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RESUMO 
 
O presente trabalho constitui-se por um relato de experiência 
do Serviço Social no ensino em serviço da Residência 
Multiprofissional nos atendimentos realizados aos lesados 
medular do Programa de Atividades Motora para Deficientes - 
PROAMDE. Inicialmente, faz-se uma breve introdução sobre a 
Política de Saúde e a inserção das equipes multiprofissionais 
neste espaço. Em seguida, explana-se sobre a inserção do 
Assistente Social na área da saúde, e as intervenções 
profissionais na contemporaneidade nos novos espaços, no 
caso a Residência Multiprofissional e o aprendizado por meio 
do ensino em serviço considerando o acesso dos usuários ao 
tripé da Política da Assistência Social: Assistência, Previdência 
Social e Saúde. Finaliza-se tecendo algumas considerações 
sobre os desafios do trabalho voltados a pessoas com lesão 
medular. 
 
Palavras-chave: Residência Multiprofissional. Serviço Social. 
Lesão Medular. 
 
 
ABSTRACT 
 
This work is constituted by an experience report of Social Work 
in education in service of the Multidisciplinary Residency in 
visits made by the injured spinal cord of Motor Activity Program 
for Disabled - PROAMDE. Initially, it is a brief introduction 
about the Health Policy and the inclusion of multidisciplinary 
teams in this space. Then explains up on the inclusion of the 
social worker in health care, and professional interventions in 
contemporary times in the new spaces, where the 
Multidisciplinary Residency and learning through teaching in 
service considering user access to the tripod Policy Social 
Assistance:. assistance, Social Security and Health Terminates 
up weaving some thoughts on the challenges of work aimed at 
people with spinal cord injury. 
 
Keywords: Multidisciplinary Residency. Social Services. Spinal 
Cord Injury. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As reflexões na contemporaneidade sobre o tema saúde têm por base princípios 

garantidas na Constituição Federal e na Lei 8.080/1990, dentre eles a universalidade, 

integralidade, equidade. Essa proposta na produção de saúde permitiu a inserção de novas 

profissões e novas formas de trabalho, dentre elas, o trabalho multidisciplinar.  

Para o Ministério da Saúde (2006, p.18), dentre as novas reformulações está 

prevista a atuação da equipe multiprofissional que segundo BRASIL (2005, p. 3-4) tem em 

seu escopo: 

 

[...] um conjunto das necessidades da pessoa em saúde, humanizar a assistência e 
promover a integralidade da atenção. Cada profissão contém um núcleo de 
competências próprio, cujo conhecimento específico precisa ser enfatizado e 
garantido. Os trabalhos interdisciplinares e multiprofissionais disponibilizam 
múltiplos núcleos de competências para a assistência, que somados 
redimensionam o trabalho individual. Potencializa-se, desta forma, um campo rico 
de possibilidades e criatividade. 

 

A atuação da equipe multiprofissional permite o diálogo e interação entre os 

profissionais de diversas áreas com objetivos comuns. Assim, determinado individuo pode 

ter ser caso analisado em várias perspectivas que apesar de distintas estão relacionadas 

entre si. 

Espaços para o atendimento multiprofissional estão inseridos nos cenários de 

prática, que junto à teoria potencializam o aprendizado dos residentes. Dentre estes 

cenários no primeiro ano de residência, está o Ambulatório Araújo Lima (AAL), o qual se 

configura como espaço singular devido as suas especialidades. 

O ambulatório trabalha como anexo do Hospital Universitário Getúlio Vargas e 

tornou-se referência no Estado no Amazonas por seus serviços especializados no 

tratamento de doenças crônicas. Dentre os serviços oferecidos pela instituição estão as 

consultas médicas em diversas especialidades, exames laboratoriais, atendimento 

multiprofissional com a Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Serviço Social e 

programas de extensão e pesquisa. 

