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RESUMO 
 
O presente artigo discorre acerca do acesso da população 
usuária à enfermaria pediátrica do Hospital Federal dos 
Servidores do Estado (HFSE) nos anos de 2012 e 2013. A fim 
de buscar compreender os caminhos percorridos pelos 
usuários realizou-se o levantamento das demandas, 
percepções e experiências apresentadas pelos usuários 
através da análise de 35 registros de entrevistas sociais, 
relatadas em diário de campo em diário de campo de estágio. 
De posse dessas informações, refletiu-se acerca da atuação do 
Serviço Social uma vez apresentadas as demandas dos 
usuários e o compromisso dessa categoria profissional 
enquanto viabilizador de direitos. 
 
Palavras-chave: Acesso universal. Sistema Único de Saúde. 
Pediatria. 
 
ABSTRACT 
 
This article discusses about the access of population to the 
pediatric ward of the Federal Hospital of the State Servers ( 
HFSE ) in the years 2012 and 2013. In order to try to 
understand the paths taken by users held the survey of 
demands, perceptions and experiences presented by users 
through the analysis of 35 records of social interviews, reported 
in a internship field diary. With this information , was reflected 
on the role of social work once presented the demands of users 
and the commitment of this professional category as enabler of 
rights. 
 
Keywords: Universal access. Public health system. Pediatrics. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Estudante de Pós-Graduação. Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE). E-mail: 

juliane.escascela@gmail.com 



 

 

                  

1. INTRODUÇÃO 

Antes de iniciar o trabalho em si faz-se necessário apresentar algumas 

considerações metodológicas para a realização da presente pesquisa. A principal fonte das 

informações aqui analisadas decorrem dos registros realizados em diário de campo de 

estágio. Através destes registros é que foi possível identificar os dados levantados em 

entrevistas sociais no decorrer do período de inserção no campo. 

Das entrevistas sociais realizadas com os acompanhantes das crianças e 

adolescentes internados e relatadas em diário de campo2 no período de julho de 2012 a 

julho de 2013, foram selecionadas aquelas entrevistas que se configuravam como primeira 

internação na enfermaria pediátrica do Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE).  

Este recorte foi estabelecido a fim de viabilizar a analise da aplicabilidade dos 

conceitos de regionalização, hierarquização, eficiência administrativa, viabilização de 

informação e os princípios de referência e contrarreferência, itens estes classificados como 

constituintes da compreensão ampliada do conceito de universalidade do acesso aos 

serviços de saúde. 

O Serviço Social do HFSE utiliza como material para a realização do atendimento a 

ficha de acolhimento3 que é preenchida em um dos contatos com a família da criança ou 

adolescente, com o objetivo de trabalhar a situação socioeconômica e de saúde do usuário. 

2. DESENVOLVIMENTO 

Com base no panorama institucional e da política de saúde, no conceito de acesso 

universal, foi realizada a análise acerca do acesso das crianças e adolescente ao Serviço de 

Pediatria do Hospital Federal dos Servidores do Estado. 

Do total de atendimentos realizados e registrados em diário de campo no período de 

julho de 2012 a julho de 2013, foram utilizados para esta análise todos os relatos referentes 

à primeira internação, fazendo-se a ressalva de que não necessariamente esta devesse se 

                                                           
2
 O diário de campo é entendido enquanto importante instrumento de recurso documental, de 

sistematização da prática e além de um instrumento de registro de atividades de pesquisa. [...] as 
anotações realizadas no diário de campo, sejam elas referentes à pesquisa ou a processos de 
intervenção, [...] compreenderiam descrições de fenômenos sociais, explicações levantadas sobre os 
mesmos e a compreensão da totalidade da situação em estudo ou em um atendimento. (TRIVIÑOS 
apud LIMA,et al., 2007) 
 
3
 A entrevista social conta com perguntas fechadas, para que se possa obter uma visão geral da vida 

do usuário e seus familiares (acompanhantes), contudo conta também com perguntas abertas para 
que o profissional, possa expor seu olhar técnico durante o atendimento, de modo que as demandas 
possam ser trazidas pelo usuário ou percebidas pelo assistente social.  Entende-se que, o local de 
moradia, renda mensal, a composição familiar, são de extrema relevância na compreensão da 
totalidade do usuário e de suas demandas. Cabe salientar que estas entrevistas sociais, são 
realizadas de forma horizontal (ou seja, não impositiva) a fim de garantir a autonomia do entrevistado.  

