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BERNARDES, Amanda Maria. Demandas ao Serviço Social na Pandemia de 
Covid-19 no Hospital de Retaguarda HU-UEL/Londrina-PR. 2022. 90 f. Trabalho 
de Conclusão de Serviço Social– Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina, 2022. 

 
Em março de 2020 foi proclamada a pandemia do Novo Coronavírus, tal 
acontecimento ocasionou uma crise sanitária e agravou a crise econômica e social 
mundial. Uma das principais preocupações eram o colapso dos sistemas de saúde a 
partir do alto índice de contaminação e mortes ocasionadas pela Covid-19. A partir 
desse contexto, o presente trabalho tem como objeto de pesquisa as demandas 
apresentadas ao serviço social do “Hospital de Retaguarda HU-UEL Londrina-PR”. 
Esse espaço sócio ocupacional é um serviço emergencial para enfrentamento a 
pandemia de Covid-19 e extremamente recente. Se pesquisou quais as demandas 
surgiram ao serviço social inscrito num serviço de atenção terciária em saúde no 
período de Emergência em Saúde Pública ocasionada pela pandemia de Covid-19.  A 
pesquisa foi de natureza qualitativa com uso de recursos quantitativos. Foi utilizado 
levantamento bibliográfico para aprofundamento teórico. E foi realizado pesquisa 
documental no MedView, um sistema de informação de prontuário eletrônico que 
abrange todo o Hospital Universitário de Londrina. A partir da pesquisa foi identificado 
que as principais demandas são referentes ao Processo Saúde Doença, em que as 
que mais se destacam é a participação da família no tratamento, processo do cuidado, 
visitas ao paciente internado, adesão ao tratamento e conhecimento da realidade 
social. Concluísse que durante a pandemia de Covid-19 as demandas foram em 
referência ao isolamento social, acesso à informação e integralidade da saúde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Demandas; Serviço Social; Covid-19; Hospital de Retaguarda; 

Emergência. 
 



 
 

ABSTRACT 

BERNARDES, Amanda Maria. Demands for Social Work in the Covid-19 Pandemic 
at Hospital de Retaguarda HU-UEL/Londrina-PR. 2022. 90 f. Trabalho de 

Conclusão de Serviço Social– Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina, 2022. 

In March 2020, the New Coronavirus pandemic was proclaimed, this event caused a 
health crisis and worsen the global economic and social crisis. One of the main 
concerns was the collapse of health systems from the high rate of contamination and 
deaths caused by Covid-19. From this context, the present work has as object of 
research the demands presented to the Social Work of the “Hospital de Retaguarda 
HU-UEL Londrina-PR”. This socio-occupational space is an emergency service to face 
the Covid-19 pandemic and is extremely recent. It was researched which demands 
arose from the social service inscript in a tertiary health care service in the period of 
Public Health Emergency caused by the Covid-19 pandemic. The research was 
qualitative in nature with the use of quantitative resources. A bibliographic survey was 
used for theoretical deepening. A documental research was carried out in MedView, 
an electronic medical record information system that covers the entire University 
Hospital of Londrina. Based on the research, it was identified that the main demands 
refer to the Health-Illness Process, in which the most prominent are the family's 
participation in the treatment, care process, visits to the hospitalized patient, 
adherence to treatment and knowledge of the social reality. It was concluded that 
during the Covid-19 pandemic, the demands were in reference to social isolation, 
access to information and health integrality. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key-words: Demands; Social work; Covid-19; Hospital de Retaguarda; Emergency. 
 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 – Atendimento Social do MedView ........................................................... 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 – Sexo dos usuários do HR/Londrina de 14/12/2020 a 28/03/2022 .......... 57 

Gráfico 2 – Faixa Etária dos usuários do HR/Londrina de 14/12/2020 a 

28/03/2022 ............................................................................................................... 58 

Gráfico 3 – Procedências dos usuários do HR/Londrina de 14/12/2020 a 28/03/2022

 ................................................................................................................................. 59 

Gráfico 4 – Tipos de demandas ao Serviço Social no HR/Londrina no período de 

14/12/2020 a 28/03/2022.......................................................................................... 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 1 – Atendimentos do Serviço Social no Hospital de Retaguarda de 14/12/2020 
a 28/03/2022 ............................................................................................................. 56 
Quadro 2 – Detalhamento das demandas sociais mais frequentes ao Serviço Social 
no HR/Londrina de 14/12/2020 a 28/03/2022............................................................ 64 
 
 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ANVISA 

CAPEC 

CFESS 

COVID 

COES 

CPI 

CRESS 

EBSERH 

ESPII 

ESPIN 

HR 

HU 

IAP 

INAMPS 

INPS 

OMS 

OPAS 

PR 

PAIS 

PS 

SCO 

SESA 

SVS 

SINPAS 

SUDS 

SUS 

UEL 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

Comissão de Avaliação de Projetos de Pesquisa Científica 

Conselho Federal de Serviço Social 

Corona Virus Disease 

Centro de Operações de Emergência em Saúde 

Comissão Parlamentar de Inquérito 

Conselho Regional de Serviço Social 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

Emergência de Saúde Pública de Relevância Internacional 

Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional 

Hospital de Retaguarda 

Hospital Universitário 

Instituto de Aposentadoria e Pensões 

Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 

Instituto Nacional de Previdência Social 

Organização Mundial de Saúde 

Organização Pan-Americana de Saúde 

Paraná 

Programa de Ações Integradas de Saúde 

Pronto Socorro 

Sistema de Comando de Operações 

Secretária de Estado da Saúde do Paraná 

Secretaria de Vigilância em Saúde 

Sistema Nacional de Assistência e Previdência Social 

Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde 

Sistema Único de Saúde 

Universidade Estadual de Londrina 



 
 

UTI 

UPA 

UTHR 

Unidade de Tratamento Intensivo 

Unidade de Pronto Atendimento 

Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital de Retaguarda 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO .......................................................................................... 14 

 

2 PANDEMIA E MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA ........................................ 18 

2.1 SEGURANÇA SANITÁRIA E DE SAÚDE GLOBAL  ................................................ 21 

2.2 DETERMINAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE E A PANDEMIA DE COVID 19  ...................... 24 

2.3 RESPOSTAS DO BRASIL PARA A EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA  .................. 26 

 

3 HOSPITAIS: ESPAÇO SÓCIOCUPACIONAL DO SEVIÇO SOCIAL ...... 37 

3.1           HOSPITAL DE RETAGUARDA NA PANDEMIA DE COVID-19 ................................. 39 

3.2            SERVIÇO SOCIAL E SUA ATUAÇÃO NOS HOSPITAIS ........................................... 42 

3.3        TRABALHO DOS ASSISTENTES SOCIAIS EM HOSPITAIS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-

19............................................................................................................................... 45 

 

4 DEMANDAS AO SERVIÇO SOCIAL EM HOSPITAIS ............................. 50 

4.1 DEMANDAS AO SERVIÇO SOCIAL NO HR: PESQUISA DOCUMENTAL ................... 53 

4.1.1 Caracterização dos usuários atendidos no HR/Londrina no período de 

14/12/2020 a 28/03/2022 .......................................................................... 56 

4.1.2 Principais demandas ao Serviço Social no HR/Londrina no período de 

14/12/2020 a 28/03/2022 .......................................................................... 60 

4.1.3 Problematização das demandas ao Serviço Social no contexto da pandemia 

Covid-19 .................................................................................................... 65 

4.1.3.1     Participação da família no tratamento ....................................................... 66 

4.1.3.2 Processo do cuidado ................................................................................. 69 

4.1.3.3 Visitas ao paciente internado .................................................................... 72 

4.1.3.4 Conhecimento da realidade social ............................................................ 73 

4.1.3.5 Adesão ao tratamento ............................................................................... 75 

 

5       CONCLUSÃO .................................................................................................. 78 

 

REFERÊNCIAS ......................................................................................... 80 

 

APÊNDICES.................................................. ............................................ 88 



 
 

APÊNDICE A – Parecer favorável a pesquisa .......................................... 89 

APÊNDICE B – Termo de confidencialidade e sigilo ................................. 90 



14 

1 INTRODUÇÃO 

 

A escolha do tema do presente TCC se deu a partir da breve vivência 

de estágio no setor Hospital de Retaguarda do Hospital Universitário de Londrina. Foi 

uma experiência de cerca de um mês nesse setor, mas muito intensa visto a alta 

complexidade dos casos de Covid-19 que eram atendidos, com óbitos diários, 

limitações de suporte recorrentes, pacientes com longo tempo de internação e etc.  O 

Hospital de Retaguarda foi implantado em 2020 como uma das medidas de 

enfrentamento a Covid-19, na estrutura do HU que havia sido construída para a nova 

maternidade do hospital.  

Por ser um serviço de saúde emergencial e extremamente recente 

vários questionamentos surgiram acerca desse campo de trabalho profissional em que 

o serviço social faz parte da equipe multiprofissional. A partir dessa vivência surgiu o 

objeto de pesquisa, sendo as “demandas apresentadas ao serviço social do Hospital 

de Retaguarda HU-UEL Londrina-PR”.  

Tem por objetivo geral problematizar as demandas ao Serviço Social 

no Hospital de Retaguarda HU-UEL no enfrentamento à pandemia de Covid-19 e 

como objetivos específicos identificar as demandas ao Serviço Social no Hospital de 

Retaguarda, sistematizar as principais demandas ao Serviço Social no Hospital de 

Retaguarda e compreender em que medida as demandas ao serviço social se 

alteraram na pandemia de Covid-19. O recorte de pesquisa a partir das demandas se 

deu porque é o que é possível investigar a partir do Sistema de Prontuário Eletrônico 

MedView, onde as requisições profissionais não poderiam ter um aprofundamento ou 

levantamento de dados suficiente apenas a partir da pesquisa documental, opção 

metodológica do estudo.  

Cabe indicar que, diante do contexto em que a presente pesquisa foi 

desenvolvida, sobretudo os relacionados á própria pandemia Covid-19 e seus 

impactos tanto na vida acadêmica e pessoal, a opção pelo estudo das demandas a 

partir do MedView não desconsiderou que os aspectos do trabalho das assistentes 

sociais como requisições institucionais, condições de trabalho, dentre outros, não 

seriam importantes. Todavia, o compromisso ético tanto para levantamento dos 

dados, como de uma análise pormenorizada, se colocaram determinantes para a 

limitação do escopo do estudo. 

O objeto de pesquisa será investigado a partir de pesquisa 
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documental no registro profissional do Serviço Social inserido num campo construído 

num período emergencial, problematizando como essas demandas foram 

direcionadas ao Serviço Social e observando como elas se alteraram com o avanço 

da pandemia. A questão central do problema de pesquisa: Quais as demandas ao 

Serviço Social mediante a pandemia Covid-19 no Hospital de Retaguarda HU UEL?  

Em relação aos procedimentos metodológicos, a pesquisa será de 

natureza qualitativa com uso de recursos quantitativos, segundo Deslandes et al. 

(1994, p.22), a partir de dados quantitativos se apreenderá a “região visível, ecológica, 

morfológica e concreta” e a partir dos dados qualitativos “aprofunda-se no mundo dos 

significados das ações e relações humanas, um lado não captável em equações, 

médias e estatísticas”. Deslandes et al. (1994) colocam que essas pesquisas se 

complementam, pois, “a realidade abrangida por eles interage dinamicamente, 

excluindo qualquer dicotomia.” 

Foi utilizado levantamento bibliográfico para aprofundamento teórico, 

que, em consonância a opinião de Deslandes et al. (1994, p. 52), a dinâmica de 

levantamento e à discussão da produção bibliográfica é essencial para a pesquisa, 

onde é fundamental para a pesquisa básica, articulação de conceitos e sistematização 

da produção da área do conhecimento abordada.  

Houve a necessidade de realização de entrevistas informativas1 com 

as Assistentes Sociais que atuaram no Hospital de Retaguarda para construção e 

descrição desse serviço de saúde no contexto da pandemia Covid-19, tendo em vista 

a baixa existência de registros formais sobre o mesmo. Sendo assim, tais informações 

não serão consideradas materiais de coleta de dados e portanto, não analisadas ou 

problematizadas e devem ser entendidas como conteúdo necessário para 

contextualizar o objeto de pesquisa. 

A coleta de dados para a pesquisa documental será a partir do 

MedView, um sistema de informação de prontuário eletrônico que abrange todo o 

Hospital Universitário de Londrina, em que é possível identificar a quantidade de 

atendimentos do serviço social e os tipos de demandas atendidas no Hospital de 

Retaguarda. Não serão identificados nomes, perfis ou qualquer informação que possa 

caracterizar as pessoas.  

Segundo Carvalho et al. (2016), parte das informações necessárias 

                                            
1 A entrevista informativa foi realizada apenas para obter informações sobre o Hospital de Retaguarda, 
no entanto, foram utilizados todos os procedimentos éticos cabíveis para realização de entrevista. 
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para conhecer a situação de saúde de uma população estão disponíveis nos vários 

Sistemas de Informações em Saúde. Nesse sentido, a coleta dos dados será feita no 

sistema de prontuário eletrônico MedView. As assistentes sociais para registrar os 

atendimentos, primeiro selecionam o prontuário do paciente a partir do número de 

Registro no HU ou nome completo, vão até o campo “Evolução”. Em “Evolução”, para 

as assistentes sociais aparece o campo “Atendimento social” onde é possível 

selecionar as seguintes informações: Local de atendimento; se o atendimento foi para 

o paciente, família ou rede de serviços; Solicitante; Se houve encaminhamento, para 

qual órgão e cidade; e as “Demandas/tipos de demandas” atendidas, que aparecem 

demandas principais e desdobramentos a elas para serem selecionadas.  

Na lista de Demandas/Tipos de demandas disponíveis para 

preenchimento no referido prontuário encontram-se subdivididos, em que neste 

trabalho separou-se para fins de organização, em demandas e seus detalhamentos2, 

sendo os seguintes: 

- Acesso aos direitos sociais: Direito à educação, direito à saúde, 

direitos assistenciais, direitos do cidadão, direitos previdenciários, 

direitos reprodutivos, direitos trabalhistas e participação social; 

- Interrelação com a rede de serviços: Continuidade do tratamento 

pela rede sócio assistencial ou educacional, continuidade do 

tratamento na rede do SUS, instituição de educação especial, 

internação domiciliar e rede de terceiro setor;  

- Processo saúde/doença: Adesão ao tratamento, agravamento do 

estado de saúde, condições de permanência da família no período de 

internação, conhecimento da realidade social, cultura, dependência 

química, desdobramentos sociais frente a doenças e acidentes, 

doação/transplante, dificuldades de relação entre família e equipe, 

implicações de adoecimento nas relações familiares, morador em 

situação de rua, participação da família no tratamento, processo de 

cuidado, relações de família, religiosidade e terminalidade/morte;  

- Recursos essenciais relativos à seguridade social: Acolhimento 

institucional, alimentos, enxoval de recém-nascido/vestuário, fórmula 

                                            
2 O detalhamento nesse caso é uma maior especificação da demanda, em que, por exemplo em relação 
aos direitos sociais o detalhamento diz respeito a qual direito social está se referindo, e assim por 
diante. 
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láctea, hospedagem durante o tratamento, insumos e equipamentos, 

medicação, moradia, óculos, órtese e prótese e transporte;  

- Relações usuário e instituições: abandono ao tratamento; 

desconhecimento/descumprimento de normas e rotinas institucionais, 

visita ao paciente internado;  

- Violação de direitos: aborto legal, entrega legal, não reconhecimento 

da paternidade, perda do poder familiar/doação, preconceito e quebra 

de sigilo;  

- Violência, negligência, abandono: criança/adolescente, idoso, 

homem, mulher e pessoa com deficiência.  

Após a conclusão dessa etapa, é registrado o atendimento por escrito. 

Diante do considerável volume de informações disponíveis e da 

viabilidade da pesquisa no âmbito da graduação, optamos em partir de gradientes de 

valores, em que primeiro listamos as 3 demandas mais frequentes e, em seguida, os 

10 detalhamentos de demandas que mais apareceram. Dessa forma, após o 

ranqueamento dos 10 principais detalhamentos de demandas, conforme já indicado, 

um novo gradiente de valor foi aplicado e, para avançar na pesquisa, foram 

selecionados os cinco detalhamentos de demandas que mais apareceram, onde 

veremos o registro escrito de 10 prontuários aleatórios de cada para tentar se 

aproximar da realidade social do momento, resguardando o sigilo profissional, sem 

identificar ou expor os usuários e assistentes sociais. A escolha dos gradientes de 

valores partiu da premissa de que tais escolhas, além de tornarem exequível a 

pesquisa, seriam suficientes para os objetivos deste estudo. 

Dessa forma, conforme Marsiglia (2006, p. 8), foi utilizado o método 

de amostragem, sendo trabalhado com amostras probabilísticas, em que “são usadas 

em pesquisas quantitativas, buscando-se uma representatividade do universo.” E as 

amostras usadas foram aleatórias simples. Essas amostras são, segundo Marsiglia 

(2006, p. 9) o seguinte: 

a) Aleatórias simples: quando se procura garantir a mesma possibilidade de 
compor a amostra para cada um dos componentes do universo. Fazemos uso 
de sorteios, com numeração prévia de cada elemento componente do 
universo; (MARSIGLIA, 2006, p. 9) 

 Após a pré-análise dos dados e de posse do material sistematizado, 

os mesmos serão analisados a partir dos seguintes eixos de análise: caracterização 

dos usuários atendidos no HR/Londrina; principais demandas ao Serviço Social no 
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HR/Londrina e a problematização das demandas sociais no contexto da pandemia 

Covid-19. 

No que diz respeito aos procedimentos éticos para a realização da pesquisa, o 

projeto foi submetido ao Comissão de Avaliação de Projetos de Pesquisa Científica 

do HU/UEL (CAPEC-HU) para a aprovação da utilização dos dados necessários para 

a realização da pesquisa e obteve parecer favorável à realização do projeto, conforme 

parecer anexado no Apêndice A. A pesquisadora responsável assinou Termo de 

Compromisso, Sigilo e Confiabilidade (Apêndice B), cujo conteúdo reafirmou seus 

compromissos éticos com os materiais utilizados na pesquisa e discussão teórica. 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso foi dividido em quatro 

capítulos, sendo o primeiro a introdução com o detalhamento dos objetivos do 

trabalho, justificativa e metodologia.  

O segundo capítulo “Pandemia e Medidas de Contingência” trata 

sobre a pandemia, as medidas de contingência adotadas, tratando dos conceitos de 

Segurança Sanitária e de Saúde Global, Determinação Social de Saúde e sobre as 

respostas do Brasil para a Emergência em saúde pública ocasionada pela pandemia 

e foi desenvolvido a partir de referenciais teóricos.  

O terceiro capítulo “Hospitais: espaço Sóciocupacional do Serviço 

Social” trata sobre os hospitais, sendo um dos espaços de atuação do Serviço Social, 

especifica a realidade do Hospital de Retaguarda em Londrina/PR, aproxima a 

atuação do serviço social em hospital e seu trabalho durante a pandemia, esse 

capítulo foi elaborado a partir de referenciais teóricos e da entrevista informativa.  

O quarto e último capítulo “Demandas ao Serviço Social em Hospitais” 

irá tratar sobre as demandas que emergem ao Serviço Social em Hospitais, e nele irá 

conter a pesquisa documental para identificar quais as demandas que apareceram ao 

Serviço Social do HR, contendo uma caracterização dos usuários atendidos, as 

principais demandas que emergiram e a problematização dessas demandas no 

contexto de pandemia de Covid-19, tendo sido formulado a partir de referenciais 

teóricos e pela pesquisa documental no prontuário eletrônico MedView. 