Nos programas de extensão o ambulatório tem a oportunidade de aproximar as 

atividades de graduação e pós-graduação junto à comunidade, por meio de serviços 

específicos que suprir um segmento social. Nesse contexto está inserido o Programa de 

Atividades Motoras para Deficientes (PROAMDE) que desde 2000 desenvolve atividades 

voltadas a indivíduos com lesão medular. 

No PROAMDE, o lesionado medular participa da reabilitação com profissionais de 

diversas áreas do saber que propiciam conhecimentos variados aplicados a sua rotina bem 

como, atividades físicas essenciais para uma vida independente e produtiva. O trabalho com 



 

                  

lesionado medular atende as necessidades das pessoas com deficiência, principalmente 

quando falamos da inclusão social deste segmento. 

Para isso, foram necessárias mudanças políticas e sócias e jurídicas no cenário 

brasileiro para atender as particularidades das pessoas com deficiência. As mudanças 

significativas iniciaram com a Constituição de 1988, a partir da inclusão de paciente com 

necessidades Especiais –PNE.  

No entanto, com o propósito sanar lacunas deixadas no artigo constitucional, 

algumas portarias foram criadas para o melhor desdobramento dos direitos deste segmento. 

Do que foi sancionado, podemos citar a criação do Programa de Atenção à Saúde da 

Pessoa com Deficiência Física (Portaria GM/MS n° 827/1991); a organização e 

implementação de Redes Estaduais de Assistência à Pessoa Portadora de Deficiência física 

(Portaria GM/MS n. 818/2001) e da Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de 

Deficiência (Portaria MS/GM n. 1.060/2002), assim de forma ampliada essa portarias 

permitiram a organização jurídica, bem como, a reabilitação dos serviços oferecidos a este 

segmento, principalmente enfatizando a acessibilidade e a inclusão social.   

Na perspectiva da inclusão social para Kowarick (2003, p.75) compreende o 

“processo que visa promover a inclusão dos segmentos em vulnerabilidade social, 

destacando a cidade, a escola, o emprego e a proteção social”, pressupondo assim o 

acesso desses usuários aos direitos sociais que permitem oportunidades iguais, 

considerando a particularidade e necessidades de cada um. 

Os direitos sociais incidem diretamente na vida dos cidadãos, tanto é que sua 

importância ganhou visibilidade e passou a ser considerado na Lei 8.080/1990 como fator 

determinante no desenvolvimento pleno e saudável do ser humano no decorrer de sua vida. 

Portanto, a saúde, a moradia, renda, trabalho, lazer entre outros juntos propiciam o bem 

estar e qualidade de vida dos cidadãos. 

   

 

2. SERVIÇO SOCIAL E O ENSINO EM SERVIÇO AO LESIONADO MEDULAR. 

 

O Serviço Social na saúde data desde o surgimento da profissão no Brasil, neste 

período não havia tantos profissionais atuando neste setor, embora demandas especificas 

motivarem a criação de algumas escolas e disciplinas que contemplassem a saúde. 

(BRAVO et. al, 2006; p.198). Os Assistentes Sociais passaram a atuar significativamente na 

saúde a partir de 1945, quando alguns fatores politicos-econômicos internacional 

influenciaram diretamente o cenário nacional. 



 

                  

Dentre os principais fatores podemos citar o fim da segunda guerra mundial; 

aprofundamento do capitalismo; novo enfoque do conceito de saúde sobre os   n aspectos 

biopsicossociais. Cada um desses aspectos gerou profundas mudanças nas relações de 

trabalho, nas tensões entre sociedade civil e Estado, e o aumento da desigualdade social. 

Especificamente na saúde, o Assistente Social, a partir de 1945 passou a 

desenvolver ações educativas, considerando os hábitos de higiene e saúde, tendo os 

hospitais como principal cenário para a atuação. Nesse espaço, lidavam com as 

contradições antagônicas dos serviços ofertados, ou seja, de um lado serviços ofertados 

para aqueles que contribuíam aos caixas e pensões e do outro os que não contribuíam, 

tinham necessidades e não podiam ter acesso aos serviços.  

