dessa forma garantir a 

reprodução e o aumento do capital. 

Das desigualdades sociais surgem diversos fenômenos sociais que se 

formam na sociedade capitalista, onde o importante e o foco esta centralizado na 

produção de mercadorias, não se importando com as necessidades humanas. Logo, 

faz-se necessário refletir de maneira crítica o aparecimento do pauperismo, 

destacando desemprego, miséria, entre diversos outros fatores. O crescimento do 

pauperismo é alarmante, de acordo com a lei geral da acumulação capitalista. 

No modo de produção capitalista se encontra presente uma contradição 

latente, onde a produção é expressiva, gerando riqueza, mas em contra partida a 

expansão da pobreza é alarmante, logo apresenta obstáculos para o seu consumo, 

mas o mesmo continua se expandindo, porém a concentração de riqueza 

permanece presente nas mãos de poucos, não há distribuição do que é produzido 

coletivamente. Conforme os escritos de Marx em 1867 a lei geral da acumulação 

capitalista é produto da riqueza, que gera a pobreza, em sua composição encontra-

se formas de extrema exploração da força de trabalhado influenciando no aumento 

do percentual de lucro. Um exemplo clássico da presença da contradição é a 

existência de crises econômicas, que precisam existir para a manutenção do 
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sistema, mesmo prejudicando diversos fatores da sociedade, para o capitalismo 

permanecer é necessário estar presente em seu cerne crises cíclicas para gerar a 

expansão do capital, cresce investimentos e consequentemente o lucro, que é o 

mais visado.  

Segundo Marx (2006, p. 724) a lei geral da cumulação capitalista: 

 
(...) na realidade só significa que sua natureza exclui todo decréscimo do 
grau de exploração do trabalho ou toda elevação do preço do trabalho que 
passam a comprometer seriamente a reprodução contínua da relação 
capitalista e sua reprodução em escala sempre ampliada. E tem de ser 
assim, num modo de produção em que o trabalhador existe para as 
necessidades de expansão dos valores existentes, em vez de a riqueza 
material existir para as necessidades de desenvolvimento do trabalhador 
(MARX,2006, p.724). 

 

 Nos períodos de crises os mais prejudicados são a classe trabalhadora, 

pois o lucro se encontra em risco, logo a classe dominante acomete a conjuntura de 

vida dos indivíduos que vendem sua força de trabalho para se manter na sociedade. 

Nota-se nesse primeiro momento que a relação capital trabalho é permeada 

por severas contradições, nas quais os indivíduos sociais são os participantes dessa 

conjuntura. 

Cabe destacar, portanto, nessas reflexões iniciais, que a questão social deve 

ser entendida como produto da sociedade capitalista, vinculada a lei geral da 

acumulação capitalista e a exploração da mais valia, somente assim pode-se 

compreender os fundamentos da questão social, assim, não se trata de questão 

social desvinculada de questão econômica, o que se apresenta no concreto são as 

desigualdades produzidas em decorrência da produção ser coletiva e da apropriação 

ser privada. 

 

1.2-  Crise dos anos 1970 e Reestruturação Produtiva: 

De acordo com Netto (1996) faz-se necessário refletir sobre a realidade 

imposta e estabelecer estratégias para o enfrentamento dessa lógica vigente, que se 

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

 

A crise que emergia na década de 1970 foi uma crise na forma de acúmulo 

capitalista, interferindo no sistema monetário internacional, influenciando no 

aumento do custo do petróleo, onde diversas indústrias envolvidas com essa 

questão como a energética, petrolífera, têxtil entre outros setores sofreram serias 

alterações, gerando um aumento na inflação, com o endividamento que perpetua até 

os dias de hoje, com a reprodução de crises cíclicas, existentes em favor da 

permanecia no capitalismo.  De acordo com Antunes (2003) antes da instauração do 

Toyotismo o modelo central era o Fordismo, que desenvolvia uma produção em 

massa, em grande escala, com produtos mais homogêneos, visto que se tornou 

ultrapassado, houve uma transição para outro modelo que refletiu em perdas de 

direitos, o trabalho torna-se flexibilizado para adaptar as novas exigências de 

acumulação de capital.  

Logo o modelo produtivo adquiriu nova forma, através de transformações 

nos processos de produção que alteram os meios de reprodução, das relações 

sociais, pois inferem na divisão sociotécnica do trabalho causando alterações no 

manuseio, na prática, no conhecimento do trabalhador, entre outros fatores e com 

base nessas mudanças o trabalhador se reproduz socialmente. Segundo Antunes 

(2003) devido à necessidade de suprir as exigências impostas pelo mercado, 

através de qualidade e com redução de tempo, torna-se importante que a dinâmica 

da produção esteja desenvolvendo um processo produtivo flexível. Todavia torna-se 

necessário que haja flexibilização na área organizacional dos trabalhadores, não só 

nos meios e na dinâmica produtiva.  

Os trabalhadores são fortemente afetados por esse modelo produtivo, a 

flexibilidade tornou ainda mais o trabalho voltado para os interesses do capital 

financeiro independente das condições humanas. Segundo Antunes (2003): 
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Outro ponto essencial do Toyotismo é que, para a efetiva flexibilização do 
aparato produtivo, é também imprescindível a flexibilização dos 
trabalhadores. Direitos flexíveis, de modo a dispor desta força de trabalho 
em função direta das necessidades do mercado consumidor (ANTUNES, 
2003, p.36). 

 

De acordo com os escritos de Netto (1996), os anos 1970 foi altamente 

marcado por períodos de transformações, devido a grande crise que afetou o capital. 

A dinâmica de produção que até então vigorava necessita ser transformada, como 

propensão a superacumulação e o declive da taxa média de lucro, o obsoleto 

processo de produção o qual influenciou a crise, apresentava como diretriz principal 

a superprodução. Para enfrentar o momento de crise que devastou a economia, 

desenvolve-se um modo de produção diferenciado, através da acumulação flexível, 

apresentando em seu cerne um profundo significado de regulação.  

Harvey (2001) em seus escritos apresenta que na década de 1970 houve a 

retirada do anterior modelo de produção fordista, sendo substituído pela inserção da 

acumulação flexível dos processos de trabalho, nos padrões de consumo, nas 

mercadorias produzidas e no mercado de trabalho quando alterou-se o modelo 

gerador de lucro, para dessa forma recuperar a taxa de lucro. Segundo Antunes “O 

toyotismo ou o modelo japonês, que maior impacto tem causado, tanto pela 

revolução técnica que operou na indústria japonesa, quanto pela potencialidade de 

propagação que alguns dos pontos básicos do toyotismo têm demonstrado 

expansão que hoje atinge uma escala mundial”. (ANDERSON,2003, p.31) 

De acordo com Antunes (2003) os danos causados por esse modelo 

produtivo influenciou em diversos pontos como no desemprego estrutural, sendo 

então meio de sustento dessa dinâmica de acumulação, pois: 

 

O mais brutal resultado dessas transformações é a expansão sem 
precedentes na era moderna, do desemprego estrutural, que atinge o 
mundo em grande escala global. Pode-se dizer, de maneira sintética, que 
há uma processualidade contraditória que, de uma lado, reduz o operário 
industrial e fabril; de outro aumenta o subproletariado, o trabalho precário e 
o assalariamento no setor de serviços. Incorpora o trabalho feminino e 
exclui os mais jovens e os mais velhos. Há portanto, um processo de maior  
heterogeneização, fragmentação e complexificação da classe trabalhadora  
(ANTUNES, 2003, p. 49). 
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Isso confirma o que Marx já indicava no final do século XIX que se expande 

o número de trabalhadores excedentes, o exército industrial de reserva, de acordo 

com os interesses desejados pelo capital. A presença de mulheres vendendo força 

de trabalho é crescente, mas inseridos na lógica de acumulação “flexível”, com 

precarização no ambiente de trabalho, nos salários, instabilidade no trabalho, entre 

diversos fatores prejudiciais para a classe trabalhadora, mas que são de interesse 

da classe dominante, a qual detém o lucro. Segundo Harvey apud Antunes (2003, p 

52) “A atual tendência dos mercados de trabalho é reduzir o número de 

trabalhadores „centrais‟ e empregar cada vez mais uma força de trabalho, que entra 

facilmente e é demitida sem custos...”. Havendo um descarte dos trabalhadores que 

não possuem estabilidade no emprego. 

A reestruturação produtiva em meio a um momento de crise é vista como 

resultado para a suspenção da mesma. Segundo Mota (2005,p.65) “é uma iniciativa 

inerente ao estabelecimento de um novo equilíbrio instável que tem, como exigência 

básica, a reorganização do papel das forças produtivas na recomposição do ciclo de 

reprodução do capital, tanto na esfera da produção como na das relações sociais.” 

Além do mais como nos apresenta Marconsin e Caetano (2010), essas 

transformações interferiram na saúde dos trabalhadores conforme: 

 

O sistema funciona com o mínimo de operários, tendo o máximo de sobre 
trabalho extraído. Ao mesmo tempo, embora haja polivalência, os salários 
não são corrigidos de acordo com essa qualificação. Assim, o sistema de 
produção, baseado na forma de organização da Toyota, explora o trabalho 
tanto de forma intensiva quanto extensiva, possibilitando ao capital um 
grande incremento na extração da mais-valia, dentre outros aspectos 
importantes, a saúde dos trabalhadores (MARCONSIN e CAETANO,2010, 
p. 26). 

 

Antunes (2003) refletindo a partir de Marx, afirma que o capital é composto 

por diversas contradições, pois sua lógica principal está voltada a aquisição de lucro, 

logo há uma redução do tempo necessário de ganho do trabalhador, aumentando 

concomitantemente o tempo excedente, ampliando a exploração de sua mais-valia.  

A desespecialização do trabalho também faz-se presente nessa dinâmica, 

interferindo os trabalhadores:  
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No que se refere à desespecialização dos operários profissionais, em 
decorrência da criação dos “trabalhadores multifuncionais”, introduzidos 
pelo toyotismo, é relevante lembrar que esse processo também significou 
um ataque ao saber profissional dos operários qualificados, a fim de 
diminuir seu poder sobre a produção e aumentar a intensidade do trabalho 
(ANTUNES, 2003, p. 61). 

 

De acordo com Netto (1996), os processos de desenvolvimentos tornam-se 

cada vez mais intensos refletindo em desigualdades sociais, exclusão social, 

crescimento da população e diversas outras demandas são postas ao Serviço Social 

e o profissional precisa estabelecer estratégias e respostas para essa realidade, não 

sendo indiferente a dominação da hegemonia burguesa. 

Os impactos da reestruturação produtiva chegam para o Serviço Social 

segundo Mota (2005) sob dois aspectos, quer por sua condição de assalariamento, 

suas condições de trabalho, quer pelo perfil da população atendida. 

 

 

1.3- Neoliberalismo: Alternativa como término /refúgio da crise  

Esse tópico irá tratar sobre o retorno do “Liberalismo” atuando no Brasil a 

partir da década de 1990 como “Neoliberalismo”, sendo repensado como alternativa 

para o “encerramento” de crises, mas a utilização de aspas da palavra está 

relacionada a um ocultamento da necessidade que a crise tem de existir na 

sociedade capitalista, pois a mesma em momentos de crise consegue crescer 

financeiramente.  

De acordo com Anderson (1995) o neoliberalismo surge após a II Guerra 

Mundial, onde já era implementado o capitalismo, na América do Norte e na Europa. 

O neoliberalismo significou conforme Anderson (1995, p.9) ”uma reação teórica e 

política contra o Estado intervencionista e de bem-estar”. A proposta criou vigor 

defendendo uma estabilidade monetária em decorrência de altos índices de 

desempregos, o surgimento de um exército industrial de reserva, devido apresentar 

em seu cerne a contenção de gastos sociais. Conforme Anderson (1995) os 

argumentos utilizados desde o início do neoliberalismo era que a desigualdade era 
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fundamental, era uma valor positivo, para o crescimento econômico, a sociedade 

precisava para manter a estabilidade.  

O Neoliberalismo atua como forma de desempenhar autonomia ao indivíduo, 

no qual ele mesmo se auto regula, não sendo preciso intervenção de uma estrutura 

Estatal para executar tal tarefa. A responsabilidade do Estado encontra-se 

direcionada para os assuntos concernentes a economia. Segundo Marconsi e 

Caetano (2010,p.30) “O neoliberalismo resgata o pensamento de A.Smith 

essencialmente no que se refere à defesa do mercado como espaço que, 

naturalmente, pode organizar as relações entre os homens e a sociedade”. Logo o 

princípio regulador está relacionado aos ditames do mercado, no qual irá influenciar 

nas relações sociais dos indivíduos.  

O Neoliberalismo é considerado para a classe dominante um período de 

reforma, mas conforme as escritos de Behring (2008) a mesma caracteriza esse 

período como contrarreforma, pois na realidade ocorre uma reação burguesa, 

visando seus interesses particulares, no que concerne estreitamente a expansão da 

economia, estabelecendo diretrizes que rompem com a democracia e a cidadania, 

interferindo nos direitos conquistados nas lutas dos movimentos sociais da década 

anterior de 1980, período no qual houve uma intensa presença de manifestações e 

lutas dos trabalhadores no Brasil, de diversos segmentos quando foram 

conquistados avanços para essa classe. Segundo Bravo e Menezes (2014):  

 

As contrarreformas, implementadas a partir da segunda metade da década 
de 1990, em consonância com as orientações do Banco Mundial (BM), 
estão ancoradas na necessidade de limitação das funções do Estado. Este 
deve desresponsabilizar-se da execução direta das políticas sociais. Suas 
funções dever ser de coordenar e financiar as políticas públicas e não mais 
executá-las (BRAVO e MENEZES, 2014, p.75). 

 

De acordo com Behring (2008) a tendência do neoliberalismo encontra-se 

vinculada ao sucateamento e ao desmonte do setor público que visa o interesse 

social, retirando paulatinamente suas responsabilidades e transferindo-as para os 

setores econômicos e seus interesses.  
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Segundo Iamamoto (2009), a década de 1990 significou um momento de 

radicalidade no desmonte das mobilizações sindicais e políticas que foram 

realizadas na década anterior. Reafirmando e ampliando a mundialização 

excludente e desigual, representa um retrocesso das conquistas dos trabalhadores. 