 



 

 

                  

configurar enquanto primeira internação na vida da criança, mas sim como seu primeiro 

contato com a enfermaria de pediatria do HFSE. 

Para tal, foram utilizadas 35 entrevistas de primeira vez, bem como seus 

atendimentos subsequentes quando do ocorrido de reinternações das crianças e 

adolescentes, com a ressalva de também essas entrevistas se incluírem no período 

estipulado para a análise. 

De maneira a traçar um breve perfil socioeconômico das entrevistas analisadas 

algumas características foram salientadas. No que diz respeito à procedência dos pacientes 

contabilizou-se que 40% destes residem na cidade do Rio de Janeiro, 37% na Baixada 

Fluminense4 e os demais são provenientes de outros municípios do estado do Rio de 

Janeiro. 

Do total das famílias analisadas, apenas quatro possuíam o benefício do Vale 

Social5, Rio Card6 ou TFD7. Contudo, outros onze encontravam-se dentro dos critérios para 

obtenção de um dos benefícios, mas não o possuíam. Tal fato se dava por diversas razões: 

falta de tempo para dar entrada na solicitação do beneficio; demora do sistema em 

responder a solicitação; falta de algum documento (por se tratarem de crianças e 

adolescentes, muitos não possuíam RG – Registro Geral ou CPF - Cadastro de Pessoa 

Física, necessários para o cadastro do beneficio), dentre outras. Mas a razão mais latente 

era a falta de informação quanto aos benefícios, sendo que alguns destes pacientes se 

tratavam há mais de um ano no ambulatório e nunca tiveram conhecimento desses 

benefícios. 

A precariedade do acesso a esse e outros tipos de benefícios compromete a 

continuidade e constância do tratamento das crianças e adolescentes, pois entende-se que 

                                                           
4
 A Baixada Fluminense é constituída pelos municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, 

Guapimirim, Itaguaí, Japerí, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São 
João de Meriti e Seropédica. 
 
5
 O Vale Social é um direito do cidadão fluminense garantido por lei pelo Governo do Estado do Rio 

de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Transportes. Com ele, adultos e crianças portadores 
de deficiência, bem como de doenças crônicas que estejam em tratamento, têm direito à gratuidade 
em barcas, metrô, ônibus, vans e trens intermunicipais. Menores de idade e adultos incapazes de se 
locomoverem sozinhos têm ainda direito à gratuidade também para um acompanhante. 
Cf<http://www.rj.gov.br/web/setrans/exibeconteudo?article-id=225389>. 
 
6
 O Rio Card atende os mesmos critérios que o Vale Social, contudo é um benefício exclusivo para os 

moradores da cidade do Rio de Janeiro. Cf: Decreto nº 32842 de 1º de Outubro de 2010 e/ou 
<www.riocard.com>. 
 
7
 O TFD (Tratamento Fora de Domicílio) regulamentado pela Portaria/SAS/Nº 055 de 1999, visa 

garantir o deslocamento de usuários do SUS para municípios ou estados de referência, quando o 
município de origem não dispuser do tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do 
paciente, com a ressalva de a realização do referido tratamento também ser em instituição pública ou 
particular conveniada ao SUS. 



 

 

                  

afeta diretamente a renda familiar destes usuários. Das 35 entrevistas analisadas, por 

exemplo, 29% das famílias apresentavam uma renda mensal de até1 salário mínimo e 14% 

delas se enquadravam na categoria de sem renda, vivendo exclusivamente do amparo de 

vizinhos, parentes, ONG e/ou de algum benefício. 

No que diz respeito ao acesso aos benefícios sociais, 60% das famílias possuíam 

algum tipo de beneficio assistencial. Do conjunto destes benefícios, 71% eram referentes ao 

Programa Bolsa Família8 e 10% ao Beneficio de Prestação Continuada (BPC)9. Pelo menos 

oito famílias, além destas, se encontravam dentro dos critérios para o recebimento de um 

dos dois benefícios, mas ainda não tinha acesso a nenhum destes. O PBF e/ou BPC, como 

já dito, se configurava como única fonte de sustento para três das famílias analisadas e 

como essencial para a subsistência de mais cinco famílias. 