 

2 PANDEMIA E MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA 

 

O significado de pandemia, de acordo com Ferreira (2008) é uma 

epidemia que acontece em grandes proporções, ocorrendo até por todo o planeta. 
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Dessa forma, a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 2022) coloca que esse 

termo se refere à distribuição geográfica e não a gravidade da doença.   

O mundo em sua história já enfrentou diversas pandemias, Souza 

(2020, p. 2470) ressalta que algumas tiveram ciclos repetidos por séculos ou décadas, 

como varíola, sarampo e cólera, e ressalta algumas pandemias de gripe, por exemplo 

pelo vírus influenza H1N1 em 1918, pelo vírus influenza H2N2 entre os anos 1957 e 

1958 e pelo vírus influenza H5N1 nos anos 2000. 

De acordo com o histórico da pandemia de Covid-19 da Organização 

Pan-Americana da Saúde (OPAS, 2022), no dia 3 de dezembro de 2019 a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) foi alertada sobre casos de pneumonia em 

Wuhan, cidade da República Popular da China. Sendo um novo tipo de coronavírus, 

denominado em 11 de fevereiro de 2020 como SARS-Cov-2, causador da doença 

Covid-19. Segundo a OPAS (2022), os coronavírus estão em todo o mundo e são a 

principal causa de resfriado comum, e afirmam que até as últimas décadas eram raros 

os casos graves em humanos. 

Em 11 de março de 2020 foi declarado a pandemia do novo 

coronavírus. A doença Covid-19 possui como principais sintomas febre, cansaço e 

tosse seca, e pode gerar outros sintomas menos comuns como perda de paladar ou 

olfato, congestão nasal, conjuntivite, dor de garganta, dores nos músculos e juntas, 

diferentes tipos de erupção cutânea, náusea, vômito, diarreia, calafrios ou tontura, e 

pode evoluir para casos graves com evolução para Síndrome Respiratória Aguda e 

entre outros sintomas. A Covid-19 possui uma alta taxa de mortalidade, onde foi 

registrado pela OMS, até 20/05/2022, 6.274.323 mortes no mundo.  

O vírus da Covid-19 é de RNA, segundo o informe nº 37 de Evidências 

de Atenção de SARS-CoV-2 do Ministério da Saúde (2021), é esperado um acúmulo 

natural, espontâneo e contínuo de mutações do vírus, desde seu surgimento foram 

identificadas mais de 1.536 variantes no mundo. Destacam que a maioria dessas 

mutações são irrelevantes e algumas até negativas para o próprio vírus, mas algumas 

colocam vantagens, sendo maior transmissibilidade e escape da resposta imunológica 

ao vírus.  

Há identificado pela OMS cinco variantes de preocupação do vírus 

SARS-CoV-2, sendo elas as variantes Alfa, Beta, Gama, Delta e mais recente a 

Ômicron, incluída no dia 26 de novembro de 2021. Essas variantes de preocupação 

podem estar relacionadas a aumentos repentinos de novos casos, mais severidade 
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da doença e a efeitos prejudiciais a eficácia das vacinas disponíveis. 

Com a rápida disseminação da doença pelo mundo e o alto índice de 

mortes causados pela Covid-19, houve um grande e rápido esforço para o 

desenvolvimento de vacinas em um curto espaço de tempo sendo predominante e 

mais ágil por determinados Estados Nacionais, Grupos Empresariais Farmacêuticos, 

Universidades e Institutos de Pesquisa, em que segundo Senhoras (2021, p. 111) se 

posicionaram “para tornar a crise da Covid-19 em uma oportunidade estratégica para 

promoção de soluções, mas também para a maximização de seus interesses e 

poderes”. 

Senhoras (2021, p. 113) ressalta que a corrida pela vacina indicou 

assimetria na vacinação entre os países, em que a lógica de distribuição das vacinas 

foi a mercadológica em que é pouco fundamentada na cooperação e assentada na 

competição, o que tornou a taxa de vacinação dos países diretamente proporcional à 

renda, em que “por um lado, nos países com maior renda per capita há um percentual 

maior de população vacinada. Por outro lado, nos países com menor renda, a 

vacinação é inexistente ou mesmo baixa. (SENHORAS, 2021, p. 113) 

No Brasil, por conta da postura negacionista adotada pelo Governo 

Federal, o planejamento e aquisição de vacinas houve atrasos e escândalos, como a 

CPI da Pandemia investigou, em que em seu relatório final aponta que: 

Após quase seis meses de intensos trabalhos, esta Comissão Parlamentar 
de Inquérito da Pandemia colheu elementos de prova que demonstraram 
sobejamente que o governo federal foi omisso e optou por agir de forma não 
técnica e desidiosa no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, 
expondo deliberadamente a população a risco concreto de infecção em 
massa. Comprovaram-se a existência de um gabinete paralelo, a intenção de 
imunizar a população por meio da contaminação natural, a priorização de um 
tratamento precoce sem amparo científico de eficácia, o desestímulo ao uso 
de medidas não farmacológicas. Paralelamente, houve deliberado atraso na 
aquisição de imunizantes, em evidente descaso com a vida das pessoas. 
Com esse comportamento o governo federal, que tinha o dever legal de agir, 
assentiu com a morte de brasileiras e brasileiros. (BRASIL, 2021, p. 1270-
1271) 

Segundo o portal da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 

Anvisa, acessado em 08/03/2022, atualmente há quatro vacinas aprovadas para uso 

no Brasil, sendo a Comirnaty (Pfizer/Wyeth), Coronavac (Butantan), Janssen Vaccine 

(Janssen-Cilag) e Oxford/Covishield (Fiocruz e Astrazeneca), e duas vacinas 

receberam autorização para importação excepcional, sendo a Sputinik e a Covaxin 

(esta encontra-se com autorização suspensa por medida cautelar). Além dessas, as 

vacinas com estudos aprovados pela Anvisa são INO-4800 (Icon plc), AZD2816 



21 

(Astrazeneca), Butanvac (Butantan), COVLP (Medicago), Inativada contra Sars-CoV-

2 (IMBCAMS), SCB-2019 (Clover), Vacina de RNAm para Sars-CoV-2 (Sanofi 

Pasteur), Vacina de RNA MCTI Cimatec HDT (HDT Biocorp/Cimatec-BA) e 

Ad26.COV2.S (Janssen). As vacinas com submissão formal são SpinTec (UFMG), 

Versamune (USP) e S-UFRJvac (UFRJ), e as vacinas com submissão prévia são a 

Vacina da Universidade Estadual do Ceará, Azidus (SinoCellTech), Icon/Medicago e 

Vacina BNT162 (Wyeth). 

No Brasil, em abril/2022, as vacinas são aplicadas na faixa etária de 

5 a 17 anos com duas doses ou dose única, e para a população acima de 18 anos 

são aplicadas duas doses ou dose única e doses de reforço. Até 13/05/2022, segundo 

a OMS (2022), no Brasil haviam sido aplicadas 452.075.942 doses de vacina contra a 

Covid-19. 

A partir dessa breve conceituação sobre pandemia e histórico sobre 

a declaração e enfrentamento da pandemia de Covid-19, no presente capítulo em 

cada tópico será aprofundado uma discussão considerada importante para entender 

a pandemia de SARS-COV-2, seus impactos e as respostas do mundo e do Brasil a 

essa Emergência em Saúde Pública mundial.  

 

2.1 SEGURANÇA SANITÁRIA E DE SAÚDE GLOBAL 

 

O conceito de segurança sanitária, segundo Waldman e Carvalho 

(2014, p. 61), não possui um consenso sobre sua delimitação, apesar das variadas 

conceituações e discordâncias, alguns pontos são convergentes nos documentos 

elaborados sobre o assunto. Waldman e Carvalho (2014, p.63) destacam a proteção 

contra ameaças de âmbito global, emergência de problemas globais que não existem 

abordagens adequadas, engajamento de novos atores nos cenários e intervenções 

no enfrentamento de situações de emergência global e maior integração entre os 

países para a busca de soluções em comum aos problemas de relevância planetária. 

Dessa maneira, Waldman e Carvalho (2014, p.63) ressaltam que a 

partir desses pontos em comum, a segurança sanitária reúne ações para a defesa 

contra a ameaça de riscos internos e externos à saúde pública nacional, regional ou 

global. 

Dentre as transformações importantes ocorridas no século XX ao 

redor do mundo, a globalização teve um forte impacto na economia, estrutura 
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demográfica, nas condições de vida, organização das nações e dentre outros, 

Waldman e Carvalho (2014, p. 55) ressaltam que a partir desse processo, 

principalmente a partir dos anos de 1990 as questões de saúde ganham destaque em 

boa parte dos países. 

Dessa maneira, segundo Waldman e Carvalho (2014, p. 55), houve a 

criação de referenciais teóricos que passaram a fundamentar um arcabouço jurídico 

“para o estabelecimento de normas que ofereçam suporte à criação ou reformulação 

de organizações internacionais, governamentais ou terceiro setor”. 

Esses referenciais teóricos estão em sua maioria em torno dos 

conceitos de saúde global e segurança sanitária, com preocupação com questões 

relacionadas as “emergências de saúde pública” nacionais e internacionais, em que 

há necessidade da “comunidade global de dispor recursos humanos e operacionais 

preparados, assim como uma base jurídica para fazer frente a tais situações” (Fidler, 

1996 e Carmo et al., apud Waldman e Carvalho, 2014). 

Waldman e Carvalho (2014, p. 56) elencam que as doenças 

infecciosas se destacam como criadores de condições favoráveis para o 

acontecimento de emergências em saúde pública, por obter potencial pandêmico, em 

que colocam em risco de sobrecarga dos sistemas de saúde, e oferta de diversos 

outros serviços como transporte, causando consequentemente alto impacto 

econômico.  

Atualmente vivemos a emergência em saúde pública ocasionada pela 

pandemia de Covid-19. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2021), até 

20/05/2022, a situação global da pandemia era 521.920.560 casos confirmados e 

6.274.323 mortes causadas pela Covid-19. No Continente americano haviam 

155.496.306 casos confirmados de Covid-19. E no Brasil, até a data de 20/05/22, 

haviam 30.741.811 casos confirmados e 665.319 mortes causadas pela Covid-19. 

A partir da década de 1980, como Waldman e Carvalho (2014, p. 59) 

ressaltam, há o retorno das doenças infecciosas como uma das prioridades de saúde 

pública, coincidindo com a pandemia de Aids, e em função do aparecimento de 

diversos microrganismos desconhecidos ou reaparecimento de doenças 

anteriormente controladas. Como observado na pandemia do vírus HIV e na de SARS-

COV-2, as epidemias e pandemias tem um grande potencial de “morbimortalidade” e 

impacto na economia dos países. 

Por conta da rapidez da disseminação dos microrganismos 
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emergentes e reemergente, Waldman e Carvalho (2014, p.60) ressaltam que as 

intervenções de saúde pública são indispensáveis, porém se faz necessário ações 

rápidas e efetivas que ultrapassem fronteiras, dessa forma, elencam que a partir disso 

há a organização de sistemas de vigilância global para respostas rápidas em situações 

de emergência nacionais e globais.  

Em 2005 é publicado o Regulamento Sanitário Internacional, vigente 

desde 2007, que introduz o conceito de Emergência de Saúde Pública de Relevância 

Internacional (ESPII), segundo Henrique e Vasconcelos (2020, pg. 27), é um 

instrumento pactuado por 196 países, em que a implementação é coordenada pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Waldman e Carvalho (2014, p. 61) ressaltam que a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) é o órgão que assume a responsabilidade pela articulação 

dos países, em que tem como objetivo assegurar a rapidez e efetividade das 

respostas. 

De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 

2022), na data de 30 de janeiro de 2020 a OMS declara que o surto do novo 

coronavírus constituía Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), sendo o mais alto nível de alerta conforma o Regulamento Sanitário 

Internacional. 

A ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário 
Internacional (RSI), “um evento extraordinário que pode constituir um risco de 
saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de 
doenças; e potencialmente requer uma resposta internacional coordenada e 
imediata”. (OPAS, 2022) 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), para fornecer 

“direcionamentos práticos para gestores e planejadores de políticas de saúde para 

desenvolverem planos estratégicos de preparação e resposta para o combate à 

COVID-19” (ALBUQUERQUE, 2020, P.) elaborou e divulgou o documento “COVID-

19: Operational Planning Guidelines to Support Country Preparedness and 

Response”. 

Considerando as desigualdades e hierarquias existentes entre os 

países, é observado dificuldade em se pensar em saúde global e respostas globais 

universais que sejam efetivas, dessa forma, no próximo capítulo, será discutido a 

determinação social de saúde e pandemia para a discussão de como analisar a 

realidade e suas desigualdades sociais. 

https://www.paho.org/pt/regulamento-sanitario-internacional-rsi
https://www.paho.org/pt/regulamento-sanitario-internacional-rsi


24 

2.2  DETERMINAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE E A PANDEMIA DE COVID-19  

 

A determinação social da saúde, segundo Fleury-Teixeira e Bronzo 

(2010, p.37), é apenas um aspecto da determinação social dos indivíduos humanos, 

em que os meios materiais e espirituais que cada ser humano tem acesso e as 

relações sociais em que está inserido definem as possibilidades e características da 

vida dos indivíduos. Em que as possibilidades objetivas presentes na sociedade são 

definidas pelo processo histórico e a partir das relações sociais. 

Fleury-Teixeira e Bronzo (2010, p.38), colocam que a determinação 

social pode ser considerada a partir de seu conceito mais amplo e mais particular, 

sendo o com mais amplitude as relações econômicas e macrossociais, atualmente 

definidas mundialmente, onde os macrodeterminantes impactarão a vida dos 

indivíduos sociais de diversas formas, e o conceito mais particular sendo a 

“determinação da vida de cada indivíduo é o próprio indivíduo”, onde se considera as 

atividades e escolhas realizadas individualmente, dentro de suas condições reais de 

vida, como determinantes.  

Isto quer dizer que a sequência de determinações sociais, desde as 
características mais gerais da sociedade, dos macrodeterminantes 
socioeconômicos globais, até as mais particulares, dos pequenos grupos e 
das relações interpessoais conformam as individualidades, mas essas são 
ativas na escolha de si, manifestam-se ativamente em suas escolhas e atos. 
Por meio desse processo, de modo mais ou menos consciente, os indivíduos 
reproduzem e transformam as relações sociais, a forma, o ordenamento 
social em que estão inseridos. (FLEURY-TEIXEIRA E BRONZO, 2010, P. 38) 

A determinação social da saúde parte de uma perspectiva crítica, 

onde a partir de uma análise dialética, parte das relações de explorações inerentes ao 

modo de produção capitalista, que entende as diversas expressões e consequências 

na vida do indivíduo, sobretudo na sua saúde. 

Compreender a determinação social da saúde, portanto, não consiste em 
compreender apenas que a saúde depende do acesso aos objetos humanos, 
mas que as possibilidades de realização do humano, e o acesso aos produtos 
necessários para tal, dependem do grau de desenvolvimento das forças 
produtivas e das relações de produção estabelecidas em cada formação 
social. A ideia dominante, de identificação dos determinantes, é, portanto, 
insuficiente para direcionar ações de saúde que contribuam efetivamente 
para a máxima realização do humano. Para tal, seria necessário alterar o 
modo de produção. (ALBUQUERQUE e SILVA, 2014, p. 962) 

Dessa forma, a determinação social da saúde não se fragmenta em 

apenas alguns pontos de análise, e a partir dela, é possível fazer uma análise mais 

completa que realmente se desvele as reais “raízes” das iniquidades de saúde.  
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A definição de saúde presente na Lei Orgânica de Saúde (Lei nº 

8142/90), como é ressaltado por Cruz (2012, p. 29), procura ir além da apresentada 

pela OMS sendo a definição da Organização Mundial da Saúde (1948) o “estado de 

completo bem-estar físico, mental e social”, a definição na Lei nº 8142/90 é mais ampla 

por explicitar os determinantes e condicionantes do processo saúde-doença, onde 

considera, entre outros, a alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, 

trabalho, renda, educação, transporte, lazer, acesso a bens e serviços essenciais, e 

coloca que “os níveis de saúde da população expressam a organização social e 

econômica do país” (Brasil, 1990, Art. 3). 

Na saúde também existe os determinantes sociais da saúde, usados 

com mais frequência por órgãos oficiais, como OMS e Ministério da Saúde que 

utilizam determinantes estruturais e intermediários para análise do processo saúde-

doença, porém os determinantes sociais mesmo que levem em consideração fatores 

socioeconômicos e políticos, segundo Albuquerque e Silva (2014, p. 958), essa forma 

de análise coloca um forte risco de culpabilização dos sujeitos, pois apresenta os 

fatores de forma fragmentada e podem ser resumidos por fatores como a insuficiência 

alimentar no caso da desnutrição. 

Todas as questões apresentadas como determinantes das condições de 
saúde e doença dos indivíduos e dos grupos populacionais são analisadas 
em uma perspectiva positivista, fragmentadas, não conexas, sem uma base 
unificadora que as organize racionalmente e explique sua ocorrência. 
(ALBUQUERQUE e SILVA, 2014, p. 958) 

A partir disso, discutimos que a pandemia de Covid-19 não impactou 

apenas a saúde física da população, a partir dela diversas outras consequências se 

sucederam, sobretudo para a classe trabalhadora, em que além da alta taxa de 

mortalidade, ampliou-se o desemprego e o trabalho informal. 

Segundo Waldman e Carvalho (2014, p. 60), no século XX as 

epidemias e pandemias deixam de estarem vinculadas apenas a pobreza e às 

condições precárias de vida, mas as populações mais pobres ainda são os grupos 

mais vulneráveis. 

Dados preliminares apresentados pela OIT projetavam a perda de 195 
milhões de empregos em tempo integral já no segundo trimestre de 2020 [...], 
sendo que 1,6 bilhão de pessoas, que viviam na informalidade, já estavam 
sofrendo com a destruição de suas próprias condições de sobrevivência ultra 
precárias. (ANTUNES, 2020, P. 13) 

Antunes (2020) cita David Harvey, em que afirma que a pandemia de 

Covid-19 exibe uma “pandemia de classe, gênero e raça”, onde as consequências 
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dessa crise sanitária afetam de forma diferente os grupos populacionais. 

Ele tem um caráter discriminatório em relação às classes sociais, pois sua 
dinâmica é mais brutal e intensa para a humanidade que depende do próprio 
trabalho para sobreviver. A classe burguesa, incluindo seus inquéritos de 
altos gestores, tem seus fortes instrumentos de defesa (recursos hospitalares 
privilegiados, condições de habitação que lhes permite escolher as melhores 
condições de realizar suas quarentenas etc.), enquanto na classe-que-vive-
do-trabalho a luta é para ver quem consegue sobreviver. (ANTUNES, 2020, 
P. 14) 

De acordo com o CFESS (2020, p.1), no Brasil as recomendações de 

isolamento doméstico e higienização acontecem em paralelo com o desemprego, 

subemprego, ausência de moradia, entre outros. CFESS (2020) coloca que apenas o 

ato de lavar as mãos e a moradia não é igual para toda população.  

Em um país onde parte considerável da população vive com menos de um 
salário mínimo e milhões estão desempregados/as ou subempregados/as. 
Assim, esse momento exige medidas governamentais que se voltem para 
toda a classe trabalhadora e reafirmem a inclusão da população, em especial, 
das pessoas em situação de rua; negros/as; LGBTI; trabalhadores/as do 
sexo; catadores/as de lixo e cooperativados/as de reciclagem; populações 
ribeirinhas, pescadores artesanais; empregadas/os domésticas/os; diaristas; 
artesãs/ãos e camelôs. (CFESS, 2020, p.1) 

Soares, Correia e Santos (2021, p. 127) colocam que as expressões 

da questão social interferem no processo saúde-doença e suas particularidades 

relacionadas à Covid-19. 