O neoliberalismo aos poucos torna-se tendência mundial, iniciando-se nos 

países mais desenvolvidos para expandir para os demais países e até alcançar seu 

exponencial mundial. De acordo com Behring (2008) as ações estão se tornando 

cada vez mais mundializadas devido à força da economia que estreita suas relações 

com as diretrizes de suporte econômico. Diversos fatores participam de uma 

economia mundializada como ajuste fiscal, inflações, capital estrangeiro e dívida 

externa, que se encontram cada vez mais presentes no desenvolver desse modelo 

societário, interferindo nas relações sociais cotidianamente. Segundo Behring (2008, 

p.64) “Este é o caráter do ajuste estrutural proposto pelos organismos internacionais, 

como forma por meio da qual as economias nacionais devem adaptar-se às novas 

condições de economia mundial”. Esse sistema se desenvolve com a proposta de 

uma distorcida liberdade, e o indivíduo inserido nessa lógica não percebe como a 

mesma causa grande impacto na cotidianidade, pois o sistema precisa do consenso 

da classe trabalhadora.  

O ideário dessa época analisa como solução para enfrentamento das crises 

as privatizações, no qual o Estado se distância de suas responsabilidades 

transferindo-as para os setores privatistas. A fuga para a saída da crise se encontra 

nas privatizações como nos adverte Behring (2008, p.57) “Compõe essa disputa a 

difusão, por parte das classes dominantes, de uma cultura da crise, cujos 

componentes centrais são o pensamento privatista e a constituição do cidadão-

consumidor, com o sentido de assegurar a adesão às transformações no mundo do 

trabalho e dos mercados.” Os indivíduos tornam-se consequentemente 

protagonistas dessa dinâmica consumidora, onde as relações sociais são regidas na 

lógica mercantil.  

O setor saúde também recebe pertinentes influencias das transformações 

advindas do Neoliberalismo como aponta Marconsin e Caetano (2010, p.40) “Ao 

mesmo, tempo, observa-se, no âmbito do Estado, sob a égide do neoliberalismo, o 

desmonte e a privatização da saúde”, que em seus escritos os autores apresentam a 
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ofensiva desse modelo societário ao direito à saúde, adquirido a partir de lutas dos 

diversos segmentos sociais.  

No que tange as bases do trabalho na área da saúde também é cerceada 

por condições de trabalho precarizadas, através da flexibilização o trabalho torna-se 

consequentemente mais precarizado. Segundo Marconsin e Caetano (2010): 

 

Os trabalhadores que estão no mercado formal de trabalho são obrigados, 
em todos os países, a aceitar acordos que desrespeitam direitos 
trabalhistas- submetendo-se a flexibilização-, intensificando a exploração da 
força de trabalho. Já os trabalhadores desempregados e os terceirizados 
encontram-se isolados, não possuem ou perdem sua identidade de classe, 
não tendo direito de reivindicar melhores salários e condições de trabalho, 
enfraquecendo a organização sindical (Marconsin, Caetano, 2010,p.20).  

 

O trabalho acaba perdendo características primordiais na vida dos sujeitos 

sociais, começa a ter um significado distorcido, conforme Yazbek (2006, p.98) 

“Assim, trabalho para estes sujeitos não é resultado de uma escolha, é apenas uma 

face do direito á sobrevivência, uma forma de ter o que comer, de abrigar-se, de 

„levar a vida‟ enfim, buscando uma dignidade sempre posta à prova por 

constrangimentos de diferentes ordens”. 

Em meio a essas circunstâncias, faz-se necessário apresentar um 

posicionamento de superação dessa realidade destrutiva, no qual o trabalhador 

possa adquirir uma consciência crítica dos movimentos contraditórios desse modelo 

societário, para coletivamente caminharem em direção ao rompimento desse modelo 

econômico, alocando o trabalhador como centro das relações.  

Com base nos enfoques acima, conclui-se que o neoliberalismo não significa 

o término da crise e sim sua continuidade, visto que é fundamental para o 

crescimento do modelo de acumulação a existência de crises, nomeadas crises 

cíclicas, que são funcionais para o sistema. 

No capítulo a seguir, serão apresentadas as políticas de saúde instituídas 

em meio a esse modelo econômico, e como elas são desenvolvidas cotidianamente. 
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Capítulo 2- Políticas de Saúde 

 

 2.1- Políticas de Saúde no Brasil 

Durante esse tópico será realizado um breve resgate histórico para buscar 

compreender a atual conjuntura e como a trajetória da mesma é fruto de um 

processo histórico que devido as suas características e diretrizes influenciaram no 

delinear das políticas de saúde no país. Parte-se da Constituição de 1988, na qual 

foi estabelecida o caminho para advento do Sistema Único de Saúde (SUS), pois de 

acordo com Guerra (2009, p.702) “Compreender como as relações de fato se dão 

exige que se reconheça a historicidade dos processos sociais bem como a 

particularidade do conhecimento sobre o ser social e do método que permite 

conhecê-lo”. Portanto faz-se necessário ter como base a realidade para 

compreender o desenvolvimento das políticas de saúde, considerando o cenário 

histórico, social, político e econômico.  

No início do século XX já era notória a presença de políticas de saúde 

restritas como acontecia com os segurados da previdência social, primeiramente os 

marítimos e ferroviários eram os beneficiários, sendo desenvolvido um processo de 

saúde curativa para esses trabalhadores, por meio das Caixas de Aposentadorias e 

Pensões (CAPs), com a Lei Elói Chaves (1923), os trabalhadores que estivessem 

assegurados a essas caixas começam a ter acesso a alguma parte de assistência 

médica, mas tarde sendo chamada de Institutos de Aposentadorias e Pensões 

(IAPs), no qual engloba outras profissões que começam a ter acesso a serviços de 

saúde, mas ambos são relacionados a previdência social. 

De acordo com Bravo (2005), no período da década de 1930 havia no país a 

inserção de um processo de industrialização, o Estado precisando manter suas 

características econômicas, que influenciou no advento de políticas sociais que teria 

como finalidade apresentar respostas às problemáticas sociais, e as reinvindicações 

dos trabalhadores, mudanças existentes também na área da saúde. Sendo 

desenvolvido então um seguro para alguns trabalhadores, nos quais trabalhavam 

com a mão de obra de grande crescimento do país. A parcela da população que não 

se beneficiava com esse seguro, era atendida pelas entidades de caridade, como as 
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Santas Casas de Misericórdia, em ambos os cenários eram desenvolvidas modelos 

de saúde direcionadas para medidas curativas de saúde e não por medidas 

preventivas de saúde. Antes da implementação do SUS o país era dividido em 

relação a serviços de saúde: 

 

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

 

Segundo Bravo (2005), a previdência preocupou-se com mais intensidade 

no que concerne a acumulação de reservas financeiras do que com a ampla 

prestação de serviços, direcionando sua atuação para a saúde curativa, 

preocupando-se com a economia primeiramente. Em 1953 foi criado o Ministério da 

Saúde, e o combate para algumas doenças, sendo realizado por serviços 

centralizados e específicos. 

A necessidade de uma reforma na política de saúde tornava-se alarmante, 

inserida nos conflitos políticos surgia um movimento que buscava romper com o 

modelo de saúde até então realizado, era o Movimento de Reforma Sanitária, no 

qual o próprio nome já refere que seria uma reforma, na qual desconstrói a ideia de 

um modelo curativo de saúde, defendendo um modelo preventivo de ações de 

saúde a população. O Movimento de Reforma Sanitária defendia que a saúde 

deveria ser entendida com a presença de seus determinantes sociais, onde vários 

fatores tornam-se determinantes na saúde do indivíduo, como a educação, moradia, 

economia entre outros fatores, que interferem e prejudicam a saúde. O movimento 

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

 

A politização da saúde foi uma das primeiras metas a ser implementada 
com o objetivo de aprofundar o nível da consciência sanitária, alcançar 
visibilidade necessária para a inclusão de suas demandas na agenda 
governamental e garantir o apoio político à implementação das mudanças 
necessárias (BRAVO, 2007, p.94). 
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A proposta da Reforma Sanitária caminhava ao contrário das determinações 

da sociedade capitalista sendo “... os desafios da proposta da Reforma Sanitária 

parece ser tanto o crescimento e a ampliação quantitativa dos serviços, como sua 

melhoria em termos qualitativos” (Bodstein,Fonseca,1989, p 87), direcionados para 

uma infraestrutura de serviços básicos de saúde, relacionada a prevenção da saúde, 

Bodstein, Fonseca (1989,p 88) afirma que “o principal desafio da Reforma sanitária 

gira em torno da consolidação de uma estrutura permanente de serviços básicos.” 

Logo não ia de encontro com uma saúde meramente curativa, subsidiada pelo lucro, 

defendida pela vertente capitalista. Segundo o material do CFESS (2010): 

 

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

Estado (CFESS,2010, p 19). 

 

O movimento foi realizado com muita luta, mas umas das conquistas 

adquiridas foi a realização da VIII Conferência Nacional de Saúde1, que tornou-se, 

um marco como nos apresenta Bravo (2007) ocorreu uma alteração na norma 

constitucional, e as reivindicações propostas pelo movimento sanitário foram 

inclusas, como a presença da responsabilidade do setor público nas ações e 

políticas de saúde.  

Mas a luta continua, visto que os limites e desafios encontram-se presentes 

conforme Bravo (2007): 

Além dos limites estruturais que envolvem um processo de tal ordem, as 
forças progressivas comprometidas com a reforma sanitária passaram a 
partir de 1988 a perder espaço na coalização governante e, 
consequentemente, no interior dos aparelhos institucionais. O retrocesso 
político do governo da transição democrática repercute também na saúde, 
tanto no aspecto econômico quanto no político  (BRAVO, 2007, p.94). 

 

                                                             
1
Ocorreu em 1986. A conferência tornou-se reconhecida pela participação popular, com a presença 

de mais de 4.000 pessoas presentes, foi um marco para a idealização do SUS. 
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 A saúde, como qualquer outra política apresenta reflexos das políticas 

econômicas, sofrendo influências na qual a prioridade se encontra voltada para as 

políticas econômicas, que interferem no andamento das ações públicas, sendo 

desenvolvidas de acordo com a dinâmica atual da sociedade que funciona em torno 

da economia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

A década de 1980, no período de redemocratização do país, abertura 

política, lei da anistia, foi um momento político, no qual iniciou-se uma maior 

participação da população, através de movimentos sociais com reinvindicações e 

manifestações, quando a população começa a adquirir espaços como nos mostra 

Raichelis (2009): 

 

Instrumento de democracia direta como plebiscito, referendo e projetos de 
iniciativa popular foram instituídos como mecanismos de ampliação da 
participação popular nas decisões políticas. Nessa mesma perspectiva, a 
Constituição Federal de 1988 estabeleceu os Conselhos gestores de 
políticas públicas, que constituem uma das principais inovações 
democráticas neste campo (RAICHELIS, 2009, p. 77). 

 

Os espaços de participação popular adquirem ambientes de decisões e 

debates, como na saúde com o Movimento Sanitário, na defesa de uma saúde que 

considere a totalidade na qual o indivíduo está inserido, não mais partindo do 

processo saúde-doença por si só, considerando todos os fatores que envolvem o ser 

social. De acordo com Matos (2014) a Constituição Federal de 1988 apresenta 

inovações em sua estrutura no que concerne a saúde, como o autor descreve: 

 

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

  

O SUS surge com base na VIII Conferência Nacional de Saúde e com a 

confirmação na Constituição Federal de 1988 na qual a saúde passou a ser 

reconhecida como direito social, quando cabe ao poder público garanti-lo, de acordo 
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com a Constituição de 1988 no Art.196 “A saúde é direito de todos e dever do 

Estado”. Mas sua legislação é promulgada em 1990, através da Lei nº 8.080-90.  A 

mesma visa o direto universal e igualitário as serviços e ações no que concerne a 

promoção, proteção e recuperação da saúde. Torna-se importante salientar que o 

advento dom SUS acontece com movimento da sociedade civil e não do Estado ou 

de governo de acordo com Paim (2007). 

Segundo Paim (2009) as políticas econômicas e sociais interferem e 

apresentam um impacto na saúde do indivíduo, como fundamentais para a garantia 

do direito à saúde, visto que em:  

 

....Questões como a produção e a distribuição de riqueza e da renda, 
emprego, salário, acesso à terra para plantar e morar, ambiente entre 
outras, influem sobre a saúde dos indivíduos e das comunidades, embora 
integrem as políticas econômicas. A educação, cultura, esporte, lazer, 
segurança pública, previdência e assistência social são capazes de reduzir 
o risco à doenças e a agravos, compondo as políticas sociais 
(PAIM,2009,p.44).  

 

O SUS apresenta como princípios2 norteadores a universalidade no acesso, 

a equidade, a integralidade, princípios esses que afirmam o SUS como um sistema. 

Primeiramente o princípio da universalidade significa que todos os indivíduos 

possam obter serviços de saúde, garantindo a atenção à saúde por parte do 

sistema, com acessibilidade, sem barreiras dificultando as ações, como por meio 

econômico, cultural entre outros fatores. A equidade está relacionada em assegurar 

ações e serviços de todos os níveis com base na complexidade de cada caso. No 

que diz respeito à integralidade, garante as ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, na qual considera o indivíduo como um todo indivisível, e 

que integra uma comunidade, portanto faz-se necessário considerar tudo que o 

envolve, prestando assistência integral. 

O SUS também apresenta como princípios que regem sua organização, a 

regionalização, a hierarquização, a resolubilidade, a descentralização e a 

participação popular.  