Tomando por base o conceito de saúde em que a mesma “tem como fatores 

determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento 

básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso 

aos bens e serviços essenciais;” (LOS, 1990, art. 3º), torna-se, portanto, impreterível a 

necessidade de atentar para a renda familiar, bem como os demais elementos citados no 

artigo 3º, nos processos de analise e busca de alternativas que possam efetivamente 

viabilizar o acesso universal aos cidadãos. 

Estudos mostram a importante relação do acesso aos benefícios assistenciais no 

sentido de manutenção do tratamento de saúde de crianças e adolescentes, de maneira 

mais especifica na prevenção de algumas doenças típicas de locais com pouca ou nenhuma 

atuação do Estado em questões como saneamento básico, acesso a UBS (Unidade Básica 

de Saúde) e alimentação adequada. 

A revista inglesa The Lancet, apresentou um estudo onde conclui-se que  

 
[...] a redução da mortalidade infantil nas cidades averiguadas chegou a 17% com o 
programa de transferência de renda. [...] a pesquisa foi realizada em 2.853 
municípios brasileiros, apontando que a ação direta do Bolsa Família na queda da 
mortalidade de crianças foi maior quando da causa está relacionada à segurança 
alimentar – redução de 65% das mortes por desnutrição e de 53% por diarréia 
(RADIS, 2013a).   

 
Ainda, segundo relatório divulgado pela Unicef, esta queda no índice de mortalidade 

infantil foi possível, entre outros fatores, “graças a medidas como a criação do SUS, com 

foco na atenção primaria em saúde [...] e de iniciativas de proteção social como o Programa 

Bolsa Família” (RADIS, 2013b). 
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 Instituído pelo decreto 5.209/04 e pela Lei nº 10.836.  

 
9
 O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa 

com deficiência e ao idoso com sessenta e cinco anos ou mais que comprovem não possuir meios de 
prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família (LEI Nº 8.742, 1993, art.20). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.742-1993?OpenDocument


 

 

                  

Não se pretende aqui realizar a defesa ou mesmo o ataque aos limites e 

possibilidades do PBF na realidade da população brasileira. O que se pretende ao explicitar 

tal fato é chamar atenção e corroborar a necessidade de articulação das diversas esferas da 

vida e da reprodução social no sentido de efetivamente proporcionar a integralidade à 

saúde. Espera-se, assim, reforçar a importância da relação entre os entes constituintes do 

tripé da seguridade social (a saber, saúde, assistência e previdência) e, como já dito, da 

influência que o trabalho, transporte, estudo, lazer, entre outros, possuem no processo de 

adoecimento e mais, pensar de que maneira é possível melhorar estes espaços afim de, 

consequentemente, otimizar a promoção e prevenção da saúde. 

Em que pese a chegada das crianças e adolescentes à enfermaria de pediatria, 

constatou-se que 20% dos pacientes passaram por pelo menos duas instituições de saúde 

(UPA – Unidade de Pronto Atendimento, Santa Casa, outros Hospitais Federais e Clínicas 

Particulares) antes de serem internadas no HFSE, havendo, inclusive, o relato de uma mãe, 

ter passado por quatro instituições antes de chegar a enfermaria pediátrica do HFSE. Essa 

verdadeira peregrinação elucida a quantidade de barreiras e caminhos que os usuários 

passam antes de conseguir um tratamento, intervenção cirúrgica, procedimento ou até 

mesmo o fechamento de um diagnóstico. 

Das 35 entrevistas analisadas, 57% dos usuários já eram pacientes no Hospital e 

17% faziam acompanhamento em outras instituições de saúde além do HFSE, sendo em 

sua maioria tratamentos de reabilitação. Outro fato que chama atenção é que 40% das 

crianças e adolescentes já possuíam um histórico de internações e/ou haviam passado por 

algum tipo de procedimento. Do total de pacientes 46% tinham até 1 ano de idade, 

revelando o quão cedo em suas vidas esses usuários iniciam um cotidiano de instituições de 

saúde. 