Entre essas particularidades, a maior letalidade entre pobres e negros. 
Segundo Gragnani (2020), em estudo realizado na PUC-Rio, constatou-se 
que “quase 55% de pretos e pardos morreram, enquanto, entre pessoas 
brancas, esse valor ficou em 38%”. (SOARES, CORREIA e SANTOS, 2021, 
p. 127) 

Considerando as reflexões apresentadas, e a partir das orientações 

da Organização Mundial da Saúde, conforme mencionado no tópico anterior, os 

países se prepararam para a Emergência em Saúde Pública ocasionada pela 

pandemia de Covid-19, dessa forma no próximo tópico será detalhado as respostas 

do Brasil, fazendo um caminho até Londrina, cidade em que o Hospital de Retaguarda 

está inserido. 

 

2.3 RESPOSTAS DO BRASIL PARA A EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA 

 

No Brasil, a postura do Governo Federal foi de minimização e negação 

da crise sanitária mundial ocasionada pela pandemia no Novo Coronavírus. Como 

Soares, Correia e Santos (2021) apontam, o presidente Bolsonaro duvidou tanto da 
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gravidade, quanto do número de casos e óbitos computados. O presidente adotou 

discursos como “[...] a economia não pode parar [...]” e “[...] assumo o risco das mortes 

[...]” (SILVA, 2020, p. 108 apud LANZA et al. (2021, p. 123), em que o governo federal 

colocou a economia e o lucro acima da vida das pessoas.  

Soares, Correia e Santos (2021) colocam que uma característica 

importante do governo foi a “inexistência de uma intervenção nacional consolidada, 

com orientações para estados e municípios, promovendo, intencionalmente, uma 

fragmentação de decisões.” (SOARES; CORREIA; SANTOS, 2021) 

Santos et al. (2021) também ressaltam que o posicionamento oficial 

do Governo Federal foi marcante nas definições de agendas de enfrentamento à 

pandemia, onde ocorreram divergências internas entre seus aliados e o Ministério da 

Saúde, onde houve diversas trocas de Ministros da Saúde em meio à crise sanitária 

ocasionada pela pandemia do vírus SARS-CoV-2. Entre os conflitos citados pelos 

autores estão pronunciamentos do Presidente da República, negando a gravidade da 

pandemia e pela divergência com os governos estaduais quanto à adoção de 

estratégias de isolamento social e recomendações de tratamentos medicamentosos 

sem comprovação científica para a Covid-19. 

De maneira geral, como Lanza et al. (2021, p. 123) apontam, o 

presidente da república se alinhou ao pensamento negacionista e neoliberal, em que 

nega a gravidade da pandemia, posiciona-se contrário ao isolamento social, apoia o 

uso de medicamentos sem comprovação científica no combate a Covid-19 e não atua 

no fortalecimento e implementação do Sistema Único de Saúde (SUS), em que, um 

dos aspectos mais marcantes, foi a falta de planejamento prévio para a vacinação em 

massa da população brasileira. 

A Emergência em Saúde Pública, de acordo com o Ministério da 

Saúde (2014, p.7), é caracterizada por uma situação de desastres que demande 

medidas urgentes de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos á 

saúde pública em situações epidemiológicas, ou desassistência à população. 

De acordo com Henrique e Vasconcelos (2020, pg. 27), o Brasil já 

tinha um aparato de vigilância epidemiológica atuante a partir do Ministério da Saúde, 

secretárias estaduais, distritais e municipais de saúde, e ressalta que as iniciativas de 

organização nacional do aparato de respostas a emergências em saúde pública foram 

aprofundadas nos últimos vinte anos. 

Há marcos importantes nessa trajetória. Carmo et al. (2008) resgatam alguns 
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deles, como a criação, em 2000, do programa de formação em epidemiologia 
de campo – EpiSUS pelo Centro Nacional de Epidemiologia da Funasa (MS). 
Alguns anos depois, foram organizados na esfera federal e na maior parte 
dos estados os Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde 
(Cievs), responsáveis pelo monitoramento de doenças sob vigilância, 
detecção precoce de alterações relevantes no padrão de ocorrência, 
orientação e investigação. Tais centros passaram a constituir uma rede, 
articulada também com os demais serviços de vigilância em saúde, vigilância 
sanitária, ambiental, controle de zoonoses e vetores, entre outros. 
(HENRIQUE E VASCONCELOS, 2020, P. 27) 

Henrique e Vasconcelos (2020, pg. 28) ressaltam outros marcos 

importantes do aperfeiçoamento da vigilância epidemiológica, onde em 2010 é 

elaborado pela União, Estados e Municípios o Plano diretor de Desenvolvimento de 

Capacidades Básicas; em 2011 formalizou a definição de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Nacional (ESPIN) e instituiu a Força Nacional do SUS. Em 

2014 é publicado o Plano Nacional de Resposta a Emergências em Saúde Pública em 

que “teve como desdobramentos a formulação de planos e protocolos de contingência 

organizados por doenças, agravos e desastres, e também a formulação de planos 

estaduais e municipais por vários desses entes federativos.” 

Dessa forma, o Brasil já contava com uma estrutura preparada e 

testada para a resposta a emergências de saúde pública. Henrique e Vasconcelos 

(2020, pg. 29) colocam que o grande alicerce para as respostas de emergência em 

saúde pública é o Sistema Único de Saúde (SUS), em que possui rede de atenção 

primária, serviços especializados, hospitalares e de urgência, laboratórios de saúde 

pública equipados, Programa Nacional de Imunizações, sistemas de vigilância em 

saúde, ambiental e sanitária, e um modelo de gestão descentralizado com controle 

social. 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um sistema público de saúde, 

universal e gratuito. O SUS foi resultado do Movimento da Reforma Sanitária, e tem 

como principais diretrizes e princípios, a universalidade no acesso, equidade, 

integralidade na assistência, participação da comunidade, descentralização, 

regionalização e hierarquização de ações e serviços. Os direitos dos cidadãos são a 

igualdade de acesso, ter acesso ao conjunto articulado e contínuo dos serviços 

disponíveis, controle social, ter acesso aos serviços de saúde próximos ás suas casas 

ou com condições de locomoção assegurados, entre outros.  

Para entender o significado do SUS, seus avanços e limites, será 

apresentado brevemente seus antecedentes e implantação. As principais 

características da política de saúde brasileira no período entre 1900 – 1964, conforme 
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Reis, Araújo e Cecílio (2015) eram que se tinha uma perspetiva higienista, com 

campanhas pontuais para lidar com epidemias e com caráter excludente. A saúde 

começou a tomar proporções de preocupação pública pelas cidades litorâneas para 

“melhorar” a higiene dos lugares em que haviam portos, onde produtos e pessoas 

desembarcavam, dessa forma a saúde não alcançava as cidades do interior do país.  

Reis, Araújo e Cecílio (2015) colocam que a saúde como direito 

começou a ser regulamentada como reivindicação dos trabalhadores em 1923 em que 

a primeira legislação foi com a Lei Eloy Chaves, ela regulamentava as caixas de 

aposentadoria e pensão que garantia a pensão em caso de acidente de trabalho, 

afastamento por doença ou para a aposentadoria. 

No Estado Novo, de Getúlio Vargas, conforme Reis, Araújo e Cecílio 

(2015), houve a criação dos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs) em 1932, 

assim é acentuado a assistência médica para trabalhadores, por meio de serviços 

próprios e por meio da compra de serviços do setor privado. A população geral tinha 

acesso precário á saúde, em que procuravam a igreja por meio das Santas Casas de 

Misericórdia, pela filantropia e, quem tinha condições de pagar, procuravam modelos 

terapêuticos alternativos ou compra do serviço médico privado, em que esse último 

não era regulamentado e o preço variava muito de acordo com o profissional. 

Reis, Araújo e Cecílio (2015) colocam que período entre 1964 – 1980 

foi marcado pela ditadura militar no Brasil, com intensa repressão aos movimentos 

sociais e qualquer pessoa ou coletivo que se colocasse contrário ao governo. Em 1965 

houve a unificação dos (IAPs), resultando no Instituto Nacional de Previdência Social 

(INPS), que consolida o âmbito assistencial, em que há a predominância da compra 

de serviços assistenciais do setor privado, segundo Reis, Araújo e Cecílio (2015), se 

concretiza os modelos assistencial hospitalicêntrico, curativista e médico – centrado. 

Em 1977, houve a criação do Sistema Nacional de Assistência e Previdência Social 

(SINPAS), que nele era integrado o Instituto Nacional de Assistência Médica da 

Previdência Social (INAMPS), que passa a ser o principal órgão público de assistência 

médica, que funcionava basicamente pela compra dos serviços da rede privada de 

saúde, dessa forma, o período foi marcado pela expansão e regulamentação do 

modelo médico – assistencial privatista. Ao fim da década de 70 há uma nova 

expansão dos movimentos sociais e o enfraquecimento da ditadura. 

E os anos entre 1980 – 1988, como abordado por Reis, Araújo e 

Cecílio (2015), foi marcado pela redemocratização do Brasil, que na esfera da luta 
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pela saúde pública culminou no movimento da Reforma Sanitária. Em 1982 há a 

implantação do Programa de Ações Integradas de Saúde (PAIS), que ampliava a 

atenção primária á saúde para a população, o programa tinha como objetivo integrar 

as diferentes instituições públicas de saúde. 

Em 1982 foi implementado o Programa de Ações Integradas de Saúde 
(PAIS), que dava particular ênfase na atenção primária, sendo a rede 
ambulatorial pensada como a “porta de entrada” do sistema. Visava a 
integração das instituições públicas da saúde mantidas pelas diferentes 
esferas de governo, em rede regionalizada e hierarquizada. Propunha a 
criação de sistemas de referência e contra-referência e a atribuição de 
prioridade para a rede pública de serviços de saúde, com complementação 
pela rede privada, após sua plena utilização; previa a descentralização da 
administração dos recursos; simplificação dos mecanismos de pagamento 
dos serviços prestados por terceiros e seu efetivo controle; racionalização do 
uso de procedimentos de custo elevado; e estabelecimento de critérios 
racionais para todos os procedimentos. Viabilizou a realização de convênios 
trilaterais entre o Ministério da Saúde, Ministério da Previdência e Assistência 
Social e Secretarias de Estado de Saúde, com o objetivo de racionalizar 
recursos utilizando capacidade pública ociosa. Podemos reconhecer nas AIS 
os principais pontos programáticos que estarão presentes quando da criação 
do SUS. (REIS, ARAÚJO e CECÍLIO, 2015, p. 33) 

Reis, Araújo e Cecílio (2015) ressalta que em 1986, acontece a VIII 

Conferência Nacional de Saúde, em que houve uma intensa participação da 

sociedade e determinou o marco da concepção ampliada de saúde e os princípios que 

colocam a saúde como direito universal e dever do Estado. Em 1987 foram criados os 

Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde (SUDS), que antecedeu ao 

Sistema único de Saúde, assim compartilhava seus princípios e prenunciou a 

municipalização, a partir da descentralização, que viria com o SUS. Por fim, tudo isso 

ocasionou a formulação do Sistema Único de Saúde que ficou previsto pela 

Constituição Federal de 1988, conhecida como Constituição cidadã. 

Com a formulação do SUS, vem um importante marco que é a 

responsabilização do Estado, em que na Constituição Federal de 1988 é colocado a 

saúde como dever do Estado, tendo que ser assegurada por ele. 

A estrutura do SUS, segundo o site do Ministério da Saúde (2021), é 

composta pela União, Estados e Municípios, em que cada ente possui suas 

coresponsabilidades. Sendo os componentes o Ministério da Saúde, Secretárias 

Estaduais de Saúde, Secretarias Municipais de Saúde, Conselhos de Saúde, 

Comissão Intergestores Tripartite, Comissão Intergestores Bipartite, Conselho 

Nacional de Secretário da Saúde e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de 

Saúde. 

Cada ente que compõe o SUS, sendo União, Estados e Distrito 
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Federal e Municípios, possuem responsabilidades. As responsabilidades da União, 

conforme o Ministério da Saúde (2021), são: 

A gestão federal da saúde é realizada por meio do Ministério da Saúde. O 
governo federal é o principal financiador da rede pública de saúde. 
Historicamente, o Ministério da Saúde aplica metade de todos os recursos 
gastos no país em saúde pública em todo o Brasil, e estados e municípios, 
em geral, contribuem com a outra metade dos recursos. O Ministério da 
Saúde formula políticas nacionais de saúde, mas não realiza as ações. Para 
a realização dos projetos, depende de seus parceiros (estados, municípios, 
ONGs, fundações, empresas, etc.). Também tem a função de planejar, 
elaborar normas, avaliar e utilizar instrumentos para o controle do SUS. 
(BRASIL, 2021) 

As responsabilidades dos Estados e Distrito Federal, conforme o 

Ministério da Saúde (2021), são: 

Os estados possuem secretarias específicas para a gestão de saúde. O 
gestor estadual deve aplicar recursos próprios, inclusive nos municípios, e os 
repassados pela União. Além de ser um dos parceiros para a aplicação de 
políticas nacionais de saúde, o estado formula suas próprias políticas de 
saúde. Ele coordena e planeja o SUS em nível estadual, respeitando a 
normatização federal. Os gestores estaduais são responsáveis pela 
organização do atendimento à saúde em seu território. (BRASIL, 2021) 

E as responsabilidades dos municípios, conforme o Ministério da 

Saúde (2021), são: 

São responsáveis pela execução das ações e serviços de saúde no âmbito 
do seu território.  O gestor municipal deve aplicar recursos próprios e os 
repassados pela União e pelo estado. O município formula suas próprias 
políticas de saúde e também é um dos parceiros para a aplicação de políticas 
nacionais e estaduais de saúde. Ele coordena e planeja o SUS em nível 
municipal, respeitando a normatização federal. Pode estabelecer parcerias 
com outros municípios para garantir o atendimento pleno de sua população, 
para procedimentos de complexidade que estejam acima daqueles que pode 
oferecer. (BRASIL, 2021) 

Segundo Narciso, Marques e Maximiano (2020, p. 386) a situação do 

enfrentamento a pandemia no país não está pior graças a estrutura nacional de saúde 

do SUS. Mas colocam que desde seu surgimento na Constituição Federal de 1988, o 

SUS enfrenta uma série de ataques como desfinanciamento público e parcerias 

público-privadas.  

De acordo com a Portaria MS/GM nº 1.378, de 9 de julho de 2013, é 

competência da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), que faz parte do SUS, 

coordenar a preparação e respostas das ações de vigilância em saúde, emergências 

de saúde pública de importância nacional e internacional. 

De acordo com o Plano Nacional de Resposta a Emergências em 

Saúde Pública (2014), é empregado como mecanismo de coordenação o Sistema de 
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Comando de Operações (SCO) e a ativação de Centro de Operações de Emergência 

em Saúde (COES). O COES é uma estrutura organizacional para a promoção de uma 

resposta coordenada às emergências em Saúde por meio de articulação e integração 

dos atores envolvidos. 

Segundo o Plano Nacional de Resposta a Emergências em Saúde 

Pública (2014) um Plano de Contingência é o documento que registra o planejamento 

a partir de estudos de uma emergência em saúde pública, sendo um pré-planejamento 

para possíveis eventos e serve como subsídio para elaboração do Plano de Ação do 

Evento (PAE). No Plano de Contingência estarão previstas a responsabilidade de 

cada organização, prioridades, medidas iniciais a serem tomadas e como os recursos 

serão empregados. 

No Brasil, o “Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana 

pelo novo Coronavírus COVID-19” foi realizado pelo Centro de Operações de 

Emergências em Saúde Pública (COE-COVID-19), publicado em fevereiro de 2020. 

Composto por três níveis de resposta: Alerta, Perigo Iminente e Emergência em Saúde 

Pública. As questões consideradas na avaliação dos níveis são: 

Transmissibilidade da doença, como seu modo de transmissão, eficácia da 
transmissão entre reservatórios para humanos ou humano para humano, 
capacidade de sustentar o nível da comunidade e surtos; 
Propagação geográfica do novo coronavírus (COVID-19) entre humanos, 
animais, como a distribuição global das áreas afetadas, o volume de comércio 
e viagens entre as áreas afetadas e outras unidades federadas; 
Gravidade clínica da doença, como complicações graves, internações e 
mortes; 
Vulnerabilidade da população, incluindo imunidade pré-existente, grupos-alvo 
com maiores taxas de ataque ou maior risco de graves doenças; 
Disponibilidade de medidas preventivas, como vacinas e possíveis 
tratamentos; e 
Recomendações da Organização Mundial da Saúde e evidências científicas 
publicadas em revistas científicas. (BRASIL, 2020, p. 5) 

As medidas de resposta á Covid-19 elencados no Plano de 

Contingência Nacional são Vigilância; Suporte laboratorial; Medidas de controle de 

infecção; Assistência; Assistência farmacêutica; Vigilância Sanitária - Medidas de 

saúde em pontos de entrada (portos, aeroportos e passagens de fronteiras); 

Comunicação de risco; e Gestão. 

Desde março de 2020, o Brasil se encontra no terceiro nível de 

resposta “Emergência em Saúde Pública”, em que há confirmação de transmissão 

comunitária do vírus SARS-COV-2 em território brasileiro.  

A pandemia do vírus SARS-COV-2 demandou a reorganização dos 
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serviços de saúde, como Vieira de Oliveira, Souza, Fabris e Lopes (2021) ressaltam, 

onde o acelerado número de casos pressionou os sistemas de saúde junto com as 

inúmeras necessidades de saúde já existentes. 

Nesse sentido, as administrações públicas tiveram que se adaptar de maneira 
imediata a esse cenário, com tomada de decisão constante e rápida, 
reformulação de métodos e aplicação de tecnologias que ainda não eram 
muito utilizadas, implantação de novas formas de atendimento à população, 
reorganização devido ao alto absentismo de funcionários públicos pelo 
impacto da doença, entre outros fatores. Além disso, os governos tiveram que 
tomar decisões sobre restrições às liberdades constitucionais na medida em 
que se determinou o confinamento da população e a restrição da circulação 
de pessoas. (VIEIRA DE OLIVEIRA, SOUZAM FABRIS E LOPES, 2021, p. 
154) 

Albuquerque (2020) realiza a comparação entre as recomendações 

da OMS e o Plano de Contingência Nacional, em que conclui que o Plano Nacional 

contempla parcialmente às recomendações do guia publicado pela OMS.  

As principais lacunas concentram-se nos pilares sobre pontos de entrada, 
prevenção e controle da infecção por SARS-CoV2, que leva à COVID-19, em 
equipamentos de saúde e espaços comunitários, manejo de casos e suporte 
operacional e logístico. Considera-se que o detalhamento de estratégias 
voltadas a esses pilares é indispensável ao aprimoramento da resposta à 
pandemia por COVID-19 no Brasil. (ALBUQUERQUE, 2020, p. 6) 

Em que, os pontos apresentados por Albuquerque (2020) onde o 

Plano Nacional não apresenta são a estimação de recursos necessários para conter 

as ocorrências de Covid-19, e articulação de estratégias multissetoriais para prover 

recursos financeiros, não informa quais protocolos serão adotados para rastrear 

contatos com o vírus e monitorar casos confirmados, não orienta sobre a preparação 

de estruturas de isolamento rápido de passageiros sintomáticos em postos de entrada 

em aeroportos, portos e passagens de fronteiras, não apresenta as ações adicionais 

de prevenção e controle da infecção determinados pela OMS, sendo, segundo 

Albuquerque (2020, p. 5) “prevenir e controlar infecções por SARS-CoV-2 em 

sistemas públicos e privados de saúde, bem como farmácias e espaços comunitários; 

e orientação de práticas de controle e prevenção em escolas, supermercados, 

transporte público e domicílio”, não há o delineamento de estratégias de prevenção e 

controle de infecções de SARS-COV-2 entre os profissionais de saúde, não especifica 

como a cadeia de produção, compra e distribuição de insumos serão readequados 

para garantir e monitorar o estoque estratégico de insumos laboratoriais para 

diagnóstico e atendimento de casos suspeitos e confirmados, entre outras lacunas. 