                                                             
2 De acordo com a disciplina (Eletiva) cursada de Saúde Coletiva do curso de enfermagem, 
ministrada pela Drª Sueli Soldati Abranches. 
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Preliminarmente o principio da regionalização defende que a população deve 

estar participando de uma rede de serviços hierarquizados, organizados por regiões, 

onde a oferta de serviços deve ser planejada de acordo com os critérios 

epidemiológicos. No que tange o princípio da hierarquização, os serviços devem ser 

organizados em níveis de complexidade crescente, e deve também incorporar os 

fluxos de encaminhamentos (referência e contra-referência). Outro princípio é o da 

resolubilidade é quando um indivíduo busca atendimento ou quando ocorre algo de 

impacto coletivo no que concerne a saúde, os serviços prestados devem estar 

capacitados para supera-lo e resolve-lo, até alcançar o nível de sua competência. A 

descentralização significa a redistribuição de responsabilidades, entre União, Estado 

e Município, no qual cada instância se responsabiliza pelo seu nível de governo. Por 

último a participação popular, é um tópico de grande valia no qual é garantido 

constitucionalmente a participação dos cidadãos em espaços deliberativos, por meio 

de entidades representativas irá participar do processo de formulação das políticas 

de saúde. São espaços como Conselhos e Conferências.  Cabe aqui, como 

elemento fundamental do processo participativo o dever das instituições oferecerem 

informações para que a população possa apresentar um posicionamento e 

conhecimento sobre assuntos que concerne à saúde. 

Segundo Bravo (2005), o período referente aos anos 1980 trouxe consigo 

resquícios da época anterior de profunda ditadura vivenciada durante a as duas 

décadas anteriores: 

 

Nos anos 80, a sociedade brasileira ao mesmo tempo em que vivenciou um 
processo de democratização política superando o regime ditatorial 
instaurado em 64, experimentou uma profunda e prolongada crise 
econômica que persiste até os dias atuais. As decepções com a transição 
democrática ocorreram, principalmente, com seu giro conservador após 
1988, não se traduzindo em ganhos matérias para a massa da população 
(BRAVO, 2005, p.8). 

 

Com a presença e instituição do SUS no final dos anos 80, fazendo-se 

presente na chamada Carta Magna, a Constituição de 1988 realmente contém uma 

série de avanços, mas não se pode considerar a mesma como a ideal, 

considerando que foi desenvolvida em um determinado momento histórico e 

apresenta em sua estrutura, diretrizes favoráveis ao modelo econômico vigente. 
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Portanto, ao mesmo tempo que avança em determinadas questões, não avança 

com tamanha plenitude, permanecendo questões que prevalecem à circulação da 

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

público-privada, presente como um dos princípios organizativos a 

complementaridade do setor privado. Outro ponto que é importante salientar de 

acordo com Paim (2009), 

 

É importante realçar que só depois de indicar a relevância das políticas 
econômicas e sociais para o direito à saúde a Constituição faz referência à 
garantia do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a 
promoção, proteção e recuperação. Muitas dessas ações e serviços são 
responsabilidades intransferíveis do sistema de saúde, mas não é possível 
desconhecer o impacto das políticas econômicas e sociais sobre as 
condições de saúde da população (PAIM, 2009 p, 44). 

 

Encontra-se presente na Lei nº 8.080 uma ambiguidade, no Art.24, o que diz 

respeito à participação complementar que será utilizada, “quando as suas 

disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à 

população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde-SUS poderá 

recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.” Como também participará 

dessa complementariedade de acordo com o Art.25, que “na hipótese do artigo 

anterior, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para 

participar do Sistema Único de Saúde-SUS.” 

Com o advento da década de 1990, percebe-se o distanciamento do Estado 

em relação às políticas sociais, as mesmas passam a serem organizadas pela ideal 

do capital financeiro. A chegada da contrarreforma do Estado trás consigo um 

aumento de privatizações advindos do setor público. De acordo com Silva “Além 

disso, uma das principais consequências da financeirização para as políticas 

públicas sociais tem sido a captura do fundo público para a alimentação direta do 

capital pela que porta juros, no qual o papel da dívida pública tem sido central” 

(SILVA,2011, p.12) 

Segundo Salvador (2010, p.2) “O fundo público envolve toda a capacidade 

de mobilização de recursos que o Estado tem para intervir na economia, além do 

próprio orçamento, as empresas estatais, a política monetária comandada pelo 

Banco Central para socorrer as instituições financeiras etc.”. Logo o fundo público 
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é funcional ao sistema capitalista e reflete nas crises cíclicas do capital e no 

financiamento da seguridade social no Brasil, na qual faz parte desse tripé as 

políticas de previdência social, assistência social e saúde. Em decorrência da 

financeirização os mais prejudicados tornam-se a classe trabalhadora, na qual 

pagam a maior porcentagem de impostos que alimentam o fundo público, obtendo 

assim, uma carga tributária regressiva, que reflete no financiamento da seguridade 

social: 

 

Estudo realizado com base na Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) do 
IBGE, de 1996, revela que, no Brasil, quem ganha até dois salários mínimos 
gasta 26% de sua renda no pagamento de tributos indiretos, enquanto o 
peso da carga tributária para as famílias com renda superior a trinta salários 
mínimos corresponde apenas a 7% (Vianna et al., 2001). Com base nos 
dados da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) do IBGE de 2002 03, 
estima-se que as famílias com renda de até dois salários mínimos arcam 
como uma carga tributária indireta de 46% da renda familiar, enquanto 
aquelas com renda superior a 30 salários-mínimos gastam 16% da renda 
em tributos indiretos (Zockun, 2005) (SALVADOR, 2010, p.10).  

 

Com base na citação acima, percebe-se algumas alterações que foram 

feitas na Constituição Federal-88, no que concerne a política tributária no governo 

FHC, período no qual o neoliberalismo, amplamente se desenvolveu no país, as 

alterações realizadas tiveram como intuito dar continuidade ao processo de 

mundialização do capital, sob influencia do FMI (Fundo Monetário Internacional). 

Essa mudança mostra como a contrarreforma proporcionou profundas 

transformações em favor do Capital, a renúncia fiscal é um ponto no qual deixa de 

recolher impostos que seria de algumas pessoas e empresas, devido a mudança 

realizada em favor da economia.  

A dívida pública cresce intensamente através de questões de valorização de 

capitais que é uma maneira de financiamento e de gastos sociais de acordo com 

Salvador (2010). Preliminarmente é necessário utilizar recursos públicos para a 

manutenção do capitalismo.  

No primeiro capítulo desse trabalho apresenta como a mundialização do 

capital se expande, e concomitantemente encontram-se presentes continuas crises 

financeiras. De acordo com Salvador (2010, p.5) “As crises financeiras nos anos 

1990, nos chamados países emergentes (Rússia, México, Argentina, Brasil, 
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Tailândia, Indonésia e Filipinas), são resultados diretos da liberalização e da 

desregulamentação comercial e privatização dos sistemas produtivos desses 

países.” Os bancos possuem forte influência no que concerne a crise financeira, 

pois os mesmos são partes de um sistema capitalista maduro: 

 

A crise financeira se instala primeiro nos bancos; a partir disso, há uma 
grande perda e o colapso tem seu início. Com a globalização financeira, a 
situação não se limita às fronteiras norte-americanas, uma vez que a 
securitização dos títulos gerou créditos espalhados em vários mercados 
financeiros no mundo. Quando a crise se instala, todo o discurso e a defesa 
da eficiência do mercado, da privatização, da desregulamentação se 
"desmancham no ar", chamem o Estado, ou melhor, o fundo público para 
socializar os prejuízos. Rapidamente o discurso da eficiência dos mercados 
parece ter sido esquecido (SALVADOR,2010,p.6). 

 

Nota-se como a presença de instituições que fazem parte desse sistema de 

financeirização, a liberdade financeira, a dívida pública e uma série de questões 

que causam danos sérios para a atualidade e para o futuro da sociedade, 

interferindo no sucateamento de direitos e de conquistas sociais como no que diz 

respeito à seguridade social, na qual é prejudicada em todas as políticas que 

compõem o seu tripé. Pois o que se torna importante é o objetivo do mercado 

mesmo ultrapassando os direitos que já foram garantidos em benefício ao capital 

composto por juros. 

A crescente atuação da iniciativa privada nas relações sociais através da 

financeirização torna-se frequente: 

 

A lógica da financeirização das relações sociais atinge os recursos 
destinados à reprodução social da classe trabalhadora e as políticas sociais 
transformam-se em alvo prioritário de mudanças e ajustes, tanto nos países 
centrais do capitalismo, como nos países periféricos. O repasse de recursos 
da Seguridade Social para o rentismo, a extensão do crédito aos 
aposentados, a remuneração de instituições financeiras para 
operacionalização de benefícios assistenciais, a expansão dos fundos de 
pensão, a criação das Fundações Estatais de Direito Privado, etc ; por meio 
desses e de outros mecanismos o capital portador de juros incide sob a 
reprodução social da classe trabalhadora e a transforma em meio de 
valorização altamente lucrativos (SILVA,2011, p.13). 

 

Durante a transferência de governos entre FHC (Fernando Henrique 

Cardoso) e Lula (Luís Inácio Lula da Silva), notam-se algumas mudanças, mas a 
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política de saúde ainda foi afetada pela política macroeconômica defendida e 

fortalecida na gestão anterior, acentuando o neoliberalismo no país.  

Conforme Bravo (2010) a continuação da política de ajuste permaneceu no 

governo de Lula, refletindo em diversas áreas, assim como na saúde, para assim 

haver a manutenção macroeconômica do governo anterior e direcionando as 

políticas sociais a logica econômica, como “A questão do desfinanciamento é a mais 

séria, pois está diretamente articulada ao gasto social do governo e é a determinante 

para a manutenção da política focal, de precarização e terceirização dos recursos 

humanos” (BRAVO,2010,p.5). Uma maneira para direcionar os recursos vindos de 

políticas sociais encaminhando-os para o capital gerador de juros foi criado no 

governo Dilma por meio da Desvinculação de Receitas da União (DRU), mecanismo 

esse que autoriza o governo federal utilizar 20% dos impostos, contribuições sociais, 

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

maneiras de investir recursos públicos na amplitude e valorização dos setores 

privados. 

Um exemplo notório de operacionalização de setores públicos pela iniciativa 

privada na atualidade é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), 

aprovado o Estatuto Social, Decreto nº 7.661/2011, sendo uma Empresa Estatal de 

Direito Privado, foi criada com o intuito de administrar os Hospitais Universitários 

seguindo um modelo privado de gestão. Essa aprovação tem o objetivo de 

privatizar os Hospitais Universitários, mesmo os mesmos não sendo vendidos para 

essas empresas, mas sendo gerenciados por serviços de recursos públicos como 

físicos, financeiros e humanos, em favorecimento de interesses privados, portando 

reafirmando a todo o momento uma ameaça à essência pública dos hospitais e 

também o caráter acadêmico.  

A presença dessas instituições (empresas) influência na tentativa de 

desqualificar os serviços públicos, nesse caso direcionados aos Hospitais 

Universitários, demonstrando as benfeitorias de serviços executados pelas 

iniciativas de mercado. A administração da EBSERH rompe com o processo 

democrático nas práticas de decisão para escolher seus representantes, sendo 

transferido e exercido por Conselho Consultivo, suspendendo os Conselhos 

Deliberativos defendidos pelo SUS.A EBSERH em sua proposta rompe com as 
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diretrizes que o SUS defende como universalidade ao acesso, participação social 

etc. Demonstrando em sua prática mais um ofensiva da contrarreforma do Estado. 

As formas de emprego para os trabalhadores da EBSERH também será 

submetida a novas formas de execução, os trabalhadores serão contratados via 

CLT, podendo haver contratos temporários de emprego, significando o término da 

estabilidade do trabalhador, conforme apresentado acima no Capítulo I desse 

trabalho, é a forma de flexibilização dos vínculos empregatícios que a 

reestruturação produtiva se assenta, demonstra a flexibilidade do trabalho sendo 

configurado de diversas maneiras, característica própria dos avanços do Capital. 

Conforme Cislaghi:  

 

Junto à ideia de autonomia acompanha a flexibilização: flexibilização de 
contratos e direitos trabalhistas, fim de licitações e prestação de contas, 
flexibilização de currículos na formação dos profissionais de acordo com os 
interesses do mercado, fim da pesquisa pública. Autonomia e flexibilização 
que constam na justificativa da criação da EBSERH (CISLAGHI, 2011, 
p.61). 

 

A questão da EBSERH encontra-se inserida nos debates da Universidade 

Federal Fluminense (UFF) visto que, o HUAP(Hospital Universitário Antônio 

Pedro) sofre ameaça de ser administrado por essa empresa, mas a luta continua 

para que a administração do hospital continue pública, mas alguns personagens 

são à favor dessa mudança. De acordo com o periódico ADUFF-SSIND (2015) 

onde mostra como a presença da EBSERH em outros hospitais universitários não 

foi a solução, pois não progrediu com grandes melhorias, pelo contrário segue 

com leitos desativados entre outros recursos minimizados.  

A lei da EBSERH foi uma proposta de desvinculação do Governo com suas 

reais responsabilidades, pois a lei prevê o término da obrigatoriedade de 

transferência de recursos federais vindas do orçamento da União repassadas 

para os HU, mesmo constando em sua legislação que haverá aumento dos 

recursos federais, o governo deixa de arcar com despesas de pagamentos dos 

profissionais de saúde e também o dispêndio financeiro com as atividades desses 

hospitais. O que ocorre é uma propaganda de grandes melhorias para os HU e 
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que na verdade significa a desconstrução desses hospitais com a quebra de 

muitos direitos. 

Outro ponto é a questão deliberativa, no qual os debates sobre essa 

transferência de gestão estão acontecendo, mas sem divulgação, em locais 

restritos, como proposta uma reunião do Conselho Deliberativo do hospital a 

portas fechadas, ocorrendo em outro espaço fora da Universidade, mas houve 

protesto da Comunidade Acadêmica contra essa atitude, lutando pela realização 

de plebiscito. O diretor do HUAP desrespeitou o regime interno quando enviou via 

e-mail para que os conselheiros pudessem votar, rompendo com a 

democratização em favor de interesses próprios e de mercado, características do 

sistema vigente. Rompendo com o direito de autonomia universitária garantido na 

Constituição Federal-88, no Art.207 ”As universidades gozam de autonomia 

didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e 

obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão". 