Portanto no que diz respeito aos critérios constituintes da categoria acesso universal 

a saúde e sua aplicação no cotidiano dos usuários que chegam a enfermaria de pediatria do 

HFSE, é realizada a análise dos seguintes itens: 

 Regionalização: a partir de 1995 houve uma extensa ampliação das UBS através do PSF 

(Programa Saúde da Família) e da ESF (Estratégia da Saúde da Família), havendo, assim, 

uma maior disponibilidade de unidades aos usuários. Contudo ainda é possivel perceber 

uma precariedade de estrutura (física, tecnologica, de recursos humanos) nessas unidades. 

Tal fato, somado a uma preferência cultural reafirmada ao longo de gerações pelo 

atendimento em pronto-socorros e hospitais, demonstra como o principio da regionalização 

vem sendo aplicado de maneira distante da realidade dos usuários do sistema, atuando de 

modo tecnicista e burocràtico e não sendo eficiente em responder as demandas postas pela 

população; 



 

 

                  

 Hierarquização: considerando a realidade da cidade do Rio  de Janeiro, poderá se afirmar 

que este quesito se apresenta no cotidiano da população de maneira minimamente 

satisfatória se levarmos em conta a disponibilidadedos serviços de diferentes níveis de 

complexidade. Entretanto se expandirmos o territorio para o estado do Rio de Janeiro, 

veremos a baixa disponibilidade dessas instituições, equipamentos e recursos necessários à 

garantia de maior resolutibilidade;  

 Eficiência Administrativa: ao analisar esse quesito é preciso dar crédito a ações, como por 

exemplo, a ampliação da rede básica de saúde. Contudo quando analisamos a qualidade e 

a eficiência dessas unidades, percebe-se ainda uma falta substancial de investimento e 

adequação na distribuição da oferta de serviços que condigam com a necessidade de 

utilização da população;  

 Viabilização de Informação: o que chama atenção neste item ao analisar o acesso dos 

usuários as serviços de saúde, bem como insumos e beneficios é que não apenas os 

usuários não têm conhecimento sobre seus direitos, como também os profissionais que 

atuam nessas áreas. Deste modo, para que os usuários obtenham o maior conhecimento 

possível acerca dos serviços existentes e os procedimentos para sua utilização são 

necessárias a atualização e a capacitação continuadas dos profissionais que atuam junto a 

população, assim como atentar para a linguagem clara e desmistificada ao informar atraves 

de cartazes, panfletos e outros meios de divulgação;  

 Referência e Contrarreferência: sistemas como o SISREG (Sistema de Regulação de 

Vagas), por exemplo, são idealizados de modo a agilizar e otimizar o trânsito dos usuários 

nos diferentes níveis de complexidade do SUS. Contudo, ainda parece existir uma 

descoordenação entre o proposto como “facilitador” pelos gestores das politicas públicas e a 

realidade que se apresenta aos usuários do sistema, nesse sentido parece faltar uma maior 

aproximação com o usuário a fim de atenar para suas demandas; 

 

2.1. Dificuldades e Alternativas Apresentadas pelos Usuários no Acesso ao 

Serviço de Pediatria 

 

Ante a tantas demandas, o usuário se enxerga em uma posição de buscar ele mesmo 

estratégias para ser atendido em suas questões. E quando o sistema não proporciona 

caminhos viáveis de acesso aos serviços, o usuário inicia sua peregrinação pelas 

instituições, utilizando-se dos artífices que possui a fim de garantir seu acesso, uma vez que 

o sistema não o faz. 

Oliveira (2009) versa acerca da visão dos usuários sobre os serviços de saúde, suas 

preferências institucionais, o nível de confiabilidade atribuído a cada tipo de unidade (básica, 



 

 

                  

media e alta complexidade), os fatores culturais que influenciam nessas escolhas e olhares 

sobre os serviços e a saúde pública como um todo. Observa também a visão dos usuários 

sobre si mesmos e seu lugar no âmbito da política de saúde, como entendem seus direitos e 

de que maneiras buscam acessar estes direitos.  