Essa tensão levou ao profissional se colocar entre a instituição e a população, para 

mediar às tensões advindas dessa relação. Metodologicamente utilizou as seguintes ações 

para alcançar os seus objetivos: plantão; triagem; encaminhamento; concessão de 

benefícios e orientações previdenciárias. ((BRAVO et. al, 2006; p.199). 

Nos anos 60 e 70, o Serviço Social passou a sofrer influência da modernização, 

face às novas estratégias de controle e repressão da classe trabalhadora e as novas 

demandas à racionalidade burocrática. Isso operou no âmbito das políticas sociais, a 

sedimentação da pratica curativa; técnicas de intervenção; a burocratização das atividades e 

a concessão de benefícios. 

Ainda na década de 70 o movimento sanitário ganhou espaço e mostrou avanços 

nas suas propostas para o fortalecimento do setor público se contrapondo ao modelo 

privatista existente. O resultado dos debates e revindicações em 1986 incidiram na 

realização da 8° Conferência Nacional de Saúde, em Brasília. 

No entanto, o apogeu dessa luta veio em 1988 com a consolidação da proteção 

social por meio da promulgação da Constituição Federal. Setores Sociais foram 

contemplados dentre eles a Assistência Social, Previdência Social e a Saúde que juntas 

forma a Seguridade Social, com isso, direitos e deveres foram instituídos para garantir o 

acesso da população aos serviços prestados por cada setor.  

Com a Constituição e seus cinco artigos compreendidos entre o número 196 aos 

200, que dispõe sobre a universalização dos serviços de saúde, a integração, regionalização 

e hierarquização, desdobrando-se mais tarde na Política de Saúde do Sistema Único de 

Saúde (SUS) com as Leis n° 8.080 e 8.142. 

O processo de implantação do SUS está presente nas publicações bibliográficas 

do Serviço Social que segundo Mioto et al (p.218; 2006) apontam para duas reflexões, 

sendo a primeira para o eixo ético-político e a segunda para a prática profissional no âmbito 

do SUS.  



 

                  

Quanto à prática as produções direcionaram para os desafios da materialização do 

atual projeto ético-político da profissão e do próprio SUS, tendo três pontos de sustentação. 

O primeiro trata da concepção ampliada de saúde como pilar estruturante dos sistemas 

públicos, o segundo advém do movimento reorganização e de atualização das práticas em 

saúde vinculado à Política Nacional de Educação Permanente do Ministério da Saúde, com 

o objetivo de qualificar os recursos humanos de acordo com os princípios e diretrizes do 

SUS. A terceira tratou sobre a desqualificação dos aspectos relacionados ao social, 

considerando alguns programas na saúde, os quais tinham como supervisores profissionais 

que desenvolviam ações técnicas em descompasso a concepção ampliada de saúde 

prevista na Constituição. 

Essas reflexões impulsionaram o interesse com o social por parte de outras 

profissões e para o Serviço Social representou um novo estatuto advindo do novo 

paradigma, no caso a discussão no âmbito interdisciplinar. 

Deste modo, as ações desenvolvidas pelo Serviço Social se inserem 

intrinsecamente no processo de trabalho em saúde, como “um elo orgânico entre os 

diversos níveis do SUS e entre as demais políticas setoriais” (COSTA; p.341; 2006). Assim, 

compreende-se que a cada atendimento realizado pelo Assistente Social, o usuário além 

dos seus problemas de saúde, traz consigo outros determinantes sociais que potencializam 

e/ou geram a doença. 