Há necessidade de debates coletivos sobre a proposta da EBSERH, devem 

ser feitas pela comunidade acadêmica, e também pelos usuários que utilizam os 

serviços do HUAP, segundo Claudia March, antes de concluir qualquer decisão.  

O Ministério Público Federal considerou a lei da EBSERH inconstitucional, 

visto que rompe com alguns pontos da Constituição de 1988, como transferir 

serviço público de assistência à saúde para uma empresa de direito privado que 

possui fins lucrativos em sua composição. O MP também pontuou a não 

estabilidade no trabalho dos servidores públicos contratados, e a perda da 

autonomia universitária em relação à direção administrativa da instituição de 

ensino. Portanto a proposta da EBSERH é inviável, pois rompe com diversos 

direitos até então conquistados, através de lutas árduas. 

Nota-se como essa proposta reafirma a política neoliberal, de contrarreforma 

do Estado, debatida no primeiro capítulo desse trabalho, e que para compreender 

as mudanças estabelecidas nos períodos atuais faz-se necessário compreender a 

lógica dessas propostas, que visam inteiramente desconstruir conquistas, que 

foram garantidas através de anos de luta e que ainda permanecem em luta, pois a 

tendência é o agravamento dessa realidade estabelecendo em seu cerne 

decadência de direitos, sucateamento de recursos, contornando a realidade como 
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se a solução estivesse relacionada com a entrega de responsabilidades públicas 

para setores privados, com direcionamentos lucrativos independentes de 

melhorias para a população. 

Os direcionamentos para o fortalecimento dos setores privados é notório, 

sendo desenvolvido através de mecanismos estratégicos, rompendo radicalmente 

com os direitos dos sujeitos sociais, culminando no que concerne a saúde o 

distanciamento de recursos para se concretizarem, afirmando cada vez mais uma 

política fragmentada e fragilizada.  

 

2.2- Política de saúde em Rio das Ostras 

O município de Rio das Ostras adquiriu sua emancipação político-

administrativa em 10 de Abril de 1991, portanto o município tem apenas 25 anos, o 

mesmo antes de sua emancipação pertencia ao município vizinho de Casimiro de 

Abreu. Mesmo sendo um município jovem, apresentou um grande crescimento em 

relação às cidades que compõem o Estado do Rio de Janeiro. Segundo o IBGE o 

município cresceu em torno de 10% ao ano, havendo um crescimento habitacional 

na cidade em 1996 que contava com 28.106 habitantes e em 2015 contém 

aproximadamente 131.976 habitantes. 

O crescimento populacional pode estar relacionado com a promoção de 

emprego anteriormente oferecida no município vizinho de Macaé, que contém 

diversas empresas voltadas para a questão do Petróleo, a cidade é conhecida como 

“Capital do Petróleo”. Mas atualmente devido à crise politica e econômica que 

perpetua pelo país, os empregos nessa região tornaram-se prejudicados, pois gerou 

uma série de desempregos consequentemente os trabalhadores foram os mais 

afetados.  

A cidade também conta com os Royalties para compor sua base econômica, 

vindos da presença de Petróleo na região, mas devidos os períodos atuais, quando 

foram reduziram o percentual de recursos de Royalties recebidos pelo município, 

houve a necessidade de se rever as prioridades para ser investido esse valor. 

Segundo um material sobre o XXXIII Fórum de Planejamento e Orçamento que 

mostrou como prioridade a saúde e a educação: 
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Durante o Fórum ficou demonstrando que os investimentos em Saúde, 
Educação e Saneamento lideram as despesas da Administração Municipal. 
Ao analisarmos a execução das despesas por função até o terceiro 
quadrimestre de 2015, fica nítido que os investimentos em Saúde (23,13%), 
Educação (25,41%) e Saneamento (9,96%) representam 58,50% do total 
das despesas, demonstrando o comprometimento do Município com essas 

áreas. (XXXIII Fórum Municipal de Planejamento e Orçamento,2016, p.9) 

 

 Mesmo sendo apresentada como uma área de prioridade, a saúde ainda se 

mostra ineficiente e insuficiente em meio as reais necessidades da população.  

De acordo com o Portal da transparência, nota-se que o município recebe 

recursos que são repassados pelo Governo Federal, no ano de 2015 a cidade 

recebeu R$ 13.067.163,27.  O repasse de recurso é transferido de acordo com as 

propostas e pactuações nas quais o município estabeleceu para serem 

desenvolvidas, apresentando as ações necessárias para serem realizadas. 

Importante salientar que não encontra-se inclusa nesse valor a verba direcionada 

para a Estratégia de saúde da família (ESF), pois ela é repassada através de outro 

segmento.  

No XXXIII Fórum de Planejamento e Orçamento foram apresentado os 

gastos de acordo com os níveis de atenção no município que está distribuído em: 

Atenção Básica R$ 15.681,30 ; Assistência Hospitalar R$ 54.000,90 e Vigilância 

Epidemiológica R$ 7.089,20.(2016, p.12)  Portanto percebe-se como os serviços 

direcionados para a prevenção da saúde são mais reduzidos, mesmo sendo de 

fundamental importância, são transferidos os recursos para a área da assistência, 

atenção especializada, como se a assistência hospitalar fosse a porta de entrada 

para os serviços de saúde. A atenção básica significa de acordo com Olivar e Vidal 

(2007, p.141) “O acesso da população à rede de saúde deve se dar por meio dos 

serviços de nível primário de atenção (caracterizados como a porta de entrada da 

população). Estes serviços precisam estar qualificados para atender e resolver as 

principais demandas da população”. 

No que concerne as propostas de inovações voltadas para o SUS, 

considera-se o Pacto pela Saúde3. Seu advento tem relação com uma nova tentativa 

de consolidação do SUS, por meio de reformas e inovações em alguns instrumentos 

                                                             
3
O pacto foi criado em 2006, o mesmo é composto por três dimensões: Pacto pela Vida; Pacto em 

defesa do SUS e Pacto de Gestão. 
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que ampliem a repolitização do SUS seguindo a direção de concretizar os princípios 

constitucionais. Mas para o município participar desse pacto é necessário que o 

mesmo assine um termo para começar a participar e segundo o site do Portal da 

Saúde do Rio de Janeiro, o município de Rio das Ostras não assinou esse pacto, 

dos nove municípios que compõem a baixada litorânea4 nenhum assinou o pacto, 

portanto a cidade está vinculada a Norma Operacional Básica de 96 (NOB 96), que 

visa a gestão plena da atenção básica, afirmando o princípio da descentralização 

que garante a autonomia dos município sem sua gestão. O Pacto pela saúde tem 

como intencionalidade o alcance dos princípios estabelecidos pela legislação do 

SUS, de forma ampla e plena, logo afirma-se uma responsabilidade maior para o 

município que a assine.  

Em visita ao site do município, nota-se que o texto no qual refere-se a saúde 

na cidade é escrita de forma otimista, apresentando que a rede pública de saúde da 

cidade é uma das melhores do país, e afirmando que os serviços desenvolvidos 

acontecem sem qualquer interferência. Contém atualmente em sua estrutura 12 

postos de saúde, dois centros de saúde, clínica da família, CAPS (Centro de 

Atenção Psicossocial), farmácia popular, Pronto Socorro e Hospital Municipal. 

Porém, a realidade da cidade é apresentada de forma contorcida, pois o 

desenvolvimento dos serviços acontecem de maneira oposta ao que está sendo 

apresentado nos site, tendo como base as entrevistas realizadas que serão 

apresentadas no capítulo seguinte desse trabalho. 

 

2.3-Hospital Municipal de Rio das Ostras: Breve contexto de seu 

funcionamento 

 

O Hospital Municipal de Rio das Ostras teve sua inauguração no dia oito de 

dezembro de dois mil e quatro, doze anos após sua emancipação político-

administrativa. Foi criado na primeira gestão do atual prefeito, Alcebíades Sabino.  

A Unidade caracteriza-se por ser um Hospital Geral de média e alta 

                                                             
4
Municípios que compõe a Baixada Litorânea: Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Armação dos 

Búzios, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Iguaba Grande, Araruama, Saquarema. 



39 
 

complexidade que presta atendimentos a munícipes e moradores de cidades 

vizinhas. Para efetivação dos serviços propostos oferece atendimento de 

internações em clínicas médica, cirúrgica, obstetrícia, pediátrica e UTI, também 

atendimentos de emergência pediátrica e obstétrica , cirurgias de emergência e 

eletivas e exames diversos, radiologia, ultrassonografia, tomografia 

computadorizada, endoscopia, colonoscopia, eco cardiograma entre outros.  

O HMRO está vinculado a Política Nacional de Saúde, atendendo a Lei nº 

8.080 do SUS, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde. Esta Política apresenta caráter universal, deste modo o 

atendimento prestado vai da criança ao idoso, independente do sexo, idade ou 

condição socioeconômica. Está vinculado a Secretaria Municipal de Saúde do 

município, e tem por objetivo atender as urgências e emergências, relativas a 

episódios que comprometam a saúde clínica dos usuários.  

Quando foi inaugurada a instituição era composta por 13 leitos de pediatria, 

13 leitos da clínica médica e 10 leitos da obstetrícia, atualmente esse número 

aumentou passando para 64 leitos que compõe atualmente a instituição, mas 

quando necessário aumentam o número de leitos que são alocados nos corredores 

das clínicas. A unidade, segundo dados colhidos na instituição, teve um total de 

5.022 internações no ano de 2015.  

Foi realizada uma pesquisa durante o período da disciplina de estágio 

supervisionado II na instituição para saber qual o perfil dos usuários na unidade5, 

concluiu-se que a partir das informações adquiridas, que o número populacional do 

município é grande, há diversidade de bairros presentes na pesquisa, e também dos 

usuários de municípios vizinhos que usam os serviços prestados pelo hospital pois 

em suas cidades não conseguiram atendimento. Percebe-se que o município está 

crescendo e de forma acelerada, mas muitos aspectos não cresceram com o 

mesmo, a questão do desemprego, quando a oferta é convidativa, atrai moradores 

vindo de outros lugares, outras regiões em busca de trabalho, mas quando depara 

com a realidade de trabalho local, onde somente consegue contratação 

majoritariamente quem possui qualificação profissional, e os outros serviços são 

                                                             
5
 Pesquisa realizada com pacientes das clínicas obstétrica e cirúrgica. Foi feito um questionário com 

questões sócio econômicas no ano de 2013, para conhecer o perfil dos usuários atendidos. 
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gerados em Macaé, as pessoas que mudaram sua vida, sua rotina para morar no 

município, acabam tendo que se submeter a trabalhos informais para sobreviver, 

deixando de garantir diversos direitos. 

Dados importantes da pesquisa que mostram que desde o ano em que a 

pesquisa foi realizada até os diais atuais permanecem precários: A aquisição de 

remédios no qual mostrou que 77% dos entrevistados compram remédios com 

recursos próprios, logo percebe-se a insuficiência da farmácia popular municipal. 

Outro dado observado é que 61% dos entrevistados não possui nenhuma atividade 

remunerada. Conclui-se que grande parte das pessoas entrevistadas quando 

questionadas sobre o que deveria ser melhorado no hospital responderam, melhora 

no acolhimento, melhor atendimento interpessoal entre profissionais e usuários, 

desejam mais informações, pois reclamam devido receberem informações limitadas, 

melhorar a infraestrutura da unidade hospitalar, higiene, alimentação, organização, 

aumentar o número de médicos e outros profissionais, os pacientes poderem possuir 

acompanhante, capacitar os profissionais da equipe de enfermagem. Os usuários 

veem a necessidade de criar uma UTI neonatal na instituição, devido o alto índice de 

recém-nascidos que são transferidos para outras unidades hospitalares devido o 

município não possuir um setor específico para esse público. Os pacientes também 

falaram sobre a humanização no atendimento, visto que na unidade não possui uma 

estrutura na qual a paciente, no momento do parto, possa contar com a presença de 

um(a) acompanhante. 

A unidade apresenta seus atendimentos voltados a internação hospitalar, 

para atender os munícipes, mas quando se tem vaga recebe demandas de outras 

cidades, realizando o que se nomeia de pactuação, presente na legislação do SUS, 

havendo a transferência de pacientes, para os locais que atendem as especialidades 

necessárias.  

 A unidade busca contribuir para a promoção e recuperação da saúde, 

presente na Constituição Federal de 1988 “A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” (Art.196) 

Nota-se que os serviços existentes no hospital não alcançaram toda a 
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população do município, devido o crescimento populacional no qual a estrutura da 

cidade não seguiu o crescimento concomitantemente, logo a unidade hospitalar 

também não se adequou em sua estrutura física para atender todos os serviços 

necessários, como o número de leito, que se tornam insuficiente e também a 

quantidade de profissionais para prestar serviços. Ainda hoje a estrutura da 

instituição sofre alterações buscando adaptar as salas disponíveis a atendimentos 

médicos, o serviço social, por exemplo, frequentemente tem que ser transferido para 

outra sala, já houve um momento que a sala foi alojada no meio de um corredor, 

onde montaram uma sala improvisada, a mesma quase não apresentava espaço 

para receber mais de dois usuários.  

O atual governo deseja mostrar que mesmo na atual situação de crise, o 

município se preocupa com os serviços básicos prestados a população, e uma das 

áreas que mais se investe na cidade é na saúde e educação, como foi apresentada 

na parte que relata sobre o município, mas torna-se contraditório visto que a 

precarização desses serviços é visível pelos munícipes. 
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Capítulo 3- Trabalho do assistente social nos serviços de saúde no HMRO: 

 

3.1- Metodologia da pesquisa 

Nesse capítulo tentamos mostrar o trabalho do assistente social no HMRO, 

para isso construímos uma pesquisa de campo. A importância da pesquisa de 

campo segundo Neto (2004, p.51) é que “... o trabalho de campo se apresenta como 

uma possibilidade de conseguirmos não só uma aproximação com aquilo que 

desejamos conhecer e estudar, mas também de criar um conhecimento, partindo da 

realidade presente no campo.” A pesquisa possibilita adquirir aspectos que 

direcionam para um conhecimento aprofundado da realidade.  