Ao procurarem a resolução de suas questões de saúde, por exemplo, Oliveira (2009) 

demonstra uma preferência cultural da população brasileira em buscar esse atendimento 

nos serviços de pronto-socorro e hospitais gerais por diversas questões, como maior 

legitimidade e credibilidade no atendimento, maior quantidade de especialidade, maior 

probabilidade de resolução da questão de saúde, além de uma maior segurança e 

“comodidade” caso haja a necessidade de algum tipo de procedimento ou internação, 

facilitando esses processos uma vez que o usuário já se encontra na instituição.  

A pesquisa de Oliveira é realizada na cidade de Juiz de Fora/MG, contudo em muito 

se relaciona com a realidade posta aos usuários dos serviços de saúde do Rio de Janeiro. 

No que diz respeito à regionalização dos serviços, o autor relata que: 

 
[...] a lógica territorial e a inflexível definição da porta de entrada pela atenção básica 
impõem ao usuário uma condição em que sua cidadania (ou seja, nesse caso, o seu 
direito de acesso a serviços de saúde) é dependente do seu endereço de moradia 
[...] Mas o usuário não se posiciona passivamente nesse processo. Ele é um sujeito 
intencional ativo na defesa de seus interesses. [...] Em sua experiência cotidiana 
com os serviços de saúde, ele “apreende da realidade” determinadas regras sociais 
(não ditas, não normatizadas) e, a partir de sua necessidade de acesso, ele 
reinterpreta essas regras e constrói estratégias que visam garantir a obtenção do 
atendimento da maneira mais adequada a ele. E essa sua experiência cotidiana 
frequentemente conflita com as determinações normativas do modelo assistencial 
(OLIVEIRA, 2009, p. 1932). 

 
Na enfermaria de pediatria do HFSE, quando questionados aos pais ou responsáveis 

das crianças e adolescente qual caminho no sistema esses usuários percorreram para 

chegar até o Hospital, muitos se enquadram neste cenário de “fazer ser atendido”, pois não 

obtiveram êxito em serem atendidos onde precisavam ou gostariam pelo meio “tradicional”, 

ou seja, através do fluxograma proposto pelo sistema. 

Durante a análise dos relatos de entrevistas, pelo menos dois responsáveis das 

crianças e adolescentes internados afirmaram que conheciam alguém (parentes, amigos ou 

médicos) que trabalhavam no HFSE e intermediaram a vinda do paciente. Outra mãe relatou 

que conseguiu a internação de seu filho através de medida judicial, exigindo a vaga. 

Essa busca pelo tratamento ou consulta em uma unidade de saúde específica, de 

preferência do usuário, se dá exatamente por aquele critério de confiabilidade dito 

anteriormente por Oliveira (2009) e, portanto, pela maior ou menor garantia de efetivação 

das categorias constituintes do principio da universalidade acesso. 

 
Os usuários [...] fazem, cotidianamente, uma avaliação dos serviços de saúde. Essa 
avaliação se dá não apenas com base em suas próprias experiências, mas também 



 

 

                  

em experiências referidas por outros usuários. [...] É a partir dessa avaliação 
informal feita cotidianamente e relacionada a um aprendizado cotidiano e reflexivo 
que as imagens sobre os diversos serviços da rede assistencial se configuram. E 
quando vai buscar assistência, o usuário as leva em consideração para fazer suas 
escolhas. (OLIVEIRA, 2009, p. 1932) 

 
Questões como exclusividade de atendimento pelo local de moradia, precariedade 

de recursos humanos, “restrição quanto ao número de vagas para consulta, [...] sistema de 

agendamento de consultas inadequado à realidade do usuário, demora para obtenção do 

atendimento, desorganização do sistema “referência – contra-referência” e as filas de 

madrugada”(OLIVEIRA, 2009, p. 1933), empurram o usuário a perpetuar uma cultura de 

buscar atendimento apenas em situações de emergência, focando na atenção médico-

hospitalar em detrimento da prevenção e promoção em saúde que preconiza o atendimento 

nas UBS. 