Deste modo, articular a política de saúde a outras durante o atendimento se faz 

necessário, principalmente pela integralidade do usuário que se deve alcançar, 

considerando todas as suas necessidades. A operacionalização disso, segundo Maria Dalva 

Costa (p.316; 2006) ocorre por meio de “núcleos de objetivação do trabalho”, compostas por 

fases distintas e articuladas entre si, que vai do levantamento de dados a produção de um 

serviço (orientação/encaminhamento) adaptado à necessidade deste. 

Partindo disso, novos espaços foram ganhando o cenário na saúde, principalmente 

aqueles que visam o aperfeiçoamento da mão de obra que prestava os serviços de saúde. 

Dentre eles as Residências Multiprofissionais em Saúde para constituir espaço para uma 

prática diferencial e interdisciplinar. Assim, os projetos pedagógicos são instituídos a partir 

dos princípios do SUS, com conhecimentos essenciais da política de saúde e da real 

necessidade da população. 

O projeto pedagógico da Residência Multiprofissional além do conhecimento dos 

princípios do SUS prevê o ensino em serviço dos residentes nos níveis de complexidades 

da saúde, para que em nível vivenciem as particularidades dos serviços e programas 

desenvolvidos.  O ensino em serviço propicia ao residente além do contato direto com os 



 

                  

serviços, programas e usuários do SUS a aplicação das suas habilidades profissionais e o 

exercício trabalho coletivo por meio da integralidade. 

A experiência foi desenvolvida com base no cenário de prática realizada no 

ambulatório, de um Hospital Universitário da capital do estado do Amazonas. Este cenário 

teve por objetivo o fortalecimento do trabalho multidisciplinar e a aproximação dos 

profissionais junto à pacientes com lesão medular.  

Esta experiência foi oportunizada pela Universidade Federal do Amazonas, por 

meio do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde que é executado pelo Hospital 

Universitário Getúlio Vargas (HUGV).  A residência constitui-se numa pós-graduação lato 

sensu voltada ao aperfeiçoamento dos profissionais ligados a saúde, direcionada ao 

treinamento em serviço (COREMU, p07; 2012). 

A multiprofissionalidade na residência é constituída pelas seguintes profissões da 

saúde: Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e 

Serviço Social que articuladas entre si, atendem as novas necessidades da saúde, o 

atendimento integral ao paciente.  

O programa funciona em regime de tempo integral com dedicação exclusiva, e 

carga horária de 60 (sessenta) horas semanais, sendo 44 (quarenta e quatro) horas de 

prática, 12 (doze) horas de teoria; de acordo com o artigo 1º da Portaria Interministerial nº 

1.077/2009, com duração de dois anos.  

Assim, a carga horária para alcançar o seu objetivo é divida em 80% (oitenta por 

cento) de aulas práticas e 20% (vinte por cento) em atividades teóricas e teórico/práticas, 

com atividades supervisionadas por docentes assistenciais (preceptores e tutores) e 

profissionais assistenciais qualificados nos serviços; (COREMU, p. 09, 2012). 

Quanto as aula práticas, estratégias pedagógicas foram utilizadas tendendo aos 

cenários de aprendizagem configurados em itinerários de linhas de cuidados nas redes de 

atenção à saúde para que a formação dos residentes contemplasse a formação fundamental 

na atenção integral, multiprofissional e interdisciplinar. 

Os cenários de práticas foram divididos em dois períodos, sendo que no primeiro 

ano, o residente denominado R1, vivência a integralidade da atenção à saúde, por meio de 

atividades que envolvem o trabalho coletivo. No segundo ano como R2, o residente tem a 

aproximação direta com as particularidades que envolvem sua a especialização, no caso 

pacientes neurológicos. 

No primeiro ano os residentes possuem quatro cenários de práticas específicos 

subdivididos em dois semestres, sendo que dois estão localizados no ambulatório, um no 

HUGV e um na atenção básica. Na unidade ambulatorial, a experiência divide-se entre a 

Neuroclínica e o PROAMDE. 



 

                  

Visando potencializar as experiências dos residentes nesses cenários de prática, 

as atividades seguem o método do ensino-serviço que se constitui na união teórico-prático-

metodológica que num todo potencializam o aprendizado dos profissionais da saúde no 

processo formativo. Para Vasconcelos et al. (2008, p.02)  entende-se como ensino-serviço:  

 

[...] o trabalho coletivo, pactuado e integrado de estudantes e professores dos 
cursos de formação na área da saúde com trabalhadores que compõem as equipes 
dos serviços de saúde, incluindo-se os gestores, visando à qualidade de atenção à 
saúde individual e coletiva, à qualidade da formação profissional e ao 
desenvolvimento/ satisfação dos trabalhadores dos serviços. 

 

 

Portanto, a integração de diversos profissionais envolvidos, sejam eles: 

professores, preceptores, tutores na qualificação da mão de obra para a saúde, faz com que 

o processo formativo seja dinâmico e interativo, tendo maior aproveitamento por parte dos 

residentes. 

Deste modo, a experiência no PROAMDE junto aos participantes denominados 

pelo programa como “alunos” levou-me enquanto residente de Serviço Social, a refletir 

quanto à vulnerabilidade social destes, considerando as reflexões de Maria Dalva Costa 

(p.315; 2006) quando afirma que “as necessidades da população confrontam-se com o 

conteúdo e a forma de organização dos serviços”. Desta forma, os serviços ofertados criam 

mecanismos de acesso que dificultam e muitas vezes impossibilitam os usuários a acessá-

los. 

No primeiro atendimento do Serviço Social aos alunos é destinado ao Estudo 

Social, o qual permite o levantamento de informações técnicas, importantes para 

entendimento das demandas do aluno. No geral de todos os atendimentos, alguns pontos 

entre os alunos são semelhantes, principalmente questões que envolvem benefícios 

previdenciários; benefícios assistenciais, moradia, educação, trabalho, saúde e 

acessibilidade. 

Diante disso, foi traçado um plano de trabalho para quatro alunos com o objetivo 

de suprir as necessidades dos envolvidos considerando as questões de “caráter 

emergencial” que interferem diretamente no processo de saúde/doença dos alunos de 

“natureza socioeducativa” a qual permite conhecimento sobre os seus direitos, organização 

e funcionamento dos serviços de saúde. (COSTA, p.317; 2006). O período traçado foi de 

três meses, tempo este estabelecido pelo PROAMDE, todas às terças-feiras. 

A cada atendimento realizado com o aluno e seu acompanhante, estes recebiam 

orientações, encaminhamentos com base no conteúdo a ser trabalhado nas aulas 

expositivas, que versavam sobre diversos temas: Serviço Social e o PROAMDE; Cidadania 



 

                  

em Movimento; Organização do SUS; Ações em saúde à pessoa com deficiência; 

Previdência Social; Assistência Social; A Política e o Estatuto voltados a pessoas com 

deficiência; Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEPED); Educação e o 

Trabalho como processo de inclusão social; A importância do Esporte e o lazer para a 

qualidade de vida. O objetivo das aulas era passar informações detalhadas sobre os direitos 

sociais e a partir do entendimento do aluno sobre as estrutura e organização de cada 

serviço disponível, o mesmo teria maior facilidade em acessá-los. 

No geral, em todas as aulas se percebeu o interesse dos alunos nos conteúdos 

expostos, tendo por base suas perguntas, dúvidas e experiências compartilhadas que 

consequentemente enriqueceram as reflexões e potencializam o aprendizado dos alunos na 

promoção dos seus direitos na saúde, educação, trabalho, lazer e cultura.  

As discussões desses temas permitem também ao aluno conhecimento sobre a 

nova realidade na qual está inserido e entender a importância de seguir as orientações 

passadas para que não ocorra um possível agravamento da doenças/lesão. 

Em suma, as contribuições realizadas pelo Serviço Social propiciaram o exercício 

da cidadania dos alunos por meio do acesso destes aos materiais de bens e serviços 

públicos. No entanto, dois merecem destaque, o primeiro compete as instituições trabalham 

com profissionais e serviços especializados voltadas a integração e reabilitação das 

pessoas com deficiência conforme preconiza o Decreto n° 3.238/99. 

Essas instituições, além do atendimento clínico fornecem matéria prima que 

complementam o trabalho desempenhado pelos profissionais. Dentre eles estão os  

medicamentos, cadeira de rodas, cadeira de banho, andador, fraldas geriátricas, colchão 

casca de ovo, cateter e ofertas de órteses e próteses e meios auxiliares de comunicação. 

O segundo destaque foi o engajamento dos alunos em instâncias de controle social 

do SUS voltadas a pessoas com deficiência, por meio dos conselhos gestores e os 

conselhos municipais de saúde, com a participação de espaços democráticos que propiciam 

reflexões, debates e mudanças políticas e jurídicas. 

Para Correia (p.111; 2006) “o controle social tem sido alvo das discussões e 

práticas de diversos segmentos da sociedade como sinônimo da participação social nas 

políticas públicas”. Assim, com essa participação a população tem o direito de expor como 

estão funcionando os serviços ofertados para eles. E essa participação pode ser exercida 

nos Conselhos de saúde, na qual se configuram como espaços legitimados de participação 

e controle dos segmentos populares na ampliação dos direitos e exercício da cidadania. 

Portanto, é essencial motivar a participação dos alunos nesses espaços de 

controle, para que verbalizem suas experiências de vida que tratam das limitações e 



 

                  

violações dos seus direitos. E assim, os órgãos competentes possam intervir de forma 

efetiva nesta problemática.   

Desta forma, compreendemos que o trabalho desenvolvido pelo Serviço Social 

desencadeou, além das questões acima citadas, o interesse dos alunos a outros aspectos 

da vida social, no caso a Educação e Trabalho. Os alunos mostraram-se motivados a 

retornar para vida escolar por conhecerem escolas com espaços adaptados e profissionais 

habilitadas para atendê-los. 

Isto propicia qualificação aos alunos e melhor inserção no mercado de trabalho, 

principalmente quando se considera a políticas de cotas destinadas a este segmento. Logo, 

todos os temas articulados entre si, trabalham a integralidade do sujeito atendido e 

promovem a inclusão social.  

Por fim, o Serviço Social inserido no atendimento multiprofissional contribui 

significativamente para a inclusão social dos sujeitos e fornece para outros campos dos 

saberes conhecimentos que complementam a atuação profissional. Assim, o cuidado 

integral dos pacientes com lesão medular alcança o seu objetivo que é atender todas as 

especificidades do indivíduo considerando as condicionalidades existentes.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O Serviço Social inserido na Residência Multiprofissional mostra seu valor, sendo 

essencial na troca de saberes entre as profissões. Fortalecendo sua trajetória no 

atendimento aos lesionados medulares a partir da sua inclusão social com a utilização de 

serviços públicos e a obtenção de materiais de insumos. 

Os aspectos econômicos, psicossociais, políticos e culturais ganham destaque na 

ótica do Assistente Social e tornam-se elementos importantes no processo saúde/doença e 

configuram-se como base para as intervenções profissionais que visam o cuidado e a 

integralidade.  

Assim, o Serviço Social atua na defesa da cidadania e inclusão social dos 

lesionados medulares viabilizando atividades continuadas que visam à melhoria de vida e 

ações pautadas nos direitos sociais e nos princípios da universalidade, integralidade e 

equidade. 

Por fim, o PROAMDE se concretizou como espaço profícuo no atendimento a 

pessoas com lesão medular. E possibilitou espaços de aprendizagem, reflexão e ações 

coletivas bem como a construção de novos conhecimentos que levam a mudanças e 

melhorias na vida das pessoas com deficiência. 
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