Para essa pesquisa de campo foi utilizada uma entrevista semiestruturada, 

baseada em perguntas abertas para os sujeitos da pesquisa. A pesquisa semi 

estruturada permite ao sujeito falar livremente sobre o tema pesquisado, de forma a 

trazer a tona a intenção e os objetivos do trabalho. O Roteiro de Pesquisa semi 

Estruturado esta no anexo 01 desse trabalho. Entendemos por pesquisa 

semiestruturada:  

 

as entrevistas podem ser estruturadas e não-estruturadas, correspondendo 
ao fato de serem mais ou menos dirigidas. Assim, torna-se possível 
trabalhar com entrevista aberta ou não-estruturada, onde o informante 
aborda livremente o tema proposto; bem como com as estruturadas que 
pressupõem perguntas previamente formuladas. Há formas, no entanto, que 
articulam essas duas modalidades caracterizando-se como entrevistas 
semiestruturadas (Neto,2004, p.58).  

 

Os sujeitos da pesquisa foram os assistentes sociais trabalhadores do 

HMRO, trabalham nessa unidade 07 profissionais, foram realizadas 06 entrevistas, 

pois uma delas tinha seu contrato de trabalho interrompido dias antes da entrevista e 

o mesmo não foi renovado. As assistentes sociais trabalham em esquema de 

rodízio, uma a cada dia da semana, trabalhando por plantão. 

O contato com os profissionais foi relativamente fácil, as profissionais logo 

se prontificaram a conceder a entrevista, a qual foi gravada em áudio e depois 

transcrita na íntegra, Todas as profissionais assinaram um Termo de Livre 
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Esclarecimento e Consentimento, conforme o modelo no anexo 02. Para garantia do 

sigilo optou-se em utilizar as letras de A a F para indicar os profissionais na análise 

dos dados. 

Foram construídas categorias de análise a partir desses depoimentos dos 

sujeitos, são elas: O cotidiano profissional no HMRO – trabalho desenvolvido; O 

Projeto Ético Político Profissional; Reconhecimento da atuação profissional; 

Precarização dos serviços de saúde e a questão da privatização: desafios 

profissionais; Estratégias estabelecidas para superar os desafios cotidianos. Cada 

categoria se transformou em um subitem desse capítulo, como forma de melhor 

explorar as análises dos depoimentos colhidos. Para a análise dessas categorias 

foram cotejadas com os Parâmetros de Atuação do assistente social na Saúde, 

documento produzido pelo CFESS além de bibliografias sobre Serviço Social 

Iamamoto (2009); Raichelis (2009); Netto (2009); Vasconcelos (2014) entre outros 

autores e Política de Saúde como Lei n° 8.080; Lei n° 8.142, Constituição Federal de 

1988. 

 

3.2- A pesquisa de campo 

 

3.2.1- O cotidiano profissional no HMRO- o trabalho desenvolvido 

A área de saúde, referindo-se historicamente, se caracteriza como uma área 

de profundas lutas populares e sindicais, que mais obtiveram sucesso, lutando pela 

garantia de direitos sociais estabelecidos na Constituição de 1988. A luta em torno 

das políticas de saúde não se encerraram com a promulgação da Lei n 8.080, pelo 

contrário, ela se intensificou, devido às configurações da sociedade, na qual contém 

forças antagônicas que geram conflitos, e que tendem a sucatear e negar direitos 

anteriormente garantidos.  Visto que isso é algo cotidiano, esse último capítulo irá 

discorrer sobre a atuação do assistente social nas particularidades do Hospital 

Municipal de Rio das Ostras (HMRO). 

Para considerar o surgimento do Serviço Social faz-se necessário 

compreender que “a profissão é tanto um dado histórico, indissociável das 
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particularidades assumidas pela formação e desenvolvimento da sociedade 

brasileira no âmbito da divisão internacional do trabalho, quanto resultante dos 

sujeitos sociais que constroem sua trajetória e redirecionam seus rumos. 

(IAMAMOTO,2012, p.39), logo entende-se que  a atuação profissional se configura 

nas relações entre Estado e Sociedade.  

O assistente social é respaldado em sua atuação por determinadas leis, 

como a de Regulamentação da profissão, nº 8662/93 e do Código de Ética 

profissional de 1993. Leis que orientam o profissional em seu trabalho cotidiano são 

instrumentos de trabalho, com os quais as competências e atribuições do assistente 

social são desenvolvidas no cotidiano de trabalho. Segundo Iamamoto (2009): 

 

Um dos maiores desafios que o Assistente Social vive no presente é 
desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de 
trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar direitos, a partir de 
demandas emergentes no cotidiano. Enfim, ser um profissional propositivo e 
não só executivo (IAMAMOTO,2009,p.20). 

 

O assistente social é reconhecido como um dos profissionais de saúde pela 

resolução nº 218/97 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), devido a importância da 

interdisciplinaridade(integralidade da ação) no âmbito da saúde, juntamente com um 

sistema de saúde que considerasse e identificasse que existem fatores 

determinantes da saúde, sociais e históricos, como moradia, saneamento básico, 

trabalho, educação, renda, transporte entre outros determinantes componentes, 

considerando um conceito ampliado de saúde apresentado pela VIII Conferência 

Nacional de Saúde, quando a concepção saúde e doença não são explicadas 

somente em fatores biológicos e ecológicos.  

Outra resolução existente e que afirma o Assistente Social como um 

profissional da área da saúde nº 383/99 do CFESS (Conselho Federal de Serviço 

Social), mas segundo o Art. 2º desta resolução “O assistente social atua no âmbito 

das políticas sociais e, nesta medida, não é um profissional exclusivamente da área 

da saúde, podendo estar inserido em outras áreas, dependendo do local onde atua e 

da natureza de suas funções.” Portanto o Serviço Social não atual exclusivamente 

no âmbito da saúde e sim em diversas outras áreas.  
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No HMRO algumas atividade estabelecidas para o Serviço Social, são6: 

acolhimentos aos usuários e familiares, notificação e acompanhamento de casos de 

crianças e adolescentes vítimas de negligência, maus tratos, abuso sexual; 

abordagem individual com o usuário ou familiar; orientações trabalhistas, 

assistenciais e previdenciária; acolhimento aos familiares de pacientes que vieram a 

óbito para orientá-los sobre convênio funeral do município; responsável por emitir 

declarações de comparecimento a acompanhantes; liberalização de visitar; manter o 

acompanhamento de pacientes que foram transferidos para outras unidades; 

participa da elaboração e preenchimento de alguns documentos como a FASS 

(Ficha de Atendimento do Serviço Social) e relatórios para encaminhamentos até 

outras instituições; supervisão de campo de estágio; também participa das reuniões 

de equipe multidisciplinar da Unidade. Essas são algumas das ações que o Serviço 

Social estabeleceu como norte para a atuação profissional no HMRO, e em grande 

parte das entrevistas realizadas reafirmam essas ações em seu fazer profissional 

adquirindo a defesa por políticas públicas que garantam direitos para os usuários. 

De acordo com um documento que o CFESS construiu em 2009, 

denominado Parâmetros para atuação do Assistente Social na Saúde, apresenta 09 

principais ações a ser desenvolvida pelos Assistentes Sociais nessa área, a análise 

das entrevistas apontaram que, os assistentes sociais do HMRO realizam 06 dessas 

ações, as demais ações não são efetivadas. As ações efetivadas são:  

 

- prestar orientações (individuais e coletivas) e /ou encaminhamentos quanto aos 

direitos sociais da população usuária, no sentido de democratizar as informações;  

 

...então a gente dá toda essa estrutura para o paciente fora, as 

vezes o paciente precisa ser juridicamente acompanhado, 

atendimento domiciliar, é cama hospitalar, medicamento, tudo 

a gente procura esta orientando, estar esclarecendo o 

paciente, todo o que ele pode ter direito lá fora, ou familiar.  

(Entrevistada C)7 

                                                             
6
 De acordo com o plano de estágio realizado durante o período de estágio na instituição, foi 

estabelecido como atividades desenvolvidas pelos assistentes sociais na unidade essas ações. 
7
Sabendo que a regra da ABNT indica que as citações devem ser recuadas a 04 cm da margem 

esquerda e com fonte menos que a utilizada, optou-se por deixar em tamanho comum e em itálico 
para dar centralidade e destaque a fala dos sujeitos entrevistados. 
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- identificar a situação socioeconômica (habitacional, trabalhista e previdenciária) e 

familiar dos usuários com vistas a construção do perfil socioeconômico para 

possibilitar a formulação de estratégias de intervenção.  

 

... então no CTI a gente faz visitas pontualmente, a gente tem 

todo acesso a documentação desse paciente e a questão da 

Ficha social que a gente faz, o que é a Ficha Social? Um 

instrumento que a gente criou, a gente colhe todos os dados da 

paciente. (Entrevistada B) 

 

- criar mecanismos e rotinas de ação que facilitem e possibilitem o acesso dos 

usuários aos serviços, bem como a garantia de direitos na esfera da seguridade 

social;  

 

É um acolhimento, uma orientação, um encaminhamento, para 

diversas coisas, se tiver trabalhando é INSS ou para DPVAT.” 

(Entrevistada A)8 

 

- realizar abordagem individual e/ou grupal, tendo como objetivo trabalhar os 

determinantes sociais da saúde dos usuários, familiares e acompanhantes;  

 

A princípio tinha um trabalho mais de educação em saúde, 

tinha um trabalho junto com a fonoaudióloga, com a psicóloga, 

a enfermeira da obstetrícia de orientação da gestante para a 

incentivação para amamentação... eu cheguei a montar com a 

TO(Terapeuta Ocupacional)... a gente percebia que muitos 

acompanhantes ficavam muito tempo aqui dentro do hospital e 

as vezes, acabava o paciente tendo alta, então eles acabavam 

estando aqui como paciente, a gente resolveu fazer um grupo 

                                                                                                                                                                                              
 
8
O DPVAT é um seguro para indenizar vítimas de acidentes de trânsito. O assistente social realiza 

orientação sobre o seguro DPVAT. 
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com os acompanhantes da clínica médica, o grupo foi super 

legal, era uma roda de conversa. (Entrevistada D) 

 

- realizar visitas domiciliares9 quando avaliada a necessidade pelo profissional do 

Serviço Social, procurando não invadir a privacidade dos usuários e esclarecendo os 

objetivos das mesmas; 

 

Muitas vezes a gente consegue fazer busca ativa, quando o 

paciente que evadiu que é muito importante...mas as vezes só 

tem umas Assistente Social no hospital, você vai sair para fazer 

busca ativa... alguma coisa vai ficar para trás.( Entrevistada E) 

 

- trabalhar com as famílias no sentido de fortalecer seus vínculos, na perspectiva de 

torná-las sujeitos do processo de promoção, proteção, prevenção e recuperação da 

saúde; 

 

... acolher as famílias nas suas demandas e orientar o que elas 

podem utilizar de recursos, dentro da política de saúde e das 

demais políticas do município. (Entrevistada D) 

 

- registrar os atendimentos sociais no prontuário único com objetivo de formular 

estratégias de intervenção profissional e subsidiar a equipe de saúde quanto as 

informações sociais dos usuários, resguardadas as informações sigilosas que 

devem ser registradas no prontuário social;  

 

mas existe um livro de registros, de passagens, e antes de eu 

assumir eu leio, então o que ficou pactuado hoje tem que dar 

                                                             
9
Foi relatado por uma entrevistada, quando em conversa informal, enquanto o gravador estava 

desligado, que na instituição hospitalar a visita domiciliar acontece em situações extremas, devido as 
profissionais trabalharem em regime de plantão, e se caso estiverem realizando uma visita domiciliar 
e consequentemente for solicitada na instituição para um outro atendimento,  torna-se complicado o 
desenvolvimento de alguma de suas atividades. 
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continuidade amanhã... então é historicizar o que aconteceu 

(Entrevistada E) 

 

As ações não realizadas são: 

 

- realizar visitas institucionais com objetivo de conhecer e mobilizar a rede de 

serviços no processo de viabilização dos direitos sociais; 

- criar protocolos e rotina de ação que possibilitem a organização, normatização e 

sistematização do cotidiano do trabalho profissional; 10 

Analisando os dados das entrevistas realizadas, nota-se que as profissionais 

em sua maioria atuam conforme os parâmetros sinalizados no parágrafo anterior. 

Mas, algumas profissionais apontaram como atuação do assistente social 

somente(restritamente) o acolhimento, a orientação e o encaminhamento, como se a 

atuação profissional se resumisse a esses três momentos, podemos afirmar isso 

com o depoimento da entrevistada A, quando relata: 

 

são as três palavrinhas mágicas do assistente social: 

acolhimento, encaminhamento e orientação, as vezes é só uma 

orientação, não precisa nem encaminhar para lugar algum. 

 

Esse relato deixa de considerar a totalidade que envolve o profissional 

imerso a contradições e desafios para desenvolver um trabalho profissional que 

garanta o projeto ético político profissional.  Mas alguns profissionais ainda 

demonstram dúvidas quanto a sua atuação:  

 

O Assistente Social tem tido, muitas vezes, dificuldades de compreender 
por parte da equipe de saúde das suas atribuições e competências face a 
dinâmica de trabalho imposta nas unidades de saúde determinadas pelas 
pressões com relação à demanda e à fragmentação do trabalho ainda 
existente. Entretanto, essas dificuldades devem impulsionar a realização de 
reuniões e debates entre os diversos profissionais para o esclarecimento de 
suas ações e estabelecimento de rotinas e planos de trabalho (CFESS, 
2010, p.47).  