Santos et al. (2021), no artigo “Contingência hospitalar no 

enfrentamento da COVID-19 no Brasil: problemas e alternativas governamentais” 
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comparam os 28 Planos de Contingência à Pandemia de Covid-19, sendo o Plano 

Nacional e 27 Planos Estaduais.  A partir dessa pesquisa observa-se que houve uma 

grande variedade de prioridade nos planos, tendo convergências e desalinhamentos. 

Os autores destacam importantes fragilidades na formulação de 

políticas de atenção hospitalar no enfrentamento da Covid-19 no Brasil, 

principalmente as relacionadas à contenção, destacam as seguintes informação, 

apenas quatro estados estabeleceram método de cálculo de leito de contingência, 

apenas seis previram abertura de hospitais de campanha, apenas cinco consideraram 

a necessidade de planejar alocação de trabalhadores para atividades essenciais, e 

nenhum estabeleceu contratação complementar de leitos de UTI e priorização de 

aquisição de aparelhos de ventilação mecânica. 

Vieira de Oliveira et al.  (2021, p. 153) ressaltam que a pandemia de 

Covid-19 evidenciou as fragilidades estruturais e assistenciais do SUS, em especial à 

falta ou distribuição de profissionais de saúde no território, infraestrutura de atenção 

de média e alta complexidade e capacidade diagnóstica limitada. 

O SUS possui caráter dependente ao setor privado e possui 

subfianciamento que afeta sobretudo os mais pobres que não podem acessar o 

mercado privado de saúde. 

Para Paim (2008), há uma extrema dependência do SUS em relação ao setor 
privado, pois a grande maioria dos leitos hospitalares são ofertados pelo 
mercado, a preços altos, tornando o Estado refém da iniciativa privada, e 
enfraquecendo a garantia de uma política que cuide da saúde de todos, 
individual e coletivamente. (RIBEIRO, 2020, p. 92-93) 

Santos, Gonçalves e Silva (2020) colocam que o governo federal 

durante a pandemia foi eficiente para garantir o fortalecimento e estabilidade do setor 

privado de saúde em que: 

não houve gestão no sentido de instituir fila única (sistema público e privado) 
de assistência à saúde de usuários(as) com covid-19. A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) muitas vezes, por ausência e indefinição, 
beneficiou os planos privados de saúde,4 outras vezes instituiu medidas para 
flexibilização das normas que regulamentam os planos e seguros privados de 
assistência à saúde, assim como a liberação de recursos, os quais poderiam 
estar sendo investidos no SUS5 (Correia e Alves, 2020). (SANTOS; 
GONÇALVES; SILVA, 2020, p. 121) 

Porém, Vieira de Oliveira et al. (2021, p. 153) afirmam que o SUS 

também mostrou “as fortalezas do maior sistema de saúde público e universal do 

mundo”, com papel importante na vigilância e assistência à saúde das pessoas, 

articulação das ações nos três níveis de gestão em todas as unidades da Federação 
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brasileira.  

No atual contexto, a partir do surgimento dos casos de Covid-19, foi 

preciso reordenar os fluxos de atendimentos dos serviços de saúde para atendimento 

à população.  

No Paraná, o Plano de Contingência Estadual foi lançado em fevereiro 

e atualizado em março de 2020, em que abrangeu as medidas dispostas no decreto 

nº 4230/2020. Nars et al. (2020) destacam as seguintes medidas: suspensão de 

eventos públicos, redução de carga horário de servidores públicos e possibilidade de 

adesão ao teletrabalho, suspensão das aulas presenciais em escolas estaduais 

públicas e privadas e em Universidades públicas, suspensão de funcionamento de 

shoppings e centros de atividades físicas.  

Vários decretos foram implementados no decorrer da pandemia de 

acordo com o aumento ou diminuição da contaminação por SARS-COV-2. Nars et al. 

(2020) citam os decretos 4317/2020, que suspendeu as atividades não essenciais por 

tempo indeterminado, e o 4886/2020, que abrangeu todo o estado e proibiu a 

comercialização e consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos das 22 às 6h. 

Nars et al. (2020) colocam que até 27 de junho de 2020, 38 notas 

orientativas haviam sido publicadas na página da SESA, orientando sobre medidas 

de prevenção, cuidados com população de risco, orientações de fabricação de 

Equipamentos de Proteção Individual e entre outros. 

Além de regulamentar as atividades, outras medidas preventivas incluíram: a 
obrigatoriedade do uso de máscara em locais públicos, a desinfecção de 
locais de maior risco de contágio (entornos de hospitais, unidades de saúde 
e instituições de longa permanência) e a orientação dos cidadãos sobre a 
apresentação da doença, forma de transmissão, medidas de prevenção 
(higienização das mãos, uso de máscara, afastamento e distanciamento 
social, por exemplo) e sobre a situação epidemiológica do estado. Essas 
orientações são realizadas por centrais de atendimento, pelo site da SESA, 
pela agência de notícias do Paraná e pelas redes sociais e site do governo 
do estado. O governo estadual também antecipou a campanha de vacinação 

para Influenza, a qual ocorreu entre março e junho de 2020. (NARS et al., 
2020, p, 7) 

Em relação ao atendimento de saúde à população, segundo Nars et 

al. (2020), para preparar a estrutura hospitalar do estado houve ampliação de leitos. 

A SESA planejou três cenários para a ampliação, o primeiro previa a ativação de 317 

leitos de UTI e 713 leitos de enfermaria em nove hospitais de referência e 51 de 

retaguarda do estado, o segundo cenário previa mais 188 leitos de UTI e 450 de 

enfermaria, e em um terceiro cenário, mais 180 leitos de UTI e 430 de enfermaria. O 
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primeiro cenário foi ativado logo no início da pandemia.  

Os hospitais com leitos para Covid-19 necessitaram ser 

reestruturados, sendo definidas alas com leitos exclusivos para casos suspeitos ou 

confirmados para o novo coronavírus, para o controle de infecções hospitalares por 

SARS-COV-2. 

A Secretária de Estado da Saúde do Paraná (SESA) solicitou aos 

municípios a elaboração de planos de contingência municipais para enfrentamento da 

pandemia, em que Vieira de Oliveira, Souza, Fabris e Lopes (2021) apresentam relato 

de experiência com objetivo de descrever a experiência desse processo no ano de 

2020.  

Os critérios utilizados pelos autores para verificar se os documentos 

atendiam aos requisitos mínimos de um plano de contingência são: Organização das 

ações por nível de resposta; Estrutura de comando das ações e responsabilidades;  

Provisão de insumos estratégicos; Fluxos de atendimento nos pontos de cuidado da 

Rede de Atenção à Saúde; Organização do acolhimento na assistência; Vigilância em 

saúde: notificação imediata e monitoramento de casos suspeitos, confirmados e 

contactantes; Laboratório; Divulgação de informações; e Transporte.  

De forma geral a maioria, 60% dos planos avaliados não atenderam 

aos requisitos mínimos, sendo esses a primeira versão elaborada pelos munícipios. A 

partir disso observaram dificuldade dos munícipios na construção de uma preparação 

de resposta rápida diante de uma situação de emergência em saúde pública. 

Na região de Londrina, como Narciso, Marques e Maximiano (2020) 

indicam na citação abaixo, o atendimento às pessoas com casos suspeitos ou 

confirmados de infecção de SARS-COV-2 foi estratificado por níveis de atenção.  

Em Londrina o atendimento às pessoas com diagnóstico suspeito ou 
confirmado de COVID-19 foi estratificado por níveis de atenção. Na atenção 
básica, quatro Unidades Básica de Saúde ficaram definidas como serviço de 
referência, sendo uma em cada região da cidade; na atenção secundária a 
Unidade de Pronto Atendimento – UPA Sabará foi definida como serviço de 
referência; no nível terciário o serviço de referência é o Hospital Universitário 
de Londrina – HU. (NARCISO; MARQUES; MAXIMIANO, 2020, p. 387) 

Em 2020, a Secretaria Municipal de Saúde de Londrina montou o 

“Plano de Contingência de Londrina: Enfrentamento COVID-19”, nesse  plano é 

abordado as áreas de intervenção e a atuação de cada área de acordo com o nível 

de resposta (alerta, perigo iminente e emergência em saúde pública), as áreas são: 

Área 1: Gestão, Área 2: Vigilância em Saúde; Área 3: Rede Assistencial: Articulação 
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entre hospitais de referência, média e alta complexidade; articulação entre assistência 

UPA/UBS/Centrais de Regulação; Área 4: Laboratório; Área 5: Comunicação, 

Mobilização e Publicidade. 

Em Londrina uma das medidas de contingência à pandemia foi a 

instauração do Hospital de Retaguarda HU-UEL com leitos exclusivos para paciente 

com Covid-19. A partir disso, no próximo tópico será abordado a conceituação do que 

são hospitais, hospital de retaguarda e será introduzido o histórico desse Hospital de 

Retaguarda em Londrina/PR. 

 
3 HOSPITAIS: ESPAÇO SÓCIOCUPACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL 

 

As definições de Hospital, segundo Ribeiro (2020), convergem para 

destacar o hospital como uma instituição complexa. Destaca algumas definições do 

aparato legal, a primeira é referente a Política Nacional de Atenção Hospitalar no 

Âmbito do SUS em que define da seguinte forma: 

Os hospitais são instituições complexas, com densidade tecnológica 
específica, de caráter multiprofissional e interdisciplinar, responsável pela 
assistência ao usuário com condições agudas ou crônicas, que apresentem 
potencial de instabilização e de complicações em seu estado de saúde, 
exigindo-se assistência contínua em regime de internação e de ações que 
abrangem a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 
tratamento e a reabilitação (RIBEIRO 2020, p. 78-79 apud BRASIL, 2013 
p.02) 

Ribeiro (2020) cita que a Organização Mundial da Saúde caracteriza 

o hospital como estabelecimentos de saúde com pelo menos cinco leitos para 

internação de pacientes, com atendimento básico de diagnóstico e tratamento, 

contendo equipe clínica organizada e prova de admissão e assistência permanente 

prestada por médicos, em que agregam uma série de funções e se caracterizam como 

as organizações mais complexas da Saúde (BRASIL, 2011, p.6).  

Segundo o Ministério da Saúde (2002, p. 17), as instituições 

hospitalares possuem o objetivo essencial de atender a população da forma mais 

adequada, sendo um sistema complexo, com processos tão interligados em que o 

funcionamento de um componente interfere em todo conjunto e resultado. 

Uma vez assumido que o hospital é ‘sistema’, podemos dizer que ele é 
também ‘estrutura’, ou, usando as indicações de Carapinheiro, tem uma 
reconhecível racionalidade (do tipo racional-legal) com seus mecanismos de 
autoridade, linhas de mando, regras escritas e formalizadas típicas das 
organizações que se aproximam da burocracia de tipo ideal weberiano. Mas, 
se o hospital é estrutura e, portanto, burocracia, ordem, e lugar de 
reprodução, ele é, também, lugar de forças instituintes, de marcantes graus 
de liberdade para a ação dos atores institucionais, de negociação e 
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construção de complexas e fluidas redes de contratualidades, de conflitos, de 
configuração de coalizões e grupos de interesse e disputas e, por tudo isso, 
campo de possibilidades em que se propagam outros sentidos e direções. 
(MERHY e CECÍLIO, 2003, p. 133 apud Ribeiro, 2020, p. 79) 

Dessa forma, conforme Ribeiro (2020, p. 79), as convergências 

conceituais se relacionam de forma que o hospital reúne os recursos especializados, 

tecnologias densas, alta especialização do componente vivo do trabalho, em que “a 

coordenação envolve um grande número de pessoas que garantam que o mesmo 

funcione 24 horas por dia, sete dias por semana, de segunda a segunda”.  

Ribeiro (2020, p. 60) disserta sobre o processo de sucateamento e 

privatização dos hospitais públicos, em especial os hospitais universitários. Coloca 

como exemplo a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), em que é:  

[...] criada através da Lei nº 12.550 de 2011 pelo próprio governo federal com 
a finalidade de administrar instituições públicas federais de ensino, pesquisa 
e extensão vinculados à saúde, o que inclui os hospitais universitários 
federais e hospitais nas três esferas de governo, que basicamente é a 
transformação de instituições públicas operando nos moldes das instituições 
privadas, mudando essas atividades para atividades econômicas. (RIBEIRO, 
2020, p.60) 

Ressalta que o nível de atenção terciário de saúde é o mais atrativo 

para a lógica do mercado, por conta dos procedimentos de alto custo, em que 

demonstra ser uma atividade altamente rentável a ser explorada visando o lucro.  

O fato é que os hospitais universitários se inserem diretamente na temática 
da privatização do SUS, uma vez que, conforme já apontado por Paim et al 
(2011) indicavam que em 2011, 69,1% das instituições hospitalares de nível 
terciário do Brasil eram instituições oriundas do setor privado. (RIBEIRO, 
2020, p.61) 

Ribeiro (2020, p. 92-93) levanta que o Brasil, em 2002, contava com 

7.397 hospitais, sendo que 4.809 eram instituições privadas e 2.588 instituições 

públicas, dessa forma, demonstrando o perfil de privatização dos serviços de atenção 

terciária de saúde, em que apenas 31% dos leitos hospitalares eram pertencentes ao 

SUS. 

Em estudo mais recente, Paim et al (2011) demonstram que na atenção 
terciária em saúde os procedimentos são realizados predominantemente por 
prestadores de serviços privados contratados e hospitais públicos de ensino, 
que são pagos com recursos públicos e que operam com valores próximos 
ao do mercado. Os dados apresentados por eles indicam que no ano de 2011 
o Brasil possuía 6.384 hospitais, sendo que 69,1% dessas instituições eram 
provenientes do setor privado. Sobre a oferta de leitos hospitalares, os leitos 
ofertados pelo poder público representam pouco mais de 35%, e o restante 
fica a cargo dos serviços contratados e conveniados. (RIBEIRO, 2020, p. 94) 

Os desafios da assistência hospitalar no Brasil, de acordo com Ribeiro 
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(2020), incluem o controle de custos, aumento da eficiência, garantia da qualidade da 

segurança dos pacientes, acesso dos mesmos cuidados abrangente e a relação com 

os outros níveis de atenção à saúde. 

A partir dessa breve conceituação de hospitais e apresentação do 

cenário que se encontram, abaixo detalharemos especificamente a respeito do 

Hospital de Retaguarda HU-UEL. 

 

3.1 HOSPITAL DE RETAGUARDA NA PANDEMIA DE COVID-19  

 

Para tentarmos definir o que é um Hospital de Retaguarda é 

importante iniciar a discussão a partir do que são Hospitais de Campanha e leitos de 

retaguarda, pois não foi encontrado definição oficial para hospitais de retaguarda. 

O documento do Ministério da Saúde sobre Hospital de Campanha 

voltado para os atendimentos aos pacientes com sintomas respiratórios Covid-19, 

coloca que são Unidades de saúde temporária com capacidade de rápida 

implantação, “atuando na rede como uma “porta com acesso regulado” e com função 

de receber os pacientes com sintomas respiratórios referenciados pelos serviços de 

saúde” (Brasil, 2020). São hospitais de baixa e média complexidade, também atuam 

na retaguarda clínica dos hospitais de alta complexidade com leitos de UTI dedicados 

à Covid-19.  

No site do Governo do Brasil, há a definição de leitos clínicos de 

retaguarda e leitos de retaguarda de terapia intensiva na parte de serviços. A definição 

presente, com modificação em 31/07/2019, é a seguinte: 

São leitos para a retaguarda às urgências e emergências que deverão ser 
criados, como novos, ou qualificados em hospitais acima de 50 leitos 
localizados na região de saúde em que os hospitais estão inseridos, podendo 
ser implantados em hospitais estratégicos de alta complexidade ou em 
hospitais de menor adensamento tecnológico que deem suporte às portas de 
entrada hospitalares, prontos-socorros, unidades de pronto atendimento e 
UPA 24h, devendo, como pressuposto, ser exclusivos para a retaguarda às 
urgências e estar disponíveis nas centrais de regulação hospitalar.  (BRASIL, 
2019) 

Segundo Narciso, Marques e Maximiano (2020, p.387), o Hospital de 

Retaguarda do HU-UEL primeiro recebeu a intenção de ser um Hospital de 

Campanha, porém por já existir a estrutura hospitalar, e haver a pretensão de usá-la 

como maternidade após a pandemia, foi referenciado como Hospital de Retaguarda. 

Do ponto de vista da definição colocada pelas assistentes sociais que 
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atuaram no Hospital de Retaguarda3, obtivemos as seguintes informações: 1 - O 

Hospital de Retaguarda tem esse nome pois é constituído por leitos que servem como 

retaguarda de urgência e emergência, nesse caso foram para Covid-19. Esses leitos 

são implantados em hospitais estratégicos, de alta ou média complexidade. São 

regulados pela central de leitos do Estado e servem para atender em emergências e 

calamidade pública; 2 - O Hospital de Retaguarda é o que chamamos de Hospital de 

Campanha, são prédios que foram construídos ou readaptados para atender uma 

demanda emergencial como a da pandemia de Covid-19. O prédio desse hospital era 

para ser o da nova maternidade do HU, mas foi adaptado para atender a demanda da 

pandemia. Em outras cidades, hotéis foram adaptados para ser hospital de campanha, 

ou o que tinha naquele momento para atender a essa demanda emergencial.  

Não foi encontrado definição específica e oficial do que são hospitais 

de retaguarda. Porém, com base nas definições de hospitais de campanha e leitos de 

retaguarda podemos inferir que são hospitais com estruturas que não são 

necessariamente de rápida implantação, podendo ser permanentes e utilizadas 

mesmo após a pandemia. Podem ser de baixa, média e alta complexidade, servindo 

de retaguarda para o atendimento de urgências e emergências nas regiões de saúde. 

Em Londrina – PR, o Hospital Universitário da UEL, durante a 

pandemia de Covid-19, foi instituído pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná 

(SESA) como Hospital de Referência Regional para o atendimento de casos suspeitos 

ou confirmados de infecção pelo vírus Covid-19, pelo Ofício Nº. 0177/2020/GS/SESA, 

de 31/01/2020.  

É importante destacar que o HR está alocado no Hospital 

Universitário, sendo classificado como um estabelecimento de ensino, é o segundo 

maior Hospital Universitário do Paraná totalmente vinculado ao Sistema Único de 

Saúde. 

O Hospital de Retaguarda, nova estrutura do Hospital Universitário da 

UEL, foi ativado com 28 leitos na primeira quinzena de junho, que se somou a esses 

57 leitos do dia 20 de julho/2020, e com liberação de mais 35 leitos (10 na UTI adulto 

e 25 na enfermaria) no dia 31 de agosto de 2020, totalizando 120 leitos no Hospital. 