Os usuários da pediatria, semelhante aos entrevistados por Oliveira (2009), ao 

relatarem a sua escolha pelos serviços de pronto-socorro como o caminho mais eficiente de 

resposta as suas demandas, assim como a percepção sobre a atenção básica, ponderam 

sobre os prós e contras do atendimento hospitalar, enumerando  

 
alguns aspectos que têm se mostrado mais favoráveis a ele [o usuário] em seu 
cotidiano, destacando-se a maior disponibilidade de horário de atendimento ao 
público (são unidades abertas 24 horas, com médicos de plantão), a não existência 
de limitação no número de vagas para consultas médicas, a presença de médicos 
especialistas, a possibilidade de realização imediata de procedimentos de 
investigação diagnóstica, a existência de recursos tecnologicamente mais 
sofisticados e a maior facilidade de acesso à internação hospitalar. Em 
contraposição, a imagem da UBS é de grande limitação de recursos humanos e 
materiais, além de barreiras ao acesso. (p. 1934) 

 
Essas questões são fundamentais e muitas vezes definidoras de quando e onde o 

usuário buscará ser atendido. A questão do horário de atendimento, por exemplo, é 

condicionante na absorção ou não dos usuários por aquele serviço. Se levarmos em conta 

que dos 35 relatos de entrevistas analisados 91% tem a mãe como principal ou única 

cuidadora e outros 31% se constituem enquanto famílias monoparentais, com mães 

trabalhadoras, o acesso a UBS se dificulta, visto que esse usuário não poderá ser atendido 

próximo ao seu trabalho ou da escola de seus filhos, mas apenas próximo a sua residência, 

onde, muitas vezes, o usuário chega passado o horário de funcionamento da UBS. 

Do total de relatos de entrevistas analisados em apenas uma foi constatado o vinculo 

com um PSF. Nas outras 34 entrevistas, foram relatados vínculos ou acompanhamento por 

outro hospital, ou não foi informado algum tipo de vinculo com instituição de saúde. É bem 

verdade que algumas patologias demandam o acompanhamento de uma atenção mais 

especializada, não oferecida, portanto, na Atenção Básica. No entanto, nas entrevistas 



 

 

                  

realizadas, isso não se fez presente, sendo possível observar que a primeira instituição 

procurada pelos usuários para atenção à saúde é o hospital. 

Portanto, uma vez o usuário tendo avaliado o melhor local de atendimento, dentro de 

critérios estipulados socialmente (culturalmente) ou por si “ele passa a definir o tipo de 

busca que irá fazer, em qual instituição de saúde irá, quando e como irá. [...] agindo de 

modo a obter os cuidados de saúde demandados da melhor maneira, desenvolvendo, para 

tanto, diversas estratégias de acesso (OLIVEIRA, 2009, p. 1936).” 

A mesma análise se faz válida ao pensarmos no acesso dos usuários a cartórios, 

secretarias, unidade de assistência social e da previdência, que em muitos casos além de 

possuírem um horário de funcionamento incompatível com as necessidades da população 

usuária, não proporcionam meios alternativos de acesso ao serviço ou mesmo a 

informações sobre estes.  

A concatenação dessas dificuldades não apenas nos serviços de saúde, mas nas 

precárias condições de transporte, educação, saneamento básico, trabalho e emprego, além 

da distante concretização da seguridade social comumente despertam na consciência 

coletiva a ideia de que “os serviços de saúde do SUS são tidos como uma espécie de favor 

à população mais pobre do país [...]. O usuário sente isso concretamente por meio da 

percepção de um significativo descaso para com ele nas diversas interfaces com os serviços 

de saúde (OLIVEIRA, 2009, p. 1935)” e aqui podemos estender o olhar do usuário para os 

demais atendimentos de serviços públicos. 

Para tal, Oliveira (2009) ao discutir os rumos do modelo assistencial, além de meios 

mais eficientes de se proporcionar o acesso e a integralidade da atenção em saúde a 

população usuária afirma brilhantemente que 

 

Não se pode discutir o processo de reorientação do modelo assistencial sem, 
obrigatoriamente, envolver o usuário. O usuário é sujeito intencional nesse processo, 
além de sua condição de cidadão portador de direitos. Possivelmente, nenhum 
modelo assistencial isoladamente pode se configurar a priori como ideal. Primeiro, 
porque no Brasil convivem realidades absolutamente divergentes. Segundo, porque 
qualquer modelo assistencial, tomado de modo externo ao cotidiano dos serviços de 
saúde, acaba tendo tão somente um caráter estruturador, racionalizador, normativo 
e técnico, distanciado do dia a dia vivido pelas pessoas reais com suas experiências 
concretas de sofrimento. Talvez o modelo assistencial ideal seja aquele que não se 
coloque de fato como um modelo, mas sim como algo capaz de se amoldar 
continuadamente à realidade de modo crítico e reflexivo, buscando assistir ao 
usuário por meio da prestação de cuidado integral de saúde. É o sistema de saúde 
que deve se amoldar ao usuário e não o contrário (p. 1937). 