                                                             
10

Sobre esse item algumas profissionais relataram que os momentos de encontros e reuniões entre 

as profissionais são raros, anteriormente elas preparam um material que constava como se dava o 
desenvolvimento da profissão, o trabalho profissional na instituição, mas atualmente não houve 
atualização desse material e o mesmo tornou-se inexistente. 
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O assistente social como profissional dos serviços de saúde pública, imerso 

em uma sociedade que reafirma práticas e pensamentos neoliberais a todo o 

momento, que transforma direitos em mercadorias, necessita identificar se seus 

posicionamentos profissionais estão nesse âmbito de atuação, marcado por 

diretrizes que reproduzem no fazer profissional a sociedade como está dada; ou se 

sua atuação profissional afirma a diretriz do acesso universa à saúde como um 

direito, analisando a sociedade sob uma perspectiva crítica e totalizadora, 

considerando os fatores contraditórios que influenciam no andamento da demanda, 

interferindo na universalidade de direitos. Considerando que:  

 

... no exercício da profissão, é no encontro dos usuários com a burocracia 
estatal e com os serviços, que os profissionais tema oportunidade de 
direcionar sua prática para a efetivação dos direitos sociais, para a 
participação democrática dos usuários no planejamento, na gestão e 
controle social dos serviços e na construção da cultura do público 
(VASCONCELOS, BALTAR,2014, p. 252).  

 

É de fundamental importância que o assistente social compreenda suas 

atribuições e competências para desenvolver seu trabalho, ter conhecimento para 

fazer uma leitura da realidade e intervir. Portanto, é no cotidiano que isso acontece, 

cotidiano repleto de contradições e possibilidades, “O cotidiano não se desloca do 

histórico- antes, é um dos seus níveis constitutivos: o nível em que a reprodução 

social se realiza na reprodução dos indivíduos enquanto tais.” (NETTO,2000,p.66). 

Sobre cotidiano, é nesse espaço que as possibilidades são construídas, podemos 

observar que os profissionais realizam o trabalho do assistente social segundo os 

Parâmetros de Atuação, mas que algumas ações em decorrência da precarização, 

sucateamento da saúde, ficam mais nos acolhimentos, encaminhamentos, 

orientações, estas não podem ser as “palavrinhas mágicas”, mas sim as primeiras 

aproximações ao objeto de intervenção para construir respostas profissionais 

calcadas na ação concreta na realidade da vida da população atendida.  
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3.2.2- O Projeto Ético Político Profissional: limites e possibilidades de 

concretização 

O projeto profissional ao qual a profissão defende, conhecido como projeto 

ético político, tem como marco o “congresso da virada”, o aprofundamento das lutas 

sociais pelos assistentes sociais, o amadurecimento de uma perspectiva crítica na 

profissão, o Código de ética de 1993, a Lei que regulamenta a profissão e as 

diretrizes curriculares da ABEPSS de 1996. Devido o histórico da profissão, em seu 

início estar aliada ao conservadorismo, o projeto tem como objetivo romper com 

essa diretriz conservadora que se fazia presente, estabelecendo outro rumo para a 

profissão. Quando a profissão começou a adquirir maturidade, no momento 

importante de desenvolvimento do serviço social no país, período que tange década 

de 70 e 80, significou um momento de posicionamento crítico no que refere-se ao 

conservadorismo, iniciando um novo projeto profissional, denominado projeto ético 

político, mas segundo Netto (2009) “ a afirmação e a consolidação de um projeto 

profissional em seu próprio interior não suprime as divergências e contradições”.  

Outro objetivo desse projeto é o princípio da liberdade como valor ético 

central no trabalho e na formação dos assistentes sociais, de acordo com Netto 

(2009, p.155) “liberdade concebida historicamente, como possibilidade de escolha 

entre alternativas concretas, daí um compromisso com a autonomia, a emancipação 

e a plena expansão dos indivíduos sociais.” 

Percebe-se que o projeto é constituído pela indissociável relação entre a 

concepção, ética e política, logo faz-se necessário que ambos caminhem em 

sintonia, em comum acordo, para que o projeto se configure como uma direção 

social onde segundo Netto(2009) “...a contemporânea designação de projetos 

profissionais como ético-políticos revela toda a sua razão de ser: uma indicação 

ética só adquire efetivamente histórico- concreta quando se combina com a direção 

político-profissional.”  

Nas entrevistas realizadas as entrevistadas relatam conhecer tal projeto, 

somente uma das profissionais afirmou desconhecer o projeto. A ação política é 

parte integrante desse projeto, como encontra-se presente na Resolução do CFESS 

nº 383/99 em seus considerados:  
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para a consolidação dos princípios e objetivos do Sistema Único de Saúde, 
é imprescindível a efetivação do Controle Social e o Assistente Social, com 
base no seu compromisso ético-político, tem focalizado suas atividades 
para uma ação técnico política que contribua para viabilizar a participação 
popular, a democratização das instituições, o fortalecimento dos Conselhos 
de Saúde e a ampliação dos direitos sociais (RESOLUÇÃO Nº 383/99, 
CFESS).  
 

A articulação política é fator fundamental na atuação profissional, tanto nas 

análises e reflexões cotidianas dos assistentes sociais quanto em sua prática 

laboral. A compreensão das ações políticas frente a sociedade, mostra como Estado 

e sociedade apresentam relações contraditórias e conflituosas, com interesses 

antagônicos, e nesse âmbito o assistente social precisa considerar como o 

desenvolvimento político reflete em suas demandas, sobre o tema a entrevistada C 

nos relata a importância da leitura política do momento atual e como esta influencia 

nas ações profissionais do Serviço Social: 

 

...visão mais ampla do momento político, o que isso pode 

intervir na atuação profissional, do conhecimento e muitas 

pessoas se formam e acham que o momento político não vai 

influenciar em nada e isso tem tudo a ver com o serviço 

social... tem que entender o que está acontecendo, saber como 

atuar ali, é um exercício. (Entrevistada C) 

 

Conforme apresenta a entrevistada B, que discorre sobre a direção ético 

política profissional, que desenvolvimento do trabalho profissional necessita de um 

conhecimento crítico da amplitude cultural que envolve as demandas que lhe são 

apresentadas, “contribuindo para a ultrapassagem de seus elementos opacos, que 

vendam o descortinar dos horizontes coletivos”. (IAMAMOTO,2009,p.77) 

 

...É o projeto ético político que induz o assistente social a 

questionar a sua prática de uma maneira, que sua atuação 

tenha relevância técnica, tenha uma relevância ética, política, 

crítica. (Entrevistada B) 
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A entrevista C, mesmo referindo-se ao usuário como cliente, em sua fala 

explica a necessidade do posicionamento profissional frente ás exigências dos 

empregadores na instituição, seguindo então o Código de ética profissional, 

 

... a gente procura focar no nosso Código de Ética, as vezes 

pode desvirtuar, em uma ação profissional, para proteger a 

própria instituição, então a gente procura priorizar ser ético com 

o nosso cliente...colocar acima das nossas relações pessoais 

aqui dentro do hospital. (Entrevistada C) 

 

A entrevistada F, revela que os espaços de participação popular são de 

tamanha importância para a conquista de direitos. Segundo Raichelis (2000) 

considera controle social como um dos elementos constituídos da estratégia 

política da esfera pública.  

 

... é importante fazer parte dos espaços de controle social para 

garantir políticas públicas... trabalhamos pelo acesso aos 

direitos sociais e dos usuários. (Entrevistada F) 

 

O assistente social adquire no espaço sócio ocupacional, relação de tensão 

através da compra e venda de seu trabalho especializado, reconhecendo o 

assistente social como um trabalhador assalariado como qualquer outro profissional, 

essa condição representa um determinante que interfere e reflete na autonomia do 

profissional, através de exigências impostas: 

 

A condição assalariada envolve necessariamente a incorporação de 
parâmetros institucionais e trabalhistas que regulam as relações de trabalho 
consubstanciadas no contrato de trabalho, estabelecem as condições em 
que este trabalho se realiza em termos de intensidade, jornada, salário, 
controle do trabalho e de sua produtividade, metas a serem cumpridas, 
assim como prevê a particularização de funções e atribuições decorrentes 
da normatização institucional que regula a realização do trabalho coletivo no 
âmbito dos organismos empregadores, públicos e privados (CFESS, 2012, 
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p. 45). 

O projeto ético político norteia a atuação profissional, a fim de reafirmar 

concepções democráticas e garantia de direitos para os usuários, quando a postura 

profissional torna-se fundamental para a efetivação e consolidação do determinado 

projeto. 

 

3.2.3- Reconhecimento da atuação profissional: “Onde está o Assistente 

Social?” 

Nota-se que as entrevistadas relataram como um dos desafios presentes, o 

de reconhecimento do trabalho do assistente social, quando alguns profissionais 

equivocadamente confundem as atribuições e competências do profissional, 

transferindo para o assistente social, serviços que não cabem ao mesmo resolver. 

Podemos constatar no relato da entrevistada C, a mesma aborda que ainda 

há muita confusão entre Serviço Social e Assistência Social. 

 

Ser reconhecida enquanto profissional de Serviço Social e não 

de Assistência Social... todas nós que trabalhamos aqui temos 

que ter reconhecimento profissional que é uma batalha diária.  

(Entrevistada C) 

 

Vale destacar que há diferença entre Serviço Social e Assistência Social, o 

serviço social segundo Iamamoto (2009) é uma profissão inserida na divisão social e 

técnica do trabalho e tem nas expressões da questão social seu objeto de estudo e 

intervenção. A Assistência Social é uma política pública, segundo a Política Nacional 

de Assistência Social em seu artigo 1º “A assistência social, direito do cidadão e 

dever do Estado, é política de seguridade social não contributiva, que provê os 

mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa 

pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.”, logo 

nota-se uma distinção entre a profissão e a política. 

Outro elemento de reconhecimento da profissão é o lugar comum do 



54 
 

trabalho, ou seja, o que ninguém faz o assistente social é solicitado, 

 

... eu acho que o maior desafio para o trabalho é o próprio 

entendimento que se tem da importância daquele trabalho, 

como se fosse algo que qualquer outro pudesse fazer,... outro 

dia me chamaram para resolver uma situação na qual dois 

acompanhantes estavam brigando por causa de um ar 

condicionado, e me chamaram para resolver e eu cheguei lá e 

disse ‘Não estou entendendo porque me chamaram para 

resolver isso. (Entrevistada D) 

 

Nota-se que a perspectiva de ação também é confundida como um 

profissional que desenvolve um trabalho técnico-administrativo, como a entrevistada 

D relata um dos trabalhos que o assistente social desenvolvia na instituição 

antigamente era de marcação de exames como se essa fosse um atribuição do 

assistente social, mas a equipe elaborou um setor que pudesse exercer essa função 

meramente técnica:  

 

...criaram esse cargo de supervisão do CECOVE (Central de 

marcação de exames) que até então ficava na nossa 

incumbência e foi o serviço social que criou o CECOVE, que 

tinha que fazer contato para transferência, um contato para 

exame médico fora, tudo era o serviço social, então depois foi 

pensado um setor que pudesse fazer esse contato externo, 

fazer esse trabalho administrativo. (Entrevistada D) 

 

Segundo o relato das entrevistas C e E, o reconhecimento profissional 

através dos usuários está se tornando mais visível, visto que os mesmos procuram o 

serviço social em busca da garantia de direitos, a compreensão dos usuários da 

atuação do assistente social torna-se mais perceptível do que a compreensão de 
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outros profissionais das equipes que confundem o trabalho do assistente social, mas 

quando se tem um demanda, logo procuram o serviço social: 

 

O usuário hoje em dia procura muito o serviço social, 

procurando orientação, até mais do que antes. (Entrevistada C) 

Ele é reconhecido pelos usuários é fato, porque tudo que 

ninguém resolve vem aqui no serviço social... as equipes 

podem até pensar ou dizer que não, que podem fazer, mas de 

fato quando aparece a situação a pergunta é: Onde está o 

Assistente Social?. (Entrevistada E) 

 

Conforme nos apresenta a entrevistada C, nota-se que há um equivoco por 

parte de outros profissionais que compõem a equipe do plantão, quando os mesmo 

compreendem a atuação profissional do assistente social como “bonzinho”, visto que 

confundem o trabalho profissional com as ações filantrópicas existentes, 

desconsiderando o assistente social como um trabalhador que desenvolve seu 

trabalho na garantia e conquista de direitos, nota-se que isso ainda se encontra 

presente: 

 

...os profissionais que trabalham com a gente, o enfermeiro, o 

técnico de enfermagem, o próprio psicólogo, o terapeuta, eles 

confundem, ainda acham que o assistente social é aquele que 

tem que estar passando a mão na cabeça, aquele bonzinho e 

não vê o profissional quanto assistente social no sentido de 

garantir direitos, de orientar, de estar direcionando uma coisa 

mais sistematizada...a gente tem essa postura de dizer que 

não é com a gente. (Entrevistada C) 

 

De acordo com a entrevistada F, faz-se necessário, em meio a esse não 
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reconhecimento do trabalho do assistente social por parte de outros profissionais, 

um posicionamento para reafirmar quais as atribuições e competências cabíveis ao 

assistente social: 

 

...nem sempre os profissionais de outras áreas compreendem o 

trabalho do Assistente Social, por isso é necessário termos 

uma postura diante disso. (Entrevistada F) 

 

 Sinalizaram que em alguns momentos a gestão da unidade também 

direciona o reconhecimento profissional. Houve direções que estabelecia para o 

assistente social uma atribuição que não estava de acordo com o Código de Ética 

profissional, não reconhecia a importância da profissão na instituição, as 

profissionais afirmaram que foi um período de desafios mas não deixaram de lutar 

para que a profissão fosse reconhecida, e atualmente buscam esclarecer para a 

nova gestão qual a atuação do profissional nessa área: 

 

...em algumas direções do hospital tem reconhecimento do 

serviço social, outras o serviço social não é nada, como o 

anterior a esse, o governo anterior era um diretor que 

praticamente desmembrou o serviço social, ele sucateou o 

serviço social... nessa direção aqui do hospital atual tem, as 

dificuldades, mas não tem mais do que a passada, tem um 

flexibilidade, coisa de chegar e conversar, expor. (Entrevistada 

C) 

 

O relato da entrevistada C também mostra que o trabalho do assistente 

social está envolto a uma determinação econômico política, uma vez que a 

depender da gestão o trabalho é mais reconhecido que outro, reafirmando o que 

Iamamoto (2009) chamou de autonomia relativa. 
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Nota-se que o reconhecimento profissional é algo que perpassa pela 

instituição de forma conturbada, quando os outros profissionais apresentam 

dificuldade em compreender a função do assistente social, logo se torna necessário 

reforçar as atribuições e competências do profissional inseridas nesse determinado 

espaço sócio ocupacional, delimitando assim suas tarefas, fazendo com que outros 

profissionais entendam e possam colaborar com saberes, formando assim um 

trabalho multidisciplinar.  