                                            
3 Como na ocasião do desenvolvimento da pesquisa não havia publicação oficial acerca do Hospital de Retaguarda 
em Londrina, foi feito contato com as Assistentes Sociais para obtermos informações acerca dele. A maior parte 
do detalhamento referente a esse serviço emergencial se embasou nestas informações. 
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Esses leitos atendem 96 municípios da macrorregião do Norte do Paraná, sendo uma 

população aproximada de dois milhões de pessoas. 

Em informações obtidas junto as profissionais assistentes sociais do 

HR a quantidade de leitos ativos no Hospital de Retaguarda (HR) seguiu a tendência 

do número de internação, a partir dos chamados leitos dinâmicos, em que são 

ativados, desativados ou modificados de acordo com o agravamento ou melhora dos 

índices de casos de Covid-19 que necessitam de internação em leitos de enfermaria 

ou UTI. Ainda colocam que em março de 2022, existiam 56 leitos de enfermaria ativos, 

cuja ocupação era 35 leitos e na UTI eram apenas 13 leitos ativos. 

Essa estrutura será utilizada posteriormente a pandemia, como a 

nova maternidade do HU. Narciso, Marques e Maximiano (2020, p.387) colocam que 

inicialmente foi pensado como Hospital de Campanha, porém por conta de a estrutura 

já estar pronta, e não será desmontada, foi definido como Hospital de Retaguarda.  

A agência de Notícias do Paraná, em 20/07/2020, coloca que a 

estrutura totalmente instalada, com 120 leitos, se configura como a maior de todo o 

Estado do Paraná para enfrentamento á Covid-19.  

Baseado em levantamento da direção do HU/UEL, com os novos números, o 

hospital dá um pulo de 297 para 451 leitos disponibilizados, enquanto 

atendimento de referência na rede de urgência e emergência, para uma 

população estimada em 2 milhões de habitantes de 96 municípios da 

macrorregião Norte do estado. O fato consolida o HU/UEL como o segundo 

maior hospital público do Paraná, 100% SUS. (SETI, 2020) 

Foi investido pelo Governo do Estado do Paraná aproximadamente 

R$ 28 milhões, além de investimento interno do HU, Câmara Municipal de Londrina e 

Prefeitura Municipal de Londrina. 

Os recursos financeiros destinados para montar e manter a estrutura, 
considerando verba para realização do PSS, custeio e aquisição de 
equipamentos, foram provenientes do Governo do Estado (R$ 24 milhões), 
SESA (R$ 3,8 milhões), Câmara Municipal de Londrina (R$ 4,3 milhões), 
contratualização SUS entre HU/UEL e Prefeitura Municipal de Londrina 
(R$5,204 milhões), além de recursos próprios do hospital no montante de R$ 
3 milhões. (SETI, 2020) 

Em entrevista para o Meio-Dia Paraná de Londrina, em 25/03/21, a 

Superintendente do HU Vivian Feijó, relata que houve readequação de número de 

leitos em dezembro/2020, em que 50 leitos ficaram para rede de urgência ou 

atendimento de Covid-19, e em março de 2021, 40 desses leitos foram transformados 

em leitos Covid-19 especializados em terapia intensiva e suporte ventilatório. 

Dessa forma, observamos que a implantação total do Hospital de 
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Retaguarda de Covid-19 se deu em agosto de 2020, tendo leitos desativados, ativados 

ou modificados de acordo com a piora ou melhora de internação de pacientes com o 

novo Coronavírus. 

Conforme informações obtidas o fluxo de acesso ao Hospital de 

Retaguarda, geralmente é por via interna do HU-UEL. Em que a porta de entrada ao 

HU-UEL ocorre pelo Pronto Socorro (PS), normalmente advindo de Unidades de 

Pronto Atendimento (UPA) e hospitais secundários de Londrina e região). E após a 

confirmação da COVID-19 e da necessidade de internação, a pessoa permanece ou 

no PS, nas UTI’s e enfermarias do HU, ou é encaminhado para o HR. 

Entre os profissionais inseridos na equipe multiprofissional do Hospital 

de Retaguarda HU-UEL está o assistente social. Dessa forma é um dos profissionais 

de saúde atuando na linha de frente de enfrentamento a Covid-19. A seguir será 

abordado sobre essa profissão e sobre seu trabalho nos hospitais durante a pandemia 

do vírus SARS-COV-2. 

 

3.2 SERVIÇO SOCIAL E SUA ATUAÇÃO NOS HOSPITAIS  

 

A emergência da profissão, conforme Yazbek (2004, p. 14), na 

sociedade industrializada está associada à “progressiva intervenção do Estado nos 

processos reguladores da vida social”. 

No Brasil, a história da profissão demonstra que ela se 

institucionalizou e se legitimou a partir da década de 1930 como resposta a Questão 

Social. Se configura “[...] como um dos recursos mobilizados pelo Estado e 

empresariado, e ainda com um suporte da Igreja Católica, na perspectiva do 

enfrentamento da questão social.” (YAKBEK, 2004, p. 14) 

O Serviço Social como profissão se consolida, conforme Yazbek 

(2004, p.18), na sociedade brasileira na medida que as intervenções do Estado no 

campo social se ampliam, apesar da precariedade das políticas públicas. 

A partir disso, a compreensão do surgimento dessa profissão, como 

coloca Ramos e Forti (2018, p. 83), é a consequência das demandas sócio históricas 

inerentes ao capitalismo monopolista, em que o Estado precisa dar respostas à 

Questão Social, além da forma repressora, para reprodução e controle da força de 

trabalho. 

O Serviço Social na década de 1980 passou pelo Movimento de 
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Intenção de Ruptura, como é colocado nos Parâmetros para Atuação de Assistentes 

Sociais na Política de Saúde (2010, p.25), marcou o início da maturidade da tendência 

hegêmonica na academia e entidades representativas da categoria profissional, tendo 

interlocução com a tradição marxista.  

Vale ressaltar que o atual Projeto Profissional do Serviço Social e o 

Projeto da Reforma Sanitária são construídos no processo de redemocratização da 

sociedade brasileira e consolidados nas décadas de 1980 e 1990, existindo uma 

relação entre eles como aparece nos Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais 

na Política de Saúde (2010), explicitado pela citação a seguir. 

Destaca-se, a partir do exposto, que há uma relação entre o projeto ético-
político e o de reforma sanitária, principalmente, nos seus  
grandes eixos: principais aportes e referências teóricas, formação profissional 
e princípios. Os dois projetos são construídos no processo  
de redemocratização da sociedade brasileira e se consolidam na  
década de 1980. As demandas democráticas e populares, a mobilização e 
organização dos trabalhadores urbanos e rurais colocam na agenda política 
brasileira a exigência de transformações políticas e sociais e a necessidade 
de articulação dos projetos profissionais aos projetos societários que são 
propostos para o conjunto da sociedade. (CFESS, 2010. P. 26) 

A partir do Movimento de Intenção de Ruptura, o Serviço Social 

elabora o Projeto Ético Político Profissional, expressos pela Lei de regulamentação da 

profissão, Lei 8.662/1993 e Código de Ética Profissional de 1994.  

O Assistente Social, conforme Yazbek (2004, p. 13-14), atua nos 

processos que se relacionam a reprodução social da vida, em que interfere em 

situações sociais que afetam as condições concretas da vida da população, sobretudo 

dos mais empobrecidos da sociedade, em que se objetiva melhorar essas condições 

em múltiplos aspectos, levando em consideração relações de classe, gênero, etnia, 

religião, cultura e componentes de ordem efetiva e emocional. 

O trabalho do Assistente Social pode produzir resultados concretos nas 
condições materiais de vida dos usuários; em seu acesso a políticas sociais, 
programas, serviços, recursos e bens; em seus comportamentos e valores; 
em seu modo de viver e de pensar, suas formas de luta e organismo; em suas 
práticas de resistência. (YAZBEK, 2004, p. 14) 

As atribuições e competências dos assistentes sociais são norteadas 

pelo código de ética Profissional e pela lei de Regulamentação da profissão. O 

profissional deve atuar em uma perspectiva crítica, se opondo ao conservadorismo, 

indo em contrapartida á abordagens funcionalistas e pragmáticas, reconhecendo a 

questão social, com uma perspectiva de totalidade e da determinação social da saúde. 

A intervenção orientada por esta perspectiva teórico-política pressupõe: 
leitura crítica da realidade e capacidade de identificação das condições 
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materiais de vida, identificação das respostas existentes no âmbito do Estado 
e da sociedade civil, reconhecimento e fortalecimento dos espaços e formas 
de luta e organização dos trabalhadores em defesa de seus direitos; 
formulação e construção coletiva, em conjunto com os trabalhadores, de 
estratégias políticas e técnicas para modificação da realidade e formulação 
de formas de pressão sobre o Estado, com vistas a garantir os recursos 
financeiros, materiais, técnicos e humanos necessários à garantia e à  
ampliação dos direitos. (CFESS, p. 35, 2010) 

Segundo os Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na 

Política de Saúde a atuação do serviço social na saúde tem quatro grandes eixos que 

são “atendimento direto aos usuários; mobilização, participação e controle social; 

investigação, planejamento e gestão; assessoria, qualificação e formação profissional” 

(CFESS, p.41, 2010). 

Martinelli (2011), ao tratar do trabalho do Serviço Social em Hospitais, 

ressalta a importância de reconhecer os usuários da saúde como sujeitos de direitos. 

Afirma que esse compromisso só pode ser alcançado a partir de práticas 

interdisciplinares, pautadas com ética de humanização e respeito á vida. “Como   área   

de   conhecimento   e   de   intervenção   na   realidade   humano   social, o Serviço   

Social   deve   mobilizar‑se, cada   vez   mais   intensamente, na   perspectiva   da   

assistência   integral   à   saúde   da   população   atendida.” (MARTINELLI, 2011, p. 

500) 

Um trabalho ético-político, segundo Martinelli (2011, p. 501), na área 

da saúde é um desafio cotidiano, em que “o que está em jogo” é construir uma prática 

competente, “na   qual   o   valor   humano, a   qualidade   de   vida   e   a   dignidade   

da   morte, no   caso   dos   pacientes   fora   de   possibilidades   terapêuticas, sejam   

alicerces   fundantes   e   objetivos   comuns   para   toda   a   equipe.” 

No tópico a seguir, após a introdução da discussão sobre serviço 

social e sua atuação em hospitais, será abordado sobre o trabalho dos assistentes 

sociais como profissionais da saúde em hospitais durante a pandemia de Covid-19. 

 

3.3 TRABALHO DOS ASSISTENTES SOCIAIS EM HOSPITAIS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-

19 

 

De acordo com CFESS (2020, p.1), no Brasil as recomendações de 

isolamento doméstico e higienização acontecem em paralelo com o desemprego, 

subemprego, ausência de moradia, entre outros. CFESS (2020) coloca que apenas o 

ato de lavar as mãos e a moradia não é igual para toda população.  
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Em um país onde parte considerável da população vive com menos de um 
salário mínimo e milhões estão desempregados/as ou subempregados/as. 
Assim, esse momento exige medidas governamentais que se voltem para 
toda a classe trabalhadora e reafirmem a inclusão da população, em especial, 
das pessoas em situação de rua; negros/as; LGBTI; trabalhadores/as do 
sexo; catadores/as de lixo e cooperativados/as de reciclagem; populações 
ribeirinhas, pescadores artesanais; empregadas/os domésticas/os; diaristas; 
artesãs/ãos e camelôs. (CFESS, 2020, p. 1) 

A regulamentação da profissão, Lei 8.662/1993 e Código de Ética 

Profissional, preveem que o assistente social não pode negar atendimento à 

população, mesmo em situação de calamidade pública, o artigo 3º do Código de Ética 

Profissional prevê “participar de programas de socorro à população em situação de 

calamidade pública, no atendimento e defesa de seus interesses e necessidade”. 

Outras normativas da profissão que também devem ser consideradas 

para o exercício profissional em geral, e em especial no contexto de calamidade 

pública ocasionado pela pandemia de COVID-19, são as resoluções do CFESS e os 

Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde. 

O CFESS (2020, p. 2) coloca que de acordo com a natureza da 

atuação do serviço social e reconhecimento como profissionais da saúde, os/as 

assistentes sociais precisam atender diretamente a população.  

Em relação as condições de trabalho dos assistentes sociais na 

saúde, para Soares, Correia e Santos (2021), é expresso cada vez mais a 

precarização e privatização da política de saúde. Nas estratégias de enfrentamento a 

Covid-19, a expansão dos serviços de saúde foi via terceirização, portanto, “com 

contratos precários, inseguros e temporários de trabalho, além da histórica tendência 

de baixas remunerações”. Soares, Correia e Santos (2021) colocam também que 

houve um “aprofundamento da anatomização da organização do trabalho”, utilizada 

como estratégia para expor menos o trabalhador, mas que também intensificou a 

precarização de trabalho e riscos e agravos à saúde, em que há plantões com duração 

de até 24 horas de trabalho.  

Soares, Correia e Santos (2021) ressaltam que houve uma pequena 

expansão de vínculos de assistentes sociais em serviços de saúde.  

De fato, dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) 
expressam um aumento no ritmo de contratação de assistentes sociais entre 
dezembro de 2019 (39.441 vínculos) e junho de 2020 (40.911 vínculos), 
possivelmente relacionado à expansão dos serviços de emergência, 
internamento e Unidades de Terapia Intensiva (UTI), em decorrência da 
pandemia. O aumento foi de 3,72% em seis meses, enquanto em todo o ano 
anterior havia sido de 3,4% (Brasil, 2020b). (SOARES; CORREIA; SANTOS, 
2021, p. 124-125) 
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As autoras Soares, Correia e Santos (2021) colocam que em um 

primeiro momento, uma grande parcela de assistentes sociais teve que lidar com a 

dificuldade de acesso a equipamento de proteção individual (EPI) e com a 

demarcação de suas atribuições e competências profissionais. 

Quanto a esses dois tensionamentos, houve várias articulações no 

interior dos serviços e fora deles, ressaltando-se as articulações do conjunto 

CFESS/Cress. Que culminaram no Parecer Jurídico do CFESS nº 05/2020-E, tratando 

da necessidade de uso de EPI, e na Orientação Normativa nº 03/2020, orientando que 

comunicação de óbito e informações de quadro clínico não são atribuições do Serviço 

Social. 

No contexto de grande disseminação da doença, em um período que 

ainda não havia vacinas, as visitas aos pacientes internados foram suspensas, 

seguindo as orientações da OMS. 

E frente ao grande volume de casos da Covid-19, as ações de 

planejamento institucional nem sempre alcançava o grande volume de atendimentos, 

e as assistentes sociais do Hospital de Retaguarda HU/UEL na entrevista informativa 

colocam que a equipe multiprofissional das áreas de medicina, enfermagem e 

fisioterapia, até a efetivação de novas contratações, estavam sobrecarregadas na 

assistência à saúde às pessoas hospitalizadas. 

Diante disso, as assistentes sociais colocam que a gestão do HU/UEL 

requereu que o Serviço Social do HR “colaborasse” na prestação de informação de 

quadro clínico dos pacientes e orientações referentes ao processo de hospitalização 

às famílias, nesse sentido desde março de 2020, as assistentes sociais do Hospital 

Universitário, a título de “colaboração” em caráter emergencial, contribuíram com a 

gestão do HU no repasse de informações sobre o quadro de saúde de pacientes por 

conta da restrição de visitas. 

As assistentes sociais explicam que havia ciência que essa não era 

uma atribuição privativa do serviço social, porém, pela requisição institucional e 

sobretudo pelo compromisso ao usuário frente o grande volume de familiares que 

procuravam o serviço social como referência de acesso a informações, realizaram o 

boletim informativo como “mecanismo de articulação entre os usuários e a equipe 

multiprofissional”. Logo após, o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) emitiu a 

Orientação Normativa nº. 03/2020 vedando ao assistente social o repasse de boletins 

informativos. 
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Dessa forma, houve tensionamento para que o HU/UEL resolvesse 

essa questão, e foi criado em outubro de 2020 pela gestão a “Central de Acolhimento” 

com uma equipe de enfermagem para o repasse de Boletim Informativo. Entretanto, 

as assistentes sociais informam que no HR esse boletim informativo à familiares de 

pacientes de enfermaria permaneceu por mais tempo com as assistentes sociais, 

sobrecarregando-as, e exigindo conhecimentos para além de suas formações. E após 

negociação com a gestão do HU, em que se respaldaram nos documentos que regem 

as atribuições privativas do Assistente Social, como a Orientação Normativa n° 

03/2020 do CFESS, o Boletim Informativo à familiares de pacientes de enfermaria do 

Hospital de Retaguarda foi alocado para a Central de Acolhimento em 22/10/2021. 

Como estratégia ao trabalho profissional, as assistentes sociais 

colocam que utilizaram do espaço de “Boletim Informativo” para acolhimento social de 

famílias e levantamento de dados da realidade social do paciente. 

No Hospital Universitário de Londrina, desde que ficou definido que 

seria referência para o atendimento de casos suspeitos ou confirmados de infecção 

por Covid-19 na macrorregião do estado do Paraná, Narciso, Marques e Maximiano 

(2020, p. 388) afirmam que a assistente social coordenadora da Divisão de Serviço 

Social, como gestora, “participou das discussões com outros profissionais de outras 

áreas que compõem as equipes multiprofissionais e os serviços de atendimento 

(urgência, internação e ambulatório).” 

Segundo Narciso, Marques e Maximiano (2020), foram criados 

protocolos e fluxos para atender Pronto Socorro, UTI’s e na Unidade de Moléstias 

Infecciosas que inicialmente era onde se atendia os pacientes com Covid-19. 

As assistentes sociais destacam as ações de busca por ampliação do 

número de assistentes sociais para responder às demandas emergentes na 

pandemia, o HR foi implantado em março de 2020, mas a contratação de profissional 

exclusiva para esse local ocorreu somente 5 meses depois, em agosto/2020. 

Foi sistematizado as ações desenvolvidas pelas assistentes sociais 

no período de pandemia alocadas no Hospital de Retaguarda por meio de um Plano 

de Ações Profissionais, onde separaram as ações desenvolvidas na enfermaria e nas 

UTI’s. 