 

Em outras palavras, enquanto o sistema continuar a impor barreiras, a não enxergar 

as necessidades da população usuária e, portanto integrá-la na tomada de decisões, os 

usuários permanecerão buscando maneiras, tradicionais ou não, de serem absorvidos pelo 

sistema e atendidos em suas necessidades.  



 

 

                  

Cabe, pois ao profissional de serviço social, bem como os demais profissionais da 

saúde, refletir sobre sua prática permanentemente afim de, estando em contato com a 

população usuária, construir procedimentos, a partir de mediações privilegiadas no processo 

de materialização de direitos e consolidação de cidadania (MIOTO, 2009). 

 

3. CONCLUSÃO 

O Código de Ética do/a Assistente Social (Lei 8.662/93) em seu texto define como 

um dos princípios fundamentais a necessidade do profissional desta área em se atentar 

para uma prática onde seu posicionamento se dê em favor da justiça social, em buscar 

ações que assegurem e viabilizem a universalidade do acesso aos direitos sociais. De 

maneira geral, direciona o profissional do serviço social a objetivar um projeto profissional 

que se comprometa com a construção de uma nova ordem societária sem qualquer tipo de 

discriminação e equânime. 

Para tal, na prática cotidiana do Assistente Social são colocadas questões em que a 

especificidade do trabalho e do projeto ético-político desse profissional é que vai dar 

legitimidade e explicitar a necessidade de sua presença nos diversos espaços sócio-

ocupacionais das instituições e políticas públicas.  

Conforme afirma Costa (apud BRAVO e MATOS, 2006), a legitimidade do Serviço 

Social na saúde ocorre às avessas, de modo que a categoria vem apresentando sua 

utilidade profissional exatamente no âmago das contradições fundamentais da política de 

saúde. Costa considera, entretanto, a necessidade de uma outra ação dos assistentes 

sociais no sentido de reconstrução dos seus processos de trabalho em saúde, em que se 

busque a superação do modelo médico-assistencial hegemônico em detrimento da 

efetivação do projeto de reforma sanitária. 

Na área da saúde, por exemplo, o agir profissional necessariamente precisa se 

atentar na “compreensão dos determinantes sociais, econômicos e culturais que interferem 

no processo saúde-doença e na busca de estratégias político-institucionais para o 

enfrentamento dessas questões” (CFESS, 2010, p.28).  

Em que pese à atuação do serviço social da pediatria no HFSE a equipe busca 

pensar e atuar junto à população usuária de maneira integral em detrimento a atenção 

fragmentada e focalizada na questão patológica. A equipe pauta seu trabalho na perspectiva 

de um modelo assistencial baseado nos parâmetros legais e históricos que envolvem a 

atenção integral à saúde da criança e do adolescente, de modo a direcionar o fazer 

profissional a defesa da garantia dos direitos destes e de sua família, entendendo que, 

muitas vezes, o acompanhamento das famílias pode se dar em longo prazo.  



 

 

                  

Enfim, compreende-se que não existem receitas infalíveis ou fórmulas prontas para a 

construção de um projeto democrático da saúde, assim como sua defesa não cabe apenas 

a uma categoria profissional. Atentando ao fato deque na saúde o trabalho do assistente 

social que queira ter como norte o projeto-ético político profissional, necessariamente, deve 

articular-se ao projeto da reforma sanitária (BRAVO e MATOS, 2006). 

Essa postura exigirá do assistente social competência teórica, comprometimento 

ético-político, reflexão sobre seu trabalho e uma constante relação com os usuários e sua 

realidade e com os demais profissionais da saúde. Para que, profissionais e usuários, 

aliados possam pensar em maneiras exequíveis de transformar a realidade que, falsamente 

a ideologia dominante procura passar, não está dada, mas é dialética e passível de 

mudanças. 
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