 

3.2.4- Desafios profissionais em constância: precarização dos serviços de 

saúde e a questão da privatização 

A precarização dos serviços é resposta do desenvolvimento da sociedade, 

da lógica imposta que visa reforçar o capital, onde os serviços públicos são 

desfavorecidos e o Estado se configura como „máximo‟ na economia e „mínimo‟ nas 

responsabilidades com a sociedade.  Conforme Mota (2005) 

 

O programa de privatização, longe de ser uma medida pontual e recorrente, 
é a expressão material do novo projeto do capital. Sob a defesa da 
transferência de atividades do setor público para o setor privado- lucrativo e 
não lucrativo, o que está construindo é um modelo societário que tem por 
base a constituição de um determinado sujeito politico: o “cidadão-
consumidor”, produto de uma sociedade que concebe a organização 
econômica e social valendo-se de um Estado mínimo e do mercado máximo 
(MOTA, 2005, p. 115). 

 

Percebe-se nos relatos das entrevistadas a compreensão e a afirmação do 

abandono do Estado em relação às políticas sociais, na garantia de direitos dos 

serviços públicos, tanto no espaço ocupacional do assistente social quanto nos 

serviços para os usuários. Logo a profissão é permeada por desafios cotidianos que 

são reflexos de processos sócio histórico.  

Segundo a entrevistada A, que considera como um dos desafios para o 

trabalho do assistente social na instituição, a inexistência de um carro disponível 

para se houver a necessidade do profissional se locomover a residência do usuário, 

fazer uma busca ativa que precise se ausentar da unidade, e a falta de ter um meio 
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de comunicação como um telefone disponível na sala do serviço social para o 

profissional quando preciso for realizar contato, o profissional tem que usar outros 

meios para se comunicar: 

 

...um desafio de não ter um carro para poder levar a gente para 

algum endereço, a locomoção é um desafio, telefone é um 

desafio, que o Assistente Social tem suas restrições...já teve 

caso de irmos fazer visita domiciliar e ter que pegar 

ambulância... a gente faz os olhos mas as pernas a gente 

depende de alguém. (Entrevistada A) 

 

O Serviço Social na sua atuação profissional depara com inúmeros desafios, 

coloca seu corpo a trabalho, muitas vezes, aquilo que depende do profissional é 

realizado com êxito, conforme exemplifica a entrevistada A, “a gente faz os olhos”, 

mas seu trabalho assalariado, e sua inserção nos espaços sócio ocupacionais, 

assim como para responder as demandas trazidas pelos usuários é necessário 

recursos institucionais, “mas as pernas a gente depende de alguém”.  

 

O crescimento da pressão na demanda por serviços, cada vez maior, por 
parte da população usuária mediante o aumento de sua pauperização. Esta 
se choca com a já crônica- e agora gravada- falta de verbas e recursos das 
instituições prestadoras de serviços sociais públicos... verifica-se a 
inviabilização de programas de trabalho, a falência dos serviços públicos 
nos campos da saúde, educação, habitação, etc (IAMAMOTO,2009, p.160).
   

Conforme a entrevistada F, que também reconhece a inexistência de um 

meio de comunicação para o assistente social resolver algum serviço necessário, a 

mesma não concorda em utilizar recursos próprios para entrar em contado com a 

rede, desafio que esbarra na deficiência dos recursos materiais, e acrescenta como 

outro desafio a dificuldade de estabelecer reuniões com a equipe e como esses 

momentos são importantes para os profissionais: 
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A precarização dos serviços públicos, dos recursos, não tem 

telefone, internet, a correlação de forças que se tem na própria 

equipe... manter um sistema de reunião em equipe que seria 

fundamental... interlocução com a rede de serviços, grande 

desafio, não concordo em usar meios próprios para realizar 

contatos com a rede. (Entrevistada F) 

 

A política de saúde do município segundo a entrevistada B, esta 

precarizada, pois os serviços estão sendo sucateados, e isso interfere no 

desenvolvimento do trabalho do assistente social, pois não consegue realizar alguns 

serviços: 

 

...um desafio muito grande é a falta de recursos da rede para a 

gente esta desenvolvendo... alguns encaminhamentos ficam 

inviáveis porque a gente não tem recurso, não é que eu tenha 

que ter o recurso só para encaminhar, mas eu não tenho a 

mínima referência no município e os outros municípios criaram 

sua própria estrutura e eles se fecham cada um na sua. 

(Entrevistada B) 

 

A precarização dos serviços reflete tanto nos recursos materiais quanto nos 

recursos humanos com a falta de profissionais, ou profissionais que trabalham em 

regime de contratos, reduzindo direitos para os profissionais, segundo o relato das 

entrevistadas B e E:  

 

... a precariedade está em funcionários, a gente tem muitos 

funcionários contratados, inclusive aqui no serviço social a 

gente não sabe como vai ficar a situação, pois a partir de 

Janeiro as duas contratadas que compõem a equipe de sete 

vão sair. (Entrevista B) 
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...aquele que é contratado, perde muito pois vem sem direitos, 

não pode questionar porque é contratado e acaba tendo um 

vínculo muito grande com o contratante dele, então eu acredito 

muito na coisa pública. (Entrevistada E) 

 

Considera-se que a precarização está relacionada a dinâmica do capital e 

sua produção e reprodução do valor, que visa reforçar a privatização dos serviços, 

terceirização dos profissionais, segundo a entrevista C é preciso considerar que: 

 

essa questão não é só daqui do hospital, mas de outros 

hospitais, é uma questão atual, é uma questão política, são 

várias questões e a situação do hospital hoje é precária, 

precária para nós trabalhadores, precária para os usuários, não 

é só o hospital, é a rede municipal, a rede de educação, a rede 

de programas... somos profissionais, vai e vem trabalhamos e  

seu salário é baixo... a gente está passando por um momento 

difícil, são colegas com contratos que saem, aquela tensão 

dentro do hospital com os próprios colegas de trabalho, falta 

alimentação. (Entrevistada C) 

 

Diversas áreas são atingidas pela lógica da privatização, que interfere na 

dinâmica dos serviços, a terceirização dos profissionais é um exemplo do 

desmonte de direitos para os profissionais, no qual os trabalhadores perdem 

benefícios, não apresentam estabilidade no trabalho, notando-se como o 

capitalismo está alcançando e dominando cada vez mais o trabalho 

contemporâneo, visando o desmonte da coisa pública. As entrevistadas C, D, E 

relatam perceber essa lógica em seu cotidiano profissional, tanto para os usuários 

quanto para os profissionais: 
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...esse ideário neoliberal que no governo FHC foi mais 

agressivo, no governo Lula foi menos e agora no governo 

Dilma não está ‘nem para lá nem para cá’, essa questão 

neoliberal que preza a privatização afeta tudo, eu nem posso 

só falar na saúde, porque um coisa esta ligada a outra, e 

falando especificamente na saúde, o que acontece até o 

próprio profissional esta sendo terceirizado... quase não esta 

tendo concurso, agora é processo seletivo.. algumas coisas do 

hospital que eram do próprio hospital, agora algumas coisas 

estão sendo terceirizadas. (Entrevistada C) 

mas com certeza isso afeta a vida de qualquer um, afeta a 

vida, a atuação profissional, afeta o funcionamento do hospital, 

acho que é efeito dominó e a tendência é só piorar. 

(Entrevistada C) 

... a gente percebe que muitos exames que antes eram 

oferecidos na rede e agora não são mais... com isso os 

usuários deixam de ter atendimento integral como deveria ter, a 

gente percebe que foi reduzido o número de profissionais, nós 

mesmas trabalhávamos recebendo hora extra, agora não mais, 

se entrarmos de férias, naquele dia fica sem atendimento do 

serviço social, antes tínhamos a possibilidade de quando uma 

entrasse de férias a outra poderia cobrir o plantão fazendo hora 

extra... não aumentou o número de profissionais e continua 

dando conta de uma demanda duplicada com a mesma 

esquipe.( Entrevistada D) 

Afeta na saúde, a privatização está nas mãos de uma pessoa, 

que é responsável por gerir o negócio, eu acredito na coisa 

pública, eu digo que não é que seja ruim, é mal administrado, 

eu sempre digo que o SUS não é ruim, é um grande avanço, se 

funcionasse como unidade básica, média complexidade... o 

problema é que criam as UPAs, que não existem em lei, e 
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utilizam outros equipamentos ao invés de garantir o que a 

gente já tem.(Entrevistada E) 

 

A precarização segundo Iamamoto (2012) afeta dois momentos o Serviço 

Social, por um lado do trabalho profissional, enquanto trabalhador assalariado, 

salários reduzidos, metas a serem alcançadas, contratação por projetos ou por 

períodos; e por outra lado afeta o Serviço Social pois a precarização chega nas 

políticas sociais, reduzindo recursos, acabando com projetos, desresponsabilizando 

o Estado 

As entrevistas relataram a dificuldade e a necessidade de realizarem 

encontros, reuniões de equipe para fortalecer o serviço social na instituição. A 

entrevistada A apresenta como ferramenta de comunicação entre as profissionais: 

 

 ... como esse mundo hoje com o whatsapp a gente tem o 

nosso grupo, até porque a gente não tem mais contato diário 

de passar plantão uma para a outra então isso ajuda 

bastante.(Entrevistada A) 

 

A entrevistada C relata que deveria ocorrer reunião com a equipe, mas 

informa os obstáculos que podem influenciar para que os encontros aconteçam: 

 

Nós deveríamos tem um momento de nos reunirmos, acho 

isso super importante, para darmos um ‘UP’ na atuação 

profissional, porque as vezes a pessoa fica meio desgastada, 

então interagindo com os colegas, cada um colocando o seu 

dia a dia... mas a gente não tem isso, cada um mora em uma 

cidade, então a gente se vê uma vez por semana... vemos a 

necessidade de estar se atualizando. (Entrevistada C) 
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A entrevistada D demostra em seus relatos desmotivação, em meio as 

atuais circunstâncias que vivencia em seu cotidiano profissional, e acaba sendo 

desestimulada a lutar coletivamente, como classe trabalhadora, visto que o modelo 

atual reforça a mobilização individual das categorias, desfavorecendo seu potencial 

de luta, força e mobilização: 

 

eu acho que por plantão, a gente deveria ter algum momento 

que fizéssemos um momento de análise e reflexão das ações, 

mais isso não acontece... hoje eu não penso muito nisso, eu 

penso em fazer o meu plantão e ir embora para casa, prestar 

outro concurso... a análise que se tem é que está ruim e que a 

gente tem que mudar individualmente. (Entrevistada D) 

 

Outra medida utilizada para refletir as ações profissionais conforme a 

entrevista F é juntamente com as estagiárias:  

 

As ações são mais refletidas quando eu estou com as 

estagiárias, mas acho que deveria ser algo com a equipe do 

Serviço Social, acabamos não falando uma linguagem única, 

não existe uma comunicação, uma troca. (Entrevistada F) 

 

As entrevistadas também apresentaram como outro aspecto o 

reconhecimento do trabalho do assistente social na área da saúde, devido a 

associações de que o médico é um protagonista da instituição, isto acontece 

segundo Bravo (2007, p.124) “decorrente da divisão social do trabalho na sociedade 

capitalista.”. Conforme as entrevistadas C e E: 

 

... as vezes a gente é mal interpretado...mas ainda há muito 

isso e na saúde o ‘Top’ é o médico, então as outras profissões 
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são consideradas como apêndice. (Entrevistada C) 

... quando você chega na saúde, tem outros atores, e o 

entendimento que se tem das outras equipes, não da literatura 

do serviço social, é ação complementar, então reconhecer o 

serviço social, nivela-lo é muito difícil. (Entrevistada E) 

 

Nota-se que os desafios postos no cotidiano profissional são diversos e 

variados, cabendo aos profissionais uma atuação propositiva, considerando sua 

condição de trabalhadores assalariados, adquirindo uma autonomia relativa, em 

meio a essa circunstância o profissional é chamado buscar ultrapassar, 

estabelecendo possibilidade para afirmar sua atuação profissional.  No tópico a 

seguir será debatido a cerca das estratégias as quais as profissionais entrevistadas 

costumar utilizar no dia a dia profissional. 

 

3.2.5- Estratégias estabelecidas para superar os desafios cotidianos 

 

Sabendo que os assistentes sociais estão inseridos em uma sociedade com 

profundas contradições, o trabalho profissional encontra-se nos diversos espaços 

sócio ocupacionais, nos quais atuam com inúmeros desafios, principalmente pela 

direção social que a profissão construiu e rompe com os ditames da lógica vigente, 

logo o profissional necessita estabelecer estratégias com vistas a superar os 

desafios que são apresentados cotidianamente.   