As ações desenvolvidas na enfermaria, de acordo com o “Plano de 

Ações Profissionais do Assistente Social no Hospital de Retaguarda (HR/HU)”, foram: 

- O conhecimento da realidade dos usuários e identificação dos aspectos 
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sociais que interferem nas condições do processo de saúde-doença; 
- Atendimentos aos pacientes e familiares de forma remota e/ou presencial 
com objetivo de democratizar informações disponíveis no espaço 
institucional; 
- Busca ativa para localização de familiares e a realização de cadastro dos 
familiares de referência com objetivo de facilitar o contato pela equipe 
multiprofissional; 
- Acolhimento e atendimento social humanizado aos pacientes e familiares 
com intuito de compreender os desdobramentos da questão social que 
interferem e ou determinam o processo saúde-doença na perspectiva da 
integralidade; 
- Atendimento junto à equipe médica a familiares de pacientes em limitação 
de suporte de vida para discussão, compreensão e participação da família no 
tratamento ofertado; 
- Organização de escalas, acolhimento e acompanhamento de familiares 
durante a realização das visitas de pacientes em limitação de suporte; 
- A socialização dos conhecimentos específicos junto à equipe 
multiprofissional, favorecendo a integralidade do atendimento ao usuário; 
- Mediar atendimento com equipe médica e familiares de pacientes internados 
para esclarecimentos referentes ao quadro clínico e dúvidas de familiares; 
- Suporte ao fornecimento de medicações e insumos não disponíveis da rede 
pública para a continuidade do tratamento; 
- Encaminhamentos para solicitação de Oxigenoterapia via Serviço de 
Atendimento Domiciliar de Londrina e serviços equivalentes nos demais 
municípios regionais com vistas ao tratamento integral, de qualidade ao 
paciente e a garantia dos direitos de pacientes e familiares.  
- Orientação aos pacientes e familiares acerca dos trâmites burocráticos.   
- Articulação de transporte com Núcleo Interno de Regulação (NIR) e 
municípios para remoção de paciente em ambulâncias com oxigênio no 
momento da alta hospitalar até residência.   
- Intervir, notificar e encaminhar situações de violência doméstica, sexual, 
contra crianças, adolescentes, mulheres e idosos. 
- Avaliar a permanência de acompanhantes para pacientes pós UTI, idosos, 
ou pacientes que apresentem necessidades específicas identificadas pela 
equipe multiprofissional. 
- Orientações pré e pós–alta com o objetivo de capacitar os familiares para 
os cuidados junto ao paciente, garantindo maior segurança, evitando retorno 
precoce ao hospital; 
- Articulação com equipe multiprofissional para treinamentos específicos aos 
familiares (nutrição, curativos etc.) necessários no processo de cuidados 
durante preparação da alta hospitalar;  
- Acompanhamento junto a equipe médica para comunicação de óbito do 
paciente com acolhimento e orientações relacionadas aos trâmites da 
Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (ACESF);  
- Comunicação com os familiares pós-óbito de pacientes para orientação de 
direitos previdenciários e assistenciais (auxílio funeral); 
- Orientação aos pacientes e familiares do processo de solicitação benefícios 
previdenciários e assistenciais, como auxílio-doença e pensão por morte.  
- Articulação com equipe médica referente aos atestados de afastamento e 
perícia junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). 
- Orientação sobre trâmites burocráticos para acesso a medicação (ex. 
Xarelto) via política de assistência social.  
- Elaboração de relatórios sociais. 
- Encaminhamentos de pacientes para acolhimento institucional. (VENANCIO 
e SILVEIRA, 2021) 

E as ações desenvolvidas nas UTI’s do Hospital de Retaguarda foram: 
- Atendimentos aos familiares, de forma remota e/ou presencial com objetivo 
de democratizar informações disponíveis no espaço institucional e o 
conhecimento da realidade dos usuários e identificação dos aspectos sociais 
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que interferem nas condições do processo de saúde-doença; 
- Busca ativa para localização de familiares e a realização de cadastro dos 
familiares de referência com objetivo de facilitar o contato pela equipe 
multiprofissional; 
- A articulação de visitas aos pacientes das UTIs e organização de escalas 
de revezamento; 
- O acolhimento e acompanhamento de familiares durante a realização das 
visitas de pacientes na UTIs com orientações relacionadas ao ambiente, 
normas de segurança e demais orientações pertinentes;  
- Atendimento junto com a equipe médica aos familiares de pacientes em 
início do Protocolo de Morte Encefálica (ME), convocação para o atendimento 
médico, acompanhamento nas visitas ao leito do paciente e esclarecimentos 
de dúvidas pertinentes ao processo.  
- Acompanhamento junto a equipe médica e familiares em discussão de 
prognósticos reservados. 
- A socialização dos conhecimentos específicos junto à equipe 
multiprofissional, favorecendo a integralidade do atendimento ao usuário;  
- Acompanhamento junto a equipe médica para comunicação de óbito do 
paciente com acolhimento e orientações relacionadas aos trâmites da 
Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (ACESF).   
- Orientação aos pacientes e familiares do processo de solicitação benefícios 
previdenciários e assistenciais, como auxílio-doença e pensão por morte.   
- Articulação com equipe médica referente aos atestados de afastamento e 
perícia junto ao INSS.  
- Elaboração de Declaração de Comparecimento (para fins trabalhistas) aos 
familiares responsáveis pela realização de visitas.  (VENANCIO e SILVEIRA, 
2021) 

Ressaltaram que participaram do processo de organização das visitas 

e aprovação de acompanhantes no hospital.  Inicialmente, havia uma alta restrição de 

visitas e acompanhantes devido o isolamento social, porém as assistentes sociais 

colocam que essa restrição impactava negativamente na melhora clínica dos 

pacientes. Por conta de o serviço social estar em contato direto com as famílias e 

pacientes nos atendimentos e pelo boletim informativo, era uma demanda que era 

muito recorrente. 

Conforme informações fornecidas, no contexto de pandemia de 

SARS-CoV-2, houve reorganização do trabalho dos assistentes sociais, mas se 

manteve como perspectiva de ação a defesa dos direitos dos usuários do SUS. A 

pandemia se agravou, houve um rápido crescimento nos números de pacientes, as 

UTI’s foram instaladas, aumentou o número de leitos na enfermaria e ocorriam um 

número alto de óbitos. Com isso o trabalho das assistentes sociais se complexificou, 

lidando com muitos óbitos, limitações de suporte de vida, pacientes em tratamento 

intensivo e alta demanda da necessidade da participação da família no tratamento. 

A partir das informações explicitadas e contextualizadas, o próximo 

capítulo irá abordar sobre as demandas sociais ao Serviço Social em hospitais e 

especificamente no Hospital de Retaguarda Londrina/PR pela pesquisa documental 
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realizada no Prontuário Eletrônico MedView. 

 

4 DEMANDAS AO SERVIÇO SOCIAL EM HOSPITAIS 

 

Os significados etimológicos de demanda são agrupados por Guerra 

(2018) em quatro eixos, sendo eles:  

1) Solicitação de algo, especialmente quando se considera um direito, 2) 
Pergunta que se faz a uma pessoa,3) Quantidade de mercadorias ou serviços 
que os consumidores pedem e estão dispostos a comprar, oferta de 
produtos,4) Documento através do qual se empreende uma ação judicial 
contra uma pessoa ou entidade para reclamar algo. (GUERRA, 2018, p. 6) 

Ao elencar os tipos de modalidade existentes, Guerra (2018) coloca 

as seguintes: modalidade como os diferentes tipos dependendo da região, subpolítica, 

programa, instituição/unidade, campo/área e etc;  demandas espontâneas; demandas 

imediatas; demandas “indevidas”; demandas secundárias; e demandas reprimidas.  

Guerra (2018, p. 7) enfatiza que as demandas sociais “são produzidas 

por necessidades sociais que plasmam o processo de reprodução social da sociedade 

capitalista, historicamente colocadas por interesses antagônicos das classes sociais.” 

Alves e Mioto (2020, p. 5) colocam que no Serviço Social existe uma 

compreensão das demandas profissionais muito difundida, que articula as demandas 

com a dinâmica das políticas sociais e às questões ao processo de constituição do 

direito social. Em que tal posição implica reconhecer a composição de conflitos, 

protagonistas e interesses. A partir disso, as autoras colocam, que são definidas as 

características e particularidades das demandas ao Serviço Social que são ancoradas 

em pressupostos que as antecedem. 

O primeiro pressuposto que Alves e Mioto (20 20) citam é a natureza 

da inscrição do Serviço Social como profissão no capitalismo, em seu caráter 

contraditório, além “de uma contradição que forjou a constituição sócio histórica do 

Serviço Social, ela se mantém e se reatualiza como tônica das relações em contextos 

particulares” (ALVES e MIOTO, 2020, p. 5). 

O segundo pressuposto que as autoras citam é que “demanda” é um 

conceito articulador na produção de conhecimentos e cotidiano do Serviço Social, com 

isso é empregado de forma dinâmica. 

[...] pode designar a própria matéria-objeto de intervenção do assistente 
social (a violência, o desemprego, a pobreza, por exemplo), mas, por outro 
lado, pode indicar as práticas de requisição (sociais, institucionais e 
interprofissionais) de trabalho do assistente social nos diferentes espaços de 
atuação. (ALVES e MIOTO, 2020, p. 5) 
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Ressaltam que a matéria de intervenção e práticas de requisições 

profissionais são compreendidas como expressões de um processo indissociável, “[...] 

marcadas pelo reconhecimento da capacidade dos profissionais de atender e agir 

sobre certas necessidades (ALVES e MIOTO, 2020, p. 6). 

Alves e Mioto (2020) colocam que o terceiro pressuposto é a 

compreensão que as condições e estrutura do trabalho do assistente social e dos 

outros profissionais que compõem as equipes condicionam as possibilidades para a 

constituição das demandas.  

São alguns exemplos de fatores importantes: a presença ou a disponibilidade 
do profissional na equipe, visto que a participação direta do profissional nesse 
conjunto leva-o a ser incorporado nas diferentes dimensões da atenção às 
necessidades apresentadas pelos usuários em um serviço; a possibilidade de 
tempo de trabalho exclusivo na equipe e inclusive a permanência no mesmo 
espaço; a situação de trabalho do profissional potencialmente demandante, 
que tende se ater às questões específicas de sua área em situações de 
sobrecarga de trabalho ou aplicar práticas de seleção das situações que vai 
demandar o assistente social; a viabilidade e circunstâncias que permitam o 
encontro e o diálogo, pois é assim que se pode gerar e redistribuir demandas 
de atuação no processo de acompanhamento dos usuários. (ALVES e 
MIOTO, 2020, p. 6) 

O quarto e último pressuposto, segundo Alves e Mioto (2020), é a 

relação contraditória entre as demandas enquanto práticas de requerimento e 

enquanto matéria-objeto da profissão.  

[...] as demandas enquanto práticas de requerimento estão vinculadas às 
requisições postas pelo processo de divisão sócio-técnica do trabalho e estão 
condicionadas também à visão, ou ao recorte, que os demandantes do 
trabalho dos assistentes sociais fazem sobre o que é o “social”. (ALVES e 
MIOTO, 2020, p. 6) 

Significando, dessa forma, que não há processo de demanda sem 

uma projeção sobre o que se incide na ação profissional. 

[…] geralmente existem acertos formais e informais nos contextos 
institucionais sobre uma determinada projeção do social. Considerando que 
os assistentes sociais estão inseridos em processos coletivos de trabalho, 
particularmente em equipes multiprofissionais há, de acordo com Merhy 
(2002), na relação com a matéria dos assistentes sociais, tomada como 
“social”, uma apreensão processada a partir das tecnologias que são próprias 
de cada profissional/área demandante. Por exemplo, na área da saúde, os 
profissionais das diferentes especialidades reconhecem as necessidades de 
saúde apresentadas pelos usuários dos serviços a partir de um determinado 
recorte de objeto sob o qual se aplicam simultaneamente conhecimentos, 
técnicas, valores, traduzidos à especificidade do “caso”. (ALVES e MIOTO, 
2020, p. 7) 

A profissão na política de saúde, principalmente a partir dos anos 

1990, com o avanço neoliberal no Brasil e o Movimento e Projeto da Reforma 

Sanitária, recebe requisições e demandas desses dois projetos societários em 
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disputa.  

As demandas que o projeto privatista na saúde colocam aos 

assistentes sociais, segundo os Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na 

Política de Saúde (2010, p.26), são seleção sócioeconômica, atuação psicossocial por 

meio de aconselhamento, ação fiscalizadora aos usuários dos planos de saúde, 

assistencialismo por meio da ideologia do favor e predomínio de práticas individuais.   

E, segundo os Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na 

Política de Saúde (2010, p.26), o projeto da reforma sanitária apresenta como 

demandas ao trabalho do assistente social a democratização do acesso as unidades 

e aos serviços de saúde, estratégias de aproximação das unidades de saúde com a 

realidade, trabalho interdisciplinar, ênfase em abordagens grupais, acesso 

democrático e estímulo à participação popular. 

Vasconcelos (2002, p. 174) colocam que nos Postos de Saúde, 

Centro de Saúde e nas unidades ambulatoriais é demandado do Serviço Social pelos 

usuários a “inserção ou viabilização das rotinas”, e em Hospitais, coloca que as 

solicitações são diferentes, porém a qualidade das demandas são as mesmas, em 

que os familiares de pacientes internados procuram o Serviço Social para saber 

quadro clínico, ter acesso ao médico, entregar pertences ao paciente, realizar visita, 

“ou seja, problemas relacionados à rotina hospitalar”. 

Alves e Mioto (2020, p. 8) expressam que o processo de análise das 

demandas é fundamental para construção das respostas profissionais, considerando 

que as demandas se constroem em constante tensão “[…] entre a reprodução de um 

universo de respostas tradicionalmente organizadas no campo da política 

social/instituições” e “respostas alternativas ancoradas no projeto profissional 

emergente”. 

A partir dessa problematização de demandas e apresentação geral, a 

partir de referenciais teóricos, das demandas da saúde no Brasil, particularmente em 

hospitais, apresentaremos a seguir a pesquisa documental sobre quais demandas 

apareceram ao Serviço Social no Hospital de Retaguarda HU-UEL, com base nos 

dados do Prontuário Eletrônico MedView.  

 

4.1 DEMANDAS AO SERVIÇO SOCIAL NO HR: PESQUISA DOCUMENTAL  

 

As demandas ao Serviço Social no Hospital de Retaguarda HU-UEL 
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serão identificadas a partir da pesquisa documental no sistema de informações 

MedView. 

O MedView é um sistema de prontuário eletrônico implantado a partir 

de 2019 que abrange todo o Hospital Universitário de Londrina, incluindo o Hospital 

de Retaguarda, em que os profissionais das diversas áreas atuantes no hospital 

registram seus atendimentos, possuem acesso a exames, dados pessoais dos 

usuários e entre outras informações.  

Anterior a implantação do Sistema MedView, os atendimentos sociais 

realizados pelas assistentes sociais eram registrados, segundo Marques (2016), no 

sistema Gestão Social do HU. O Gestão Social foi idealizado pela equipe de 

assistentes sociais da divisão de Serviço Social do HU e desenvolvido pela gerência 

de Informática, com o objetivo de interligar as evoluções sociais (MARQUES, 2016, p. 

35). 

Marques (2016) identificou alguns limites desse programa anterior 

para realizar o levantamento das demandas, pois não eram categorizadas, apenas 

descritas no campo “situação social”. 

Com a implantação do sistema de prontuário eletrônico MedView, o 

sistema Gestão Social foi incorporado a ele e realizado algumas adequações, como a 

categorização das demandas dos atendimentos sociais.  

Atualmente, no Medview, as assistentes sociais para registrar seus 

atendimentos, primeiro selecionam o prontuário do usuário atendido a partir do 

número de registro no HU ou nome completo, vão até o campo “Evolução”, ao 

selecionar esse campo aparece a tela “Atendimento Social” (imagem abaixo), em que 

nessa tela é possível selecionar o Local de atendimento, se o atendimento foi para o 

paciente, família ou rede de serviços, o Solicitante, se houve encaminhamento, para 

qual órgão e cidade, e as demandas e tipos de demandas atendidas. Após o 

preenchimento desse campo, é registrado o atendimento por escrito. 

Figura 1 – Atendimento Social do MedView 
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Fonte: MedView (2022) 

As demandas/tipo de demandas categorizadas são divididas em tipos 

de demandas e o detalhamento dessas demandas, sendo as seguintes: 

- Acesso aos direitos sociais: direito à educação, direito à saúde, 

direitos assistenciais, direitos do cidadão, direitos previdenciários, 

direitos reprodutivos, direitos trabalhistas e participação social;  

- Interrelação com a rede de serviços: continuidade do tratamento pela 

rede sócio assistencial ou educacional, continuidade do tratamento na 

rede do SUS, instituição de educação especial, internação domiciliar 

e rede de terceiro setor;  

- Processo saúde/doença: adesão ao tratamento, agravamento do 

estado de saúde, condições de permanência da família no período de 

internação, conhecimento da realidade social, cultura, dependência 

química, desdobramentos sociais frente a doenças e acidentes, 

doação/transplante, dificuldades de relação entre família e equipe, 

implicações de adoecimento nas relações familiares, morador em 

situação de rua, participação da família no tratamento, processo de 

cuidado, relações de família, religiosidade e terminalidade/morte;  

- Recursos essenciais relativos à seguridade social: acolhimento 

institucional, alimentos, enxoval de recém-nascido/vestuário, fórmula 

láctea, hospedagem durante o tratamento, insumos e equipamentos, 

medicação, moradia, óculos, órtese e prótese e transporte;  
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- Relações usuário e instituições: abandono ao tratamento,  

desconhecimento/descumprimento de normas e rotinas institucionais, 

visita ao paciente internado;  

- Violação de direitos: aborto legal, entrega legal, não reconhecimento 

da paternidade, perda do poder familiar/doação, preconceito e quebra 

de sigilo;  

- Violência, negligência, abandono: criança/adolescente, idoso, 

homem, mulher e pessoa com deficiência. 

Com essa categorização e registro das demandas é possível 

identificarmos a quantidade de atendimentos sociais, quais demandas apareceram ao 

Serviço Social no Hospital de Retaguarda durante a pandemia de COVID-19, bem 

como o perfil da população que passou por internamento.  

O que não foi possível identificar a partir do Prontuário Eletrônico 

MedView foram os atendimentos e demandas relacionadas aos óbitos e terminalidade 

da vida. Em informações obtidas, quando é notificado o óbito o prontuário eletrônico 

é fechado e não é possível evoluir os atendimentos à família após esse 

acontecimento. No período de 14/12/20 a 28/03/2022 houve 693 óbitos no Hospital de 

Retaguarda, e o MedView contabilizou apenas 37 atendimentos sociais relacionados 

a ele. Considerando que na pandemia a morte fez parte do cotidiano diariamente na 

sociedade e, principalmente, nos Hospitais, é uma demanda que não é possível fazer 

aproximação da realidade a partir do MedView por essa falha no sistema. 

O levantamento de dados foi referente ao período de 14/12/2020 a 

28/03/2022. Esse espaço temporal foi escolhido a partir de 14 de dezembro de 2020 

pois é o período em que o sistema apresentou mais consistência dos dados, anterior 

a essa data foi observado algumas inconsistências, como a não contabilização do 

número de atendimentos sociais realizados. 

Para realizar a descrição e problematização dos dados, 

estabelecemos os seguintes eixos de análise: caracterização dos usuários atendidos 

no HR/Londrina; principais demandas ao Serviço Social no HR/Londrina e a 

problematização das demandas sociais no contexto da pandemia Covid-19. 

 

 

4.1.1 Caracterização dos usuários atendidos no HR/Londrina no período 14/12/2020 
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a 28/03/2022. 

 

O Serviço Social no Hospital de Retaguarda, no intervalo de 

14/12/2020 e 28/03/2022, realizou 6559 atendimentos, de acordo com o MedView, em 

que a distribuição mensal desses atendimentos nesse espaço de tempo foi a seguinte: 

Quadro 1 - Atendimentos do Serviço Social no Hospital de Retaguarda de 14/12/2020 
a 28/03/2022 

ATENDIMENTOS DO SERVIÇO SOCIAL NO HOSPITAL DE RETAGUARDA 

PERÍODO 

UNIDADES 

TOTAL UTHR1 UTHR2 UTHR3 ENFERMARIA 

Dez/2020 0 0 0 46 46 

Jan/2021 0 0 0 108 108 

Fev/2021 0 0 0 73 73 

Mar/2021 0 0 0 558 558 

Abr/2021 0 104 121 207 432 

Mai/2021 71 174 254 283 782 

Jun/2021 138 158 166 238 700 

Jul/2021 5 201 153 253 612 

Ago/2021 0 210 117 381 708 

Set/2021 0 236 92 403 730 

Out/2021 0 185 144 269 598 

Nov/2021 0 69 82 105 256 

Dez/2021 0 8 108 117 233 

Jan/2022 0 0 106 156 262 

Fev/2022 0 0 94 181 275 

Mar/2022 0 0 65 121 186 

TOTAL DE ATENDIMENTOS 214 1343 1437 3499 6559 
Fonte: Elaborado pela autora. [Baseado nos dados do MedView] 

A distribuição dos atendimentos sociais evidência que em alguns 

períodos houve uma intensificação do trabalho, isso se deve pelos picos da Pandemia 

de Covid-19, que em determinados momentos houve mais internações e infectados 

pelo vírus SARS-Cov-2 por conta de diversos fatores, como o surgimento de novas 

variantes e relaxamento das medidas de contingência do vírus. 

Selecionamos as variáveis sexo; faixa etária e localidade para uma 

breve caracterização dos usuários internados no Hospital de Retaguarda HU-UEL, 

sendo as disponíveis no sistema de prontuário eletrônico. 

Segundo o MedView, 2709 pessoas eram do sexo feminino e 3850 do 

sexo masculino, configurando que 41,3% eram do sexo feminino e 58,7% do sexo 

masculino. 
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Gráfico 1 - Sexo dos usuários do HR/Londrina de 14/12/2020 a 28/03/2022 

 

Fonte: MedView (2022) 

Sobre a porcentagem de internações de homens ser maior que a de 

mulheres, podemos discutir sobre o processo de contaminação em pessoas do sexo 

masculino se deve por terem maior inserção no mercado de trabalho e, nessa medida, 

ter uma maior exposição ao vírus. Siqueira, Silva, Pereira, Filho e Silva (2020) colocam 

que a desigualdade de gênero que está presente no mercado de trabalho afetou as 

mulheres no momento de pandemia. 

Experiências como o surto de Ebola na África Ocidental demonstram que as 
restrições de movimento comprometem a capacidade das mulheres de 
ganhar a vida e atender às necessidades básicas de suas famílias. À medida 
que escolas e creches são fechadas para conter a disseminação do COVID-
19, a capacidade das mulheres de se envolverem em trabalho remunerado 
enfrenta barreiras extras, tendo em vista que estes são ambientes que, 
historicamente, abrigam uma mão de obra essencialmente feminina. 
(SIQUEIRA, SILVA, PEREIRA, FILHO e SILVA, 2020, p. 220) 

Dessa maneira, os autores ressaltam que as mulheres são 

remuneradas, em média, 16% menos que os homens, e em tempos de crise, são as 

mulheres que geralmente enfrentam a situação de sair do mercado de trabalho 

remunerado para cuidar de crianças e trabalhos domésticos. 

Estrela, Soares, Cruz, Silva, Santos, Moreira, Lima e Silva (2020, p. 

3434) colocam que os homens têm alta incidência da doença e isso pode ter relação 

com serem responsáveis pela provisão financeira de seus lares. 

Em relação as faixas etárias houve 1 usuário de 0 a 1 ano, 38 usuários 

de 13 a 19 anos, 480 usuários de 20 a 39 anos, 501 usuários de 40 a 49, 1158 usuários 

de 50 a 59 anos e 4381 usuários maiores de 60 anos, onde a faixa etária mais atendida 

foram os idosos, configurando 66,79% das pessoas atendidas. 

 

 

Gráfico 2 – Faixa Etária dos usuários do HR/Londrina de 14/12/2020 a 28/03/2022 
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Fonte: MedView (2022) 

Nunes, Souza, Nogueira, Andrade, Thumé, Teixeira, Lima-Costa, 

Facchini e Batista (2020) evidenciam que a ocorrência de múltiplas comorbidades tem 

relação ao risco de desenvolvimento de formas graves de Covid-19 entre brasileiros 

no processo de envelhecimento. 

Estima-se que, pelo menos 34 milhões de indivíduos com ≥ 50 anos 
apresentaram alguma das morbidades avaliadas, destacando-se o 
considerável quantitativo de pessoas em risco de COVID-19 grave, 
representando, assim, um número maior que o total da população dos países 
da América do Sul, exceto Colômbia e Argentina. (NUNES; SOUZA; 
NOGUEIRA; ANDRADE; THUMÉ; TEIXEIRA; LIMA-COSTA; FACCHINI; 
BATISTA, 2020, p. 7) 

Dessa maneira, evidencia-se nos dados do MedView em que a faixa 

etária com maior taxa de internação no HR foi a maior que 60 anos, configurando 

66,79% dos internados. 

E em relação a cidade de procedência, 3969 pessoas eram 

moradores de Londrina/PR, 523 eram moradoras de Cambé/PR, 285 pessoas eram 

moradoras de Rolândia/PR, 242 pessoas eram moradoras de Ibiporã/PR, 122 eram 

moradores de Sertanópolis/PR, 119 eram moradores de Florestópolis/PR, 115 eram 

moradoras de Bela Vista do Paraíso/PR, 102 de Tamarana/PR, 82 de Jaguapitã/PR, 

79 de Centenário do Sul/PR, 70 de Jataizinho/PR e 70 de outros municípios. As 

pessoas moradoras de Londrina foram as que mais foram atendidas, configurando 

68,69% dos atendimentos. 
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Gráfico 3 – Procedências dos usuários do HR/Londrina de 14/12/2020 a 28/03/2022 

 

Fonte: MedView (2022) 

O Hospital Universitário de Londrina, onde o HR está inserido, está 

localizado na 17ª Regional de Saúde, em que os municípios de abrangência são: 

Alvorada do Sul; Assaí; Bela Vista do Paraíso; Cafeara; Cambé; Centenário do Sul; 

Florestópolis; Guaraci; Ibiporã; Jaguapitã; Jataizinho; Londrina; Lupionópolis; 

Miraselva; Pitangueiras; Porecatu; Prado Ferreira; Primeiro de Maio; Rolândia; 

Sertanópolis; e Tamarana. Mesmo que, segundo o portal do HU-UEL (2022), o 

hospital atende cerca de 250 municípios do Paraná e mais 100 cidades de outros 

estados, observa-se que o HR recebeu em sua maioria pacientes provenientes dos 

municípios de abrangência da 17ª Regional de Saúde, sendo em sua maioria de 

Londrina. 

Foram atendidos em média usuários de doze municípios diferentes e 

isso traz uma gama de complexidades agregadas ao ter pessoas com familiares 

internados em outros municípios em um contexto de medo de contaminação e 

deslocamento; a dependência de profissionais de saúde para informações; as 

medidas de isolamento, principalmente antes da vacinação. A distância física de 

muitos internados de seus familiares sempre foi um “gargalho” dos hospitais de 

referência, mas na pandemia foi seu ápice, porque as casas de apoio tiveram que 

reduzir (ou até mesmo parar) o atendimento; serviços de transporte e questões como 

hospedagem; alimentação, foram alterados. 

A partir da discussão sobre o perfil das pessoas internadas, no 

próximo tópico será detalhado as principais demandas que apareceram ao Serviço 

Social no Hospital de Retaguarda HU/UEL. 
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4.1.2 Principais demandas ao Serviço Social no HR/Londrina no período de 

14/12/2020 a 28/03/2022 

 

Em relação as demandas, conforme o levantamento de dados, só três 

tipos de demandas que mais apareceram foram Processo Saúde Doença, Relações 

usuário e instituições e Interrelação com a rede de serviços, sendo o Processo Saúde 

Doença o mais proeminente, aparecendo em 5016 atendimentos, conforme mostra no 

gráfico abaixo. 

Gráfico 4 – Tipos de demandas ao Serviço Social no HR/Londrina no período de 

14/12/2020 a 28/03/2022 

 

Fonte: Elaborado pela autora. [Baseado nos dados do MedView] 

No MedView não há legendas explicativas sobre o significado de cada 

tipo de demanda elencado, na entrevista informativa com as assistentes sociais do 

HR o dado obtido é que tais campos de preenchimento foram elaborados com o grupo 

de assistentes sociais que atuam no HU/Londrina a partir de conhecimentos 

empíricos. Por isso a seguir será detalhado sobre os conceitos a partir de alguns 

estudos já produzidos acerca dos mesmos. 

Primeiro será detalhado sobre “violência, negligência, abandono e 

maus tratos”. As orientações para práticas em serviço em relação a violência 

intrafamiliar (BRASIL, 2001) elenca os tipos de violência existentes, sendo eles 

violência física, violência sexual, estupro, abuso sexual na infância ou na 
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adolescência, abuso incestuoso, assédio sexual, violência institucional e violência 

econômica ou financeira. 

Berberian (2015) coloca que a negligência é um fenômeno complexo 

que não pode ser entendida apenas no contexto das práticas internas das famílias, 

em que é preciso considerar os fatores sociais, políticos, econômicos e jurídicos. A 

autora coloca que a palavra negligência, segundo a definição do dicionário Michaelis, 

significa “falta de diligência; descuido, desleixo; incúria, preguiça; desatenção, 

menosprezo.” (BARBERIAN, 2015, p. 54) 

Segundo a ótica do Direito, compreende-se que existe negligência quando 
há desatenção ou falta de cuidado ao exercer certo ato, consistindo na 
ausência da necessária diligência. Diferentemente do dolo, que presume a 
ciência do dano (como objetivo ou possibilidade, em virtude do risco), a 
negligência, nessa perspectiva inicial, é a inobservância de normas que 
ordenam agir com atenção, capacidade e discernimento. Ainda na esfera do 
Direito, localizamos debate a respeito da intencionalidade da negligência 
compreendida como não apenas uma inobservância da lei, mas como uma 
ação incorporada por parcela de consciência e voluntarismo, em que a 
intenção é reconhecida e consciente. (Código Civil, 2002 APUD BARBERIAN, 
2015, p. 53) 

Maus tratos, segundo o Artigo 136 do Código Penal, significa o 

seguinte: 

Art. 136 - Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, 
guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, 
quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-
a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção 
ou disciplina. (BRASIL, 1940)   

O significado de abandono, é apresentado no Código Penal dos 

crimes contra a assistência familiar, sendo o abandono material, que configura o 

seguinte: 

Art. 244. Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge, ou de 
filho menor de 18 (dezoito) anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente 
inválido ou maior de 60 (sessenta) anos, não lhes proporcionando os recursos 
necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente 
acordada, fixada ou majorada; deixar, sem justa causa, de socorrer 
descendente ou ascendente, gravemente enfermo: (Redação dada pela Lei 
nº 10.741, de 2003) (BRASIL, 1940) 

E Abandono intelectual, que segundo o Código Penal é o seguinte: 

Art. 246 - Deixar, sem justa causa, de prover à instrução primária de filho em 
idade escolar: 
        [...] 
 Art. 247 - Permitir alguém que menor de dezoito anos, sujeito a seu poder ou 
confiado à sua guarda ou vigilância: 
        I - freqüente casa de jogo ou mal-afamada, ou conviva com pessoa 
viciosa ou de má vida; 
        II - freqüente espetáculo capaz de pervertê-lo ou de ofender-lhe o pudor, 
ou participe de representação de igual natureza; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.741.htm#art244
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.741.htm#art244
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        III - resida ou trabalhe em casa de prostituição; 
        IV - mendigue ou sirva a mendigo para excitar a comiseração pública. 
(BRASIL, 1940) 

Sobre as “relações usuários e instituições” pode-se inferir a partir dos 

detalhamentos dessa demanda, sendo abandono ao tratamento, 

desconhecimento/descumprimento de normas e rotinas institucionais e visita ao 

paciente internado, que são as relações em que há atritos entre a instituição de saúde, 

o hospital, e os usuários, e/ou situações em que precise articular com as normas do 

hospital, como a liberação de visitas a pacientes internados. 

A partir de referencial teórico sobre o Processo Saúde Doença, de 

forma sintética, de acordo com Vianna, 2012, p. 9), representa o conjunto das relações 

e variáveis “que produzem e condicionam o estado de saúde-doença de uma 

população, que varia em diversos momentos históricos do desenvolvimento científico 

da humanidade”. 

[…] não existe um limite preciso entre a saúde e a doença, mas uma relação 
de reciprocidade entre ambas; entre a normalidade e a patologia, na qual “os 
mesmos fatores que permitem ao homem viver (alimento, água, ar, clima, 
habitação, trabalho, tecnologia, relações familiares e sociais) podem causar 
doença, se agem com determinada intensidade, se pesam em excesso ou 
faltam, se agem sem controle”. (VIANNA, 2012, p. 6) 

Vianna (2012, p. 6) ressalta que essa relação é demarcada pela vida 

individual, determinantes biológicos, psicológicos e sociais, refletindo que o processo 

saúde-doença-adoecimento ocorre de forma desigual entre os indivíduos, classes 

sociais e povos.  

Aqui se detalhará sobre a “interrelação com a rede de serviços”. Rede 

possui uma amplitude de significados, será buscado aqui explicitar os significados que 

mais tem aproximação com rede de serviços. Neves (2009, p. 149) coloca que as 

redes podem ser consideradas sistemas organizacionais com capacidade de reunir 

indivíduos e instituições, de forma democrática e participativa, em torno de objetivos 

ou realizações em comum. 

Faz-se necessário relacionar, segundo Amaral (2007) que “a rede refere-se 
a um sistema aberto & fechado, cujos elementos encontram-se 
intrinsecamente relacionados por regras, dispositivos, artefatos e situações 
de comunicação não subordinada”. Deste modo compreende-se que as redes 
compartilham objetivos e tarefas comuns e, na conectividade, geram 
dinâmicas capazes de promover a auto-organização. (NEVES, 2009, p. 149) 

Assim, entende-se que interrelação com a rede de serviços é a ação 

de articulação de ações e encaminhamentos em conjunto com os serviços 

governamentais e não governamentais que atuam nas políticas sociais. 
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Acerca dos “recursos essenciais relativos à seguridade social”, a 

seguridade social, de acordo com o Artigo 194 da Constituição Federal de 1988, 

compreende um “conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da 

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

assistência social” (BRASIL, 1988).  

Sobre essa demanda interpreta-se “recursos essenciais” como os 

recursos materiais e sociais para contribuir para assegurar os direitos relativos à 

saúde, à previdência e à assistência social, sendo os elencados pelo MedView os 

seguintes:  acolhimento institucional, alimentos, enxoval de recém-nascido/vestuário, 

fórmula láctea, hospedagem durante o tratamento, insumos e equipamentos, 

medicação, moradia, óculos, órtese e prótese e transporte.  

Em relação ao “acesso a direitos sociais”, Cavaignac e Maeda (2019) 

colocam que a Constituição Federal de 1988, no artigo 6º, elenca como direitos sociais 

a educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção 

à maternidade e infância, e assistência aos desamparados e traz, no artigo 194, o 

conceito de seguridade social. As autoras ressaltam que a efetivação desses direitos 

sociais conquistados pela classe trabalhadora são um grande desafio em tempos 

neoliberais. 

No cenário contemporâneo, dada a predominância da política econômica 
sobre a política social e dos interesses capitalistas sobre os interesses dos 
trabalhadores, os direitos sociais estão sob constante ameaça. A vigência do 
neoliberalismo no Brasil se faz notar desde o governo de José Sarney (1985-
1989), que apresenta propostas para desconstruir as conquistas no campo 
das políticas sociais e favorecer o setor privado; e se intensifica nos governos 
de Fernando Collor de Melo (1990-1992), Itamar Franco (1992-1995) e 
Fernando Henrique Cardoso –FHC (1995-2002), que tentam acabar com o 
caráter amplo da seguridade social, transformando-a, como observa Mota 
(2010), em um conjunto sem a articulação e a complementariedade previstas. 
(CAVAIGNAC e MAEDA, 2019, p. 106) 

Dessa maneira, o acesso a direitos sociais é uma demanda cotidiana 

ao serviço social em todos os campos ocupacionais. 

Diante do considerável volume de informações disponíveis e a 

viabilidade da pesquisa no âmbito da graduação, optamos em partir de gradientes de 

valores, em que primeiro listamos os 10 detalhamento de demandas que mais 

apareceram, sendo elas: Participação da família no tratamento, Processo do cuidado, 

Visitas ao paciente internado, Conhecimento da realidade social, Adesão ao 

tratamento, Agravamento do estado de saúde, Relações de família, Continuidade do 

tratamento pela rede SUS, Condições de permanência da família no período da 
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internação e Desdobramentos sociais frente a doenças e acidentes.  

Quadro 2 – Detalhamento das Demandas sociais mais frequentes ao Serviço Social 

no HR/Londrina de 14/12/2020 a 28/03/2022 

Detalhamento das Demandas Sociais Quantidade 

Participação da família no tratamento 4717 

Processo do cuidado 3759 

Visitas ao paciente internado 610 

Conhecimento da realidade social 586 

Adesão ao tratamento 319 

Agravamento do estado de saúde 280 

Relações de família 178 

Continuidade do tratamento pela rede SUS 104 

Condições de permanência da família no período da internação 90 

Desdobramentos sociais frente a doenças e acidentes 73 

Fonte: Elaborado pela autora. [Baseado nos dados do MedView] 
 

Conforme apresentado no quadro acima, a participação da família no 

tratamento foi a demanda mais frequente no período pandêmico, em que configurou 

4717 dos atendimentos sociais. Essa demanda é seguida pelo processo do cuidado, 

aparecendo 3759 vezes, visitas ao paciente internado, aparecendo 610 vezes, 

conhecimento da realidade social, 586 vezes, adesão ao tratamento, 319 vezes, 

agravamento ao estado de saúde, 280 vezes, relações de família, 178 vezes, 

continuidade do tratamento pela rede SUS, 104 vezes, condições de permanência da 

família no período da internação, 90 vezes, e desdobramentos sociais frente a 

doenças e acidentes, 73 vezes. 

Após o ranqueamento das 10 principais demandas, conforme já 

indicado, novo gradiente de valor foi aplicado e, para avançar na pesquisa, 

selecionamos os cinco detalhamentos de demandas que mais apareceram, onde 

veremos o detalhamento escrito de 10 prontuários aleatórios de cada demanda para 

tentar se aproximar da realidade social do momento e problematizá-las a partir do 

conteúdo encontrado e de referenciais teóricos. 
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4.1.3 Problematização das demandas ao Serviço Social no contexto da pandemia 
Covid-19. 
 

Como Waldman e Carvalho (2014, p. 56) colocam, o contexto 

pandêmico pode sobrecarregar os sistemas de saúde e isso tem um impacto direto 

nos hospitais, o que se confirmou anos depois com a pandemia Covid-19, e sendo 

assim, também impactou nas demandas aos assistentes sociais em hospitais nesse 

contexto. 

Vieira de Oliveira et al. (2021) ressaltam que a pandemia de Covid-19 

demandou reorganização dos serviços de saúde, em que os sistemas de saúde foram 

pressionados a partir do acelerado número de casos e das inúmeras necessidades de 

saúde já existentes.  

Dessa forma, os cinco principais detalhamentos de demandas que 

foram identificadas a partir do prontuário eletrônico MedView, que as assistentes 

sociais registraram em seus atendimentos sociais no Hospital de Retaguarda HU-UEL 

durante a pandemia de SARS-CoV-2, foram participação da família no tratamento, 

processo de cuidado, conhecimento da realidade social, visitas aos pacientes 

internados e adesão ao tratamento, como demonstrado no quadro no tópico anterior. 

Os registros mais frequentes feitos pelas assistentes sociais 

demonstram que as demandas ao serviço social não foram extremamente diferentes 

às que já lidavam anterior a pandemia, porém com a pandemia essas demandas 

tiveram novas particularidades e complexificações. 

Como foi apontado nos tópicos anteriores, Vasconcelos (2002, p. 174) 

já colocava que as demandas ao Serviço Social em hospital eram problemas 

relacionados à rotina hospitalar, como informações de quadro clínico, acesso aos 

médicos e visitas. 

A seguir, será explicitado e problematizado o que foi encontrado nos 

10 prontuários aleatórios de cada detalhamento de demanda. A forma de organização 

das informações, para o resguardo do sigilo profissional, foi reescrever as situações 

registradas de forma genérica para não identificar usuários e profissionais. 

De forma geral, o que mais se destacou foram questões relacionadas 

ao tratamento e a família das pessoas internadas. Em que as demandas se articulam, 

não se isolam, em que o que se apresenta referente a cada demanda, em geral, se 

encontram e se assemelham. 
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As situações parecem ir de encontro com o que Matos (2021, p. 131) 

ressalta, em que os assistentes sociais na saúde são requisitados para prestar 

informações para familiares ou amigos/as sobre quaro clínico, informe sobre 

transferência evasão de pessoas que estavam internadas, solicitação para familiares 

comparecerem à unidade de saúde para serem informados sobre óbitos. Matos (2021) 

coloca que todos esses exemplos se referem ao acesso à informação, em que durante 

a pandemia de Covid-19, essa questão se mostra confusa ou escassa, uma vez que 

a família não pôde, em geral, fazer acompanhamento, e as visitas, na maior parte dos 

casos, foram suspensas. 

 

4.1.3.1 Participação da família no tratamento 

 

Segundo as orientações para práticas em serviço em relação a 

violência intrafamiliar (BRASIL, 2001), a família é o grupo de pessoas com vínculos 

afetivos, de consanguinidade ou de convivência. Coloca-se que a família é o primeiro 

núcleo de socialização dos indivíduos, “quem primeiro transmite os valores, usos e 

costumes que irão formar as personalidades e a bagagem emocional das pessoas” 

(BRASIL, 2001, p. 13).  

A família prevê, em geral, os cuidados de seus membros. Serapione 

(2005, p. 244) coloca que ela está no centro das funções do cuidado.  

Uma grande parte do cuidado acontece no lar. A vida quotidiana doméstica é 
caracterizada pelo atendimento às necessidades físicas e psicológicas dos 
diferentes membros da família. É no seu contexto social que se salvaguarda 
a saúde e se lida com as doenças. A família representa, na verdade, a 
unidade básica de atenção à saúde; é o primeiro nível de atenção à saúde. 
(SERAPIONE, 2005, p. 5) 

O significado de tratamento, de acordo com Rezende (2010, p. 150) 

é “o conjunto de meios (terapias) empregados visando a debelar uma doença ou 

proporcionar ao doente cuidados paliativos”. 

Pinto et al. (2021, p. 2) ressaltam que a participação de familiares de 

forma ativa no processo de hospitalização “resultou em um melhor entendimento da 

hospitalização, dos recursos terapêuticos utilizados e do contexto em que o paciente 

está inserido.” Ainda, a cartilha da “Política Nacional de Humanização” (BRASIL, 2013, 

p. 5) coloca que é fundamental incluir usuários e suas redes sociofamiliares nos 

processos de cuidado e gestão. 
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A partir dessa discussão do ponto científico, a seguir, indicamos o 

detalhamento dos registros das profissionais referente a “participação da família no 

tratamento”. 

- Estabelecimento de um contato de familiar como referência para 

equipe multidisciplinar. 

- Prestação de informações sobre o boletim médico presencial e 

visitas. 

- Agendamento com equipe multidisciplinar a pedido de familiares 

para esclarecimentos de dúvidas sobre quadro clínico. 

- Liberação de acompanhante para pessoas internadas com 

transtornos psiquiátricos; 

- Liberação de acompanhante para pessoas com muita dependência 

de cuidados. 

-  Convocação de familiar para reunião com equipe multidisciplinar por 

necessidade de traqueostomia. 

- Convocação de familiar para reunião com equipe multidisciplinar por 

limitação de suporte de vida4. 

- Convocação de familiar para reunião com equipe multidisciplinar por 

agravamento do quadro de saúde.  

-  Convocação de familiar para reunião com equipe multidisciplinar por 

óbito. 

- Avaliação das condições da realidade social da família para 

averiguar se há condições de receber oxigenoterapia em domicílio, 

orientar e articular com serviço responsável os trâmites necessários 

se houver condições. 

- Reunião com equipe multidisciplinar e família para averiguar a 

condição do usuário receber cuidados integrais de saúde em 

domicílio. 

- Liberação de acompanhante no hospital para orientações sobre os 

curativos e materiais necessários para a desospitalização. 

                                            
4 Limitação de suporte de vida, segundo Nunes e Souza (2017, p. 555), também é chamada de limitação 
de esforço terapêutico, e define-se como a decisão de “não instituir terapêutica médica ou interromper 
suporte avançado de vida já instituído em pacientes terminais sem possibilidade de recuperação”. Os 
autores colocam que a prática é legal pela Resolução 1.805/2006 do Conselho Federal de Medicina. 
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- Articulação de visita estendida para família ser orientada sobre os 

cuidados em domicílio após a alta.  

- Articulação de reunião entre família e médico sobre o processo de 

reabilitação e programação de alta. 

Evidencia-se a centralidade da família no cuidado, em que é 

preconizado a sua participação em todo o processo de hospitalização. 

A participação da família no tratamento é elencado desde o processo 

inicial de informação, onde é definido uma pessoa de referência para a equipe 

multidisciplinar entrar em contato, em solicitações da família para obter informações 

sobre quadro clínico, em alterações no quadro de saúde da pessoa internada, em que 

é desde a necessidade de procedimentos invasivos como traqueostomia, decisão de 

limitação de suporte de vida, agravamento do estado de saúde e óbito, até a 

necessidade da participação da família no processo de cuidado, como a solicitação 

por parte da equipe multidisciplinar de acompanhante para pessoas com necessidade 

de supervisão integral, e nos processos de desospitalização, em que a família recebe 

orientações do cuidado em domicilio pós alta hospitalar. 

Observa-se que o trabalho segue na direção da Política Nacional de 

Humanização em que as diretrizes específicas da PNH (Brasil, 2004, p. 15) no nível 

de atenção hospitalar prevê equipe profissional de atenção à saúde com horário 

pactuado para atendimento à família e/ou rede social, existência de mecanismos de 

desospitalização, visando alternativas às práticas hospitalares, como cuidados 

domiciliares.  

Ressalta-se também que a maior parte das situações apresentadas 

são em referência ao acesso à informação. Matos (2021) explicita que o problema da 

desinformação existe e é sério, em que no contexto de pandemia, as pessoas 

internadas estavam passando por um tratamento de saúde e não podiam receber 

visitas, e os familiares e amigos/as tinham pouca ou nenhuma notícia. Matos (2021, 

p. 132) afirma que o direito à comunicação é um direito humano. 

Num momento de agravo da saúde de uma pessoa, a informação 
sobre ela se torna uma questão muito importante. Mais que isso, a 
possibilidade de se comunicar com a equipe de saúde sobre o quadro do 
paciente é fundamental, e os serviços de saúde possuem responsabilidade 
nessa questão. Ainda que as instituições hospitalares estejam lotadas e a 
força de trabalho esteja preocupada e tomada com o tratamento da Covid-19, 
não se pode pensar saúde de forma restrita, apenas como enfrentamento da 
doença. (MATOS, 2021, p. 132) 

O autor problematiza que colocar ao Serviço Social a atribuição de 
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prestação de informação ou a resolução do problema de desinformação, é reiterado 

duas características históricas do trabalho em saúde no contexto hospitalar e sua 

requisição ao Serviço Social, sendo elas: 

[...] a primeira, despersonificação do sujeito dito como paciente, uma vez que 
este seja compreendido como se não tivesse uma vida antes e depois da 
internação, um ser reduzido, muitas vezes, ao problema de saúde. A segunda 
é responsabilizar, exclusivamente, assistentes sociais pelo estabelecimento 
de contato, pela necessidade de ser uma ponte entre a instituição hospitalar 
e os familiares e amigos/as da pessoa internada para tratamento de saúde. 
(MATOS, 2021, p. 133) 

Nessa demanda também se observa questões relativas à 

integralidade da saúde, principalmente a integralidade focalizada, que será melhor 

abordada no próximo tópico, mas que de maneira geral, se refere ao compromisso 

ético-político e competência técnica dos profissionais a partir com a relação com os 

usuários. Ou seja, “ouvir cuidadosamente, apreender e analisar para identificar as 

necessidades de saúde da população” (MIOTO e NOGUEIRA, 2006, p. 224). 

 

4.1.3.2 Processo do cuidado 

 

O cuidado é entendido pelo senso comum como uma relação entre 

um sujeito cuidado e um cuidador, “como se estivesse de um lado um receptor e do 

outro um detentor de recursos ou de saber e poder, para aliviar ou curar uma doença 

ou melhorar uma disfunção.” (FALEIROS, 2013, p. 85) 

O cuidado em saúde possui diversas abordagens. Na perspectiva 

capitalista, segundo Camargo-Borges e Japur (2008, p. 65), é tomado como um 

conjunto de procedimentos técnicos que devem ser utilizados para o tratamento de 

uma pessoa. Formozo, Oliveira, Costa e Gomes (2011, p. 124), explicitam que o 

cuidado em saúde é um ato singular com o objetivo de bem-estar dos seres 

envolvidos. 

Camargo-Borges e Japur (2008, p. 65) criticam que a concepção 

capitalista aborda muito a técnica e desconsidera outros aspectos da vida além da 

biomédica. 

[...] dentro   deste   contexto   capitalista   tomando-o   como   intervenção   
normativa   e   reguladora dos corpos adoecidos para que voltassem a 
produzir na sociedade, ou seja, entendido sob uma   moralidade   higiênica. 
(CAMARGO-BORGES e JAPUR, 2008, p. 65) 

Os autores colocam que o cuidado envolve uma variedade de 
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aspectos, entre eles o ético que envolve a compreensão entre os atores sociais 

envolvidos e o da ciência enquanto conhecimentos e pesquisas necessários às 

intervenções em saúde. 

Faleiros (2013, p. 84) coloca que o cuidado “pressupõe uma relação 

complexa entre profissionais, família, público e contexto institucional em condições 

diversas e mesmo adversas na dinâmica do poder”.  

A partir dessa discussão, veremos a seguir o que foi registrado nos 

prontuários como “processo de cuidado” pelas assistentes sociais atuantes no HR. 

- Identificação de qual familiar é responsável pelos cuidados pós alta 

hospitalar; 

- Convocação de familiar em solicitação da equipe médica para 

reunião multidisciplinar por necessidade de traqueostomia. 

- Reunião da equipe multidisciplinar com usuário internado para 

informar sobre óbito de familiar por COVID-19, por receio de 

rebaixamento do quadro clínico com a notícia. 

- Avaliação de limitação de suporte de vida com equipe multidisciplinar 

e familiares. 

- Reunião multidisciplinar com família para avaliar a alta hospitalar 

com uso de medicamento de alto custo que não é contemplado no 

SUS (Ex.: Rivaroxabana – Xarelto) 

- Articulação de ambulância para transporte pós alta hospitalar para 

pacientes acamados. 

- Articulação com família para trazer medicamentos que o paciente 

faz uso e não estão disponíveis no hospital. 

- Reunião multidisciplinar com familiares para informar agravamento 

no quadro de saúde. 

- Articulação com rede de serviços para oxigenoterapia em domicílio. 

- Requerimento por parte do paciente ao serviço social de mediar com 

familiares a aquisição de produtos de higiene e roupas.  

- Mediação com paciente que ameaçam evasão antes de estarem 

com liberação de alta. 

- Liberação de acompanhante com equipe multidisciplinar para 

pacientes com muita dependência de cuidados. 
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É possível identificar que a família possui uma centralidade no 

cuidado, que se expressa tanto em termos de pós-alta hospitalar, como no cuidado 

hospitalar. No primeiro caso, aspectos relacionados as condições de deslocamento, 

como de uso de medicamentos específicos e necessidades de saúde dos usuários, 

ainda dentro do hospital, demonstram a articulação necessária com a família para que 

o tratamento e/ou reabilitação ocorram de forma satisfatória. Do ponto de vista dos 

cuidados hospitalares, os assistentes sociais têm como demanda expressiva, a 

mediação com a família, sobretudo no contexto da pandemia, de aspectos que 

envolvem a internação e também a família, já que, como vimos, questões simples 

como solicitações de produtos de higiene e complexas, como óbitos, se somaram as 

questões rotineiras deste processo, já que os internados não tinham outra 

possibilidade de contato com os familiares, senão os profissionais de saúde.  

É importante notar que, embora algumas demandas envolvam a 

assistência à saúde (uso de procedimentos; medicamentos etc.), a maior parte das 

demandas profissionais incidem sobre o cuidado: prestar informações; suporte para 

acessar a rede de serviços, dentre outros, que nos remetem à integralidade da saúde. 

Mioto e Nogueira (2006) ressaltam que o artigo 198 da Constituição 

Brasileira e a lei n. 8080, indica um aspecto central para o direito real à saúde ao 

enfatizar o atendimento integral. Colocam que um dos sentidos mais conhecidos ao 

atendimento integral a saúde é o seguinte: 

[...] reconhecimento do todo indivisível que cada pessoa representa, trazendo 
como consequência a não-fragmentação da atenção, reconhecendo os 
fatores socioeconômicos e culturais como determinantes da saúde, e, 
principalmente, sugerindo um modelo integral de atenção que não tem como 
suposto a cura da doença, mas alarga os horizontes do mundo da vida 
espiritual e material. (MIOTO e NOGUEIRA, 2006, p. 224) 

Mioto e Nogueira (2006) ampliam o debate a partir da discussão de 

Cecílio (2004), que indica que a integralidade pode ser traduzida em diferentes 

dimensões. 

A primeira dimensão que destacam é a integralidade focalizada, “que 

é realizada e praticada nos diversos serviços de saúde, fruto de esforços de diferentes 

equipes multiprofissionais que buscam realizar ações interdisciplinares” (MIOTO e 

NOGUEIRA, 2006, p. 224). Essa integralidade se realiza a partir do compromisso 

ético-político e competência técnica dos profissionais na relação com o usuário. 
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A segunda dimensão é a denominada integralidade ampliada, em que 

é o resultado da articulação de cada serviço com a rede complexa composta por todos 

os outros serviços e instituições. 

Mioto e Nogueira (2006, p. 225) chamam atenção que o princípio da 

integralidade “permite identificar outros componentes relativos a um novo enfoque 

para o direito à saúde”. Afirmam ainda que a integralidade tendo como pilares a 

interdisciplinaridade e intersetorialidade, possibilita uma inserção do assistente social 

na saúde que supera o estatuto da profissão paramédica constituinte do modelo 

paramédico. 

 

4.1.3.3 Visitas ao paciente internado  

 

A demanda por visitas aos pacientes internados é algo que já aparecia 

ao Serviço Social antes da pandemia, conforme Vasconcelos (2002, p. 174) cita, 

porém durante a pandemia de Covid-19 uma das medidas para conter a contaminação 

pelo vírus foi a suspensão e/ou restrição de visitas nos hospitais, principalmente aos 

acometidos pela Covid-19. 

Pinto et al. (2021, p. 1) apontam que o isolamento hospitalar se 

apresenta como um fator de estresse importante, “onde o paciente é privado de seu 

círculo social e de mobilidade em seu cotidiano, tendo ainda reações e efeitos 

emocionais frente à hospitalização”.  

Pinto et al. (2021, p. 2) consideram que as famílias que realizaram 

visitas a pacientes com mau prognóstico a consideraram benéfica, mesmo cientes de 

um prognóstico ruim e possibilidade de óbito. 

A seguir os pontos que apareceram nos registros dos atendimentos 

sociais nos prontuários do MedView referente a visitas a pacientes internados. 

- Visita programada às UTHR. 

- Liberação de visitas em conjunto com equipe multidisciplinar para 

despedida de paciente em protocolo de Morte Encefálica. 

- Liberação de visitas à pacientes de enfermaria em situações de 

limitação de suporte de vida. 

- Liberação de visitas em conjunto com equipe multidisciplinar para 

pacientes com transtornos psiquiátricos. 

Observa-se que a maioria das visitas liberadas no período pandêmico 
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se dão em referência as pessoas internadas em estado grave, sendo as internadas 

em UTI, em protocolo de Morte Encefálica e em limitação de suporte.  E também 

visitas relacionadas a pessoas com transtorno psiquiátrico, que talvez seja atrelado a 

uma maior preocupação com a saúde mental da pessoa internada para a qualidade 

do tratamento em saúde. O que pode demonstrar o processo de humanização do 

trabalho. 

As diretrizes específicas da Política Nacional de Humanização (Brasil, 

2004, p. 15) no nível de atenção hospitalar prevê a garantia de visita aberta por meio 

da presença do acompanhante e sua rede social, respeitando a dinâmica de cada 

unidade hospitalar e as peculiaridades das necessidades do acompanhante. 

München et al. (2021, p. 2), ao relatarem sobre a experiência de 

visitas virtuais em UTI’s, colocam que as visitas se mostraram importantes para 

manutenção do contato com familiares, “promovendo questões relativas ao cuidado à 

saúde mental e emocional”. Ressaltam que promoveu uma maior adesão ao 

tratamento, melhora na saúde mental, estratégia para a participação da família no 

processo de cuidados. Os autores colocam que a viabilização de visitas é de grande 

importância na hospitalização por Covid-19, considerando o isolamento social que tal 

doença implica. 

Problematizamos aqui também o óbito relacionado a Covid-19, que, 

para pacientes em período de transmissão da doença, os funerais são realizados com 

período reduzido e com caixão lacrado, impactando negativamente no processo de 

luto e despedida. Dessa forma, pode ser que viabilizar visitas para pacientes em 

situações de um quadro clínico grave, também amenize e humanize o processo de 

despedida e luto referente ao óbito que a pandemia de Covid-19 modificou. 

 

4.1.3.4 Conhecimento da realidade social 

 

De acordo com Souza (2008, p. 122), a competência teórico-

metodológica do serviço social significa que “o profissional deve ser qualificado para 

conhecer a realidade social, política, econômica e cultural com a qual trabalha.”  E 

Souza ressalta que para isso é necessário um intenso rigor teórico e metodológico 

“que lhe permita enxergar a dinâmica da sociedade para além dos fenômenos 

aparentes, buscando apreender sua essência, seu movimento e as possibilidades de 

construção de novas possibilidades profissionais”. 
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 A partir disso, também faz parte da competência teórico-

metodológica conhecer a realidade social dos usuários do serviço que atende, e é 

nessa linha que os registros sobre “conhecimento da realidade social” aparecem nos 

registros em prontuários do MedView elaborados pelas assistentes sociais, como 

veremos a seguir. 

- Contato com familiares no início da internação para conhecer dados 

da realidade social do paciente e da família. Obtendo informações de 

condições de moradia, familiares que irão receber notícias do quadro 

clínico e se precisar se responsabilizarão dos cuidados domiciliar pós 

alta, informação se o paciente tomou vacina, sobre a renda familiar, 

condições de trabalho do paciente (se é segurado do INSS, informal, 

etc.), se a família está com COVID também, estando em período de 

isolamento social ainda ou não, informações sobre o uso de 

medicamentos contínuos pela pessoa internada, se a pessoa 

internada realiza outros tratamentos de saúde, e entre outros dados 

da realidade. 

- Aproximação do conhecimento da realidade social de pessoas em 

situação de rua, com o próprio paciente e rede de serviços, para 

articulação de vaga de acolhimento institucional pós alta hospitalar. 

- Aproximação do conhecimento de realidade social em situações de 

necessidade de oxigenoterapia em domicílio, observando se a 

moradia comporta esse