Conforme apresentado no item anterior, sobre os desafios que os 

profissionais identificam no seu dia-a-dia profissional, estavam presentes a falta de 

telefone como meio de comunicação necessário para o profissional, a entrevistada A 

relata como estratégia utilizar outro telefone de algum outro setor do hospital, mas 

essa medida pode ferir o sigilo profissional que o assistente social deve proteger o 

usuário, pois se o profissional fizer um contato importante e tiver outras pessoas na 

mesma sala, terá que analisar o que será falado na ligação.  
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Ás vezes a gente usa o telefone de outro lugar...o contato 

com a direção e a gente sempre da o nosso jeito, o famoso 

jeitinho brasileiro, então no caso esses desafios não é nada 

que não dê para resolver. (Entrevistada A) 

 

Outras estratégias foram propostas, em relação ao desdobramento de outro 

desafio que é do sucateamento de recursos, como o que foi dito pelas entrevistadas 

B e F sobre a importância de se direcionar para uma estrutura maior, que não 

depende somente do profissional, em algumas vezes de um conjunto profissional, ou 

de estabelecer comunicação com outras instâncias, participando de espaços de 

mobilização popular, nos espaços produtores de políticas públicas: 

 

...levar para uma estrutura maior, a gente vai até um 

determinado momento passa o caso para a própria secretária 

de saúde, para a própria direção, para os próprios conselhos, 

a estratégia é essa: levar sempre para uma estrutura maior. 

(Entrevistada B) 

 

Negociação, participação nos espações de discussões, nos 

conselhos, nas conferências, nos espaços produtores de 

políticas públicas. Estar sempre se capacitando o tempo 

inteiro, conhecendo as legislações. (Entrevistada F) 

 

A entrevistada E, relatou a importância de estabelecer um trabalho 

multidisciplinar, no qual a assistente social considera que a equipe deve trabalhar 

em conjunto, cada qual na sua área de saber: 

 

... eu divido tudo, apesar de algumas atribuições ser de uso 

exclusivo do serviço social, eu sento com algumas equipes e 
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divido a situação, porque entendo que o paciente não é um 

braço ou uma perna, ele é o todo... a gente toma a situação 

em conjunto. (Entrevistada E) 

 

A desmotivação profissional em meio aos diversos desafios, Conforme 

Iamamoto (2009,p.161) “essa realidade de precarização dos serviços públicos que 

enfrentamos e da qual temos de partir no cotidiano profissional, não podendo deixar 

que ela nos asfixie”.  Também se encontra presente no relato da entrevistada D, a 

mesma diz que anteriormente buscava uma estratégia se aliando aos outros 

profissionais, a equipe, mas atualmente a estratégia utilizada esta sendo juntamente 

com os usuários: 

 

... eu estou bem desmotivada, mas antes eu procurava me 

aliar a outras profissões, tipo a psicologia, a terapia 

ocupacional, para poder fazermos um trabalho juntas, já que 

não conseguia fazer acontecer sozinha então fazíamos juntas, 

atualmente eu não estou fazendo isso, mas a estratégia que a 

gente utiliza é junto ao usuário, mesmo quando somos 

solicitados para fazermos entender essa dinâmica de 

escassez de recursos. (Entrevistada D) 

 

Considerando que o assistente social em seu espaço de trabalho é 

perpassado por correlações de força a todo o momento, a entrevistada C relata 

como essa situação se faz presente na instituição e como estabelece estratégias 

para superar, unindo forças com a equipe de serviço social, com o intuito de lutar 

juntas para manter a profissão: 

 

.. a gente vive subordinado, não tem jeito, tem uma correlação 

de forças dentro da instituição, então o que temos feito é uma 

troca entre as assistentes sociais, esclarecendo a outra, e 
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buscando sempre tem uma que interage melhor, cada um tem 

um jeito de lidar , ou na  liderança, ou na prática... porque a 

pergunta é se a gente está realmente mantendo a nossa 

profissão... a gente vai procurando a melhor maneira de esta 

esclarecer para as pessoas o que é o assistente social, o que 

o mesmo faz, é ter uma postura profissional, isso ai é 

primordial para você ser respeitado, então tem que estudar 

sempre, tem que estar atualizado, é a pessoa falar e você ter 

autonomia para responder. (Entrevistada C) 

 

Entre as alternativas, foi relatado que em certos momentos, para resolver 

algumas circunstâncias, costuma-se fazer contato pessoal como relata a 

entrevistada A: 

Tem como resolver, até porque tem uma assistente social que 

já tem anos aqui e conhece bastante gente, ás vezes tem o 

telefone particular, tem um acesso melhor, mas não é difícil 

acesso a eles. (Entrevistada A) 

 

O aspecto clientelista conforme a fala da entrevistada A também se faz 

presente, ela observa que a situação de uma demanda não fica mais grave, em 

alguns momentos, devido intervenção de algum político que intervém buscando um 

atendimento para o paciente, mostrando um modelo de seletividade, visto que 

acontece somente com alguns usuários, reconhecendo a saúde como um favor e 

não como um direito reconhecido em legislação.  

 

Até porque mexeu com a saúde é até um pouco complicado, 

por ser cidade pequena, muita gente conhece todo mundo, 

conhece vereador, conhece prefeito. (Entrevistada A) 
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Nota-se que as estratégias são variadas, de acordo com cada profissional, 

com os diversos posicionamentos, que podem causar impactos ou não no 

atendimento ao usuário, mas fazem-se necessários que as estratégias estabelecidas 

caminhem de acordo a afirmar o projeto ético político profissional. 

A Educação Permanente é uma estratégia para construir alternativas a 

precarização, por educação permanente: 

 

...afirmar o projeto profissional, articulando uma dupla dimensão: de um 
lado, as condições macrossocietárias que estabelecem o terreno sócio-
histórico em que se exerce a profissão, seus limites e possibilidades; e, de 
outro, as respostas de caráter ético-político e técnico-operativo dos/as 
agentes profissionais a esse contexto, apoiadas nos fundamentos 
históricos, teóricos e metodológicos do Serviço Social (CFESS, 2012, p.8) 

 

A atualização é fundamental, uma vez que o profissional está inserido na 

sociedade que é dinâmica, que produz de forma acelerada demandas que precisam 

ser descobertas e analisadas, o contexto sócio histórico necessita de uma análise e 

um aprofundamento para capacitar os assistentes sociais a intervir na realidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa realizada possibilitou conhecer ainda mais o cotidiano 

profissional no qual as assistentes sociais vivenciam e desenvolvem seu trabalho no 

HMRO. Para facilitar a esquematização e análise dos dados, construiu-se em 

categorias de análises. Com base nos questionamentos realizados e das seguintes 

categorias: O cotidiano do assistente social no HMRO; O projeto ético político 

profissional: limites e possibilidades de concretização; Reconhecimento da atuação 

profissional; Desafios profissionais em constância: precarização dos serviços de 

saúde e a questão da privatização; Estratégias estabelecidas para superar os 

desafios cotidianos, que pode construir algumas aproximações conclusivas.  

Sobre o trabalho profissional pode-se perceber que o debate sobre como o 

trabalho é desenvolvido na instituição, quais são as ações desenvolvidas. As 

assistentes sociais trabalham em regime de plantão, mesmo não sendo plantonistas 

e deixando de receber por esse período, trabalham apenas carga horária de 20 

horas. Desenvolvem o trabalho com mais intensidade na clínica médica e no CTI, 

pois são clínicas nas quais os usuários permanecem por um período mais longo na 

unidade. As profissionais consideram o trabalho realizado na instituição mais 

pontual, devido em alguns momentos não poderem acompanhar tal situação, pois as 

profissionais realizam um trabalho enquanto os usuários encontram-se internados no 

hospital. Mas, grande parte das entrevistadas apresentam como a tarefa do 

profissional é ampla, não se limitando apenas a algumas atividades que são 

desenvolvidas com caráter técnico-administrativo.  

Sobre o projeto ético político profissional, seus limites e possibilidades de 

concretização, percebe-se que grande parte das entrevistadas relataram conhecer 

tal projeto, somente uma entrevistada relatou desconhecer o projeto. Nota-se que 

em certas entrevistas durante o relato referiu-se o projeto como ético e político, 

outras somente como ético, deixando de reforçar a importância do princípio político 

da profissão.  

No que desrespeito ao reconhecimento e atuação profissional, as 

entrevistadas colocam como um grande desafio, o reconhecimento profissional vindo 

de outros profissionais, da direção, e de alguns usuários, pois segundo algumas 

Assistentes Sociais comentaram que atualmente os usuários estão procurando com 
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mais frequência o Assistente Social, pois sabem que é um profissional que atua na 

garantia de direitos, então enquanto alguns direitos são violados nas 

particularidades do hospital, o usuário busca o profissional, esperando dessa forma, 

garantir o seu direito. Mas a dificuldade está em alguns profissionais solicitarem o 

Serviço Social para uma atividade que não cabe ao mesmo resolver, não é de 

competência nem de atribuição da categoria, nesses momentos algumas 

salientaram a importância da postura profissional na qual é fundamental para saber 

o que cabe ao Assistente Social realizar naquela instituição, reafirmando ao que o 

seu trabalho está vinculado e quais são as suas atribuições e competências.  

No que tangencia a análise sobre os desafios profissionais, a precarização 

dos serviços de saúde e a questão da privatização, foram itens que todas as 

entrevistadas relataram. O debate dessa categoria mostrou como as entrevistas 

compreendem que a dinâmica da sociedade influência na vida social do usuário. A 

maioria dos profissionais concordou que a questão da privatização interfere na 

precarização dos serviços públicos, de diversas formas. No que concerne ao 

sucateamento de recursos, como vagas para cirurgia, materiais básicos que 

inexistem na unidade, que prejudicam a universalidade e integralidade no acesso, 

profissionais terceirizados, que já se fazem presentes na unidade, profissionais que 

são contratados, quando não é realizado concurso público, e os mesmos não 

possuem estabilidade no trabalho, como ficou visível durante a realização das 

entrevistas, haviam duas profissionais do Serviço Social que trabalhavam na 

instituição como contratadas e o período do contrato venceu e ambas tiveram que 

deixar seu emprego na unidade.  

E para que não se atente somente aos desafios o trabalho elencou-se as 

estratégias estabelecidas para superar os desafios cotidianos. Somente algumas 

assistentes sociais colocaram como espaços de fundamental importância os 

Conselhos, Conferências, espaços de participação popular, de deliberação, mesmo 

buscando desenvolver seu trabalho na instituição compreendem a importância que 

esses espaços apresentam para a luta pela garantia de direitos. Outra estratégia 

pontuada foi buscar desenvolver um trabalho em equipe, multidisciplinar, no qual 

cada profissional com o seu conhecimento específico contribui para uma ação 

coletiva. Outro ponto a ser citado, e que foi exposto em algumas entrevistas, é a 

importância da capacitação continuada, na qual é fundamental para conseguir 
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manter uma competência profissional enfrentando os desafios existentes, logo é 

fundamental que o profissional busque atualização para o seu fazer profissional. 

Também percebe-se a desmotivação do profissional, quando uma assistente social, 

relatou estar desestimulada, em meio a tantos desafios, aos quais ela não consegue 

enxergar saída.  

Conclui-se que todo o processo de análise de conjuntura é determinado pelo 

modelo societário vigente, que interfere e incide no trabalho do assistente social e 

frente a esses condicionantes dificultam o desenvolvimento de possibilidades de 

materialização do projeto ético político profissional. As categorias de análise 

serviram como mecanismo para facilitar o entendimento das condições cotidianas do 

trabalho do assistente social no HMRO, e como o profissional pode responder aos 

desafios impostos, estabelecendo estratégias para uma atuação propositiva, 

inseridos em um modelo societário destrutivo e contraditório. 
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Roteiro da Pesquisa 

 

1) Relatar como é o trabalho do Assistente Social, como ele é desenvolvido? 

 

2) Conhece o Projeto Ético Político Profissional? 

 

3) Das ações que você desenvolve aqui na instituição quais afirmam o Projeto 

Ético Político? 

 

4) Quais os desafios que você enfrenta no seu dia-a-dia profissional? 

 

 

5) Quais são as estratégias que você utiliza para enfrentar esses desafios? 

 

6) Nota-se em nosso cotidiano que a privatização está cada vez mais presente e 

sendo estendida até área da saúde, afetando na precarização dos serviços 

etc... Na sua opinião, a privatização da saúde reflete no seu cotidiano 

profissional? Como? 

 

7) Como é a relação com os outros profissionais? E com a Direção? 

 

8) Diante desses desafios você tem um momento para analisar suas ações? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF 

PÓLO UNIVERSITÁRIO DE RIO DAS OSTRAS - PURO 

INSTITUTO DE HUMANIDADES E SAÚDE - RHS 

DEPARTAMENTO INTERDISCIPLINAR DE RIO DAS OSTRAS – RIR 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Declaro para os devidos fins, por meio deste termo, que concordei em ser entrevistado(a), 

para colaborar com o estudo intitulado: OS DESAFIOS E AS POSSIBILIDADES DO 

TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS. 

Desenvolvido pela aluna Andressa de Oliveira Lahr do curso de Serviço Social da 

Universidade Federal Fluminense – Rio das Ostras, na disciplina de Seminário de Trabalho 

de Conclusão de Curso I, orientada pelo professor Rodrigo José Teixeira CRESS 35169 9ª 

Região, e-mail: rodrigosersocial@bol.com.br.  

Esclareço que fui informado(a), por meio de carta convite, em relação aos objetivos 

do estudo, que são estritamente acadêmicos, e afirmo que aceitei participar de livre e 

espontânea vontade, sem receber qualquer incentivo financeiro ou ter qualquer ônus, tendo 

como finalidade exclusiva a de colaborar para o bom termo da pesquisa em Serviço Social. 

Estou ciente, ainda, que as minhas informações poderão ser incorporadas ao estudo, 

considerando e respeitando as normas relativas à Ética, no que se refere à pesquisa que 

envolve seres humanos, normas essas estabelecidas pela Comissão Nacional de Saúde, do 

Ministério da Saúde. 

Minha colaboração será registrada a partir de entrevista, devidamente autorizada sua 

gravação. Estou ciente de que, caso tenha dúvidas ou me sinta prejudicado(a), poderei 

contatar a pesquisadora e seu orientador. 

Esclareço também que fui informada de que posso me retirar dessa pesquisa a 

qualquer momento, sem sofrer quaisquer sanções ou constrangimentos. 

Rio das Ostras, ______ de ____________ de 2015 

                                                                                 _________________________________ 

                                                                         Participante 

____________________________                 ___________________________ 

              Aluna- pesquisadora                  Orientador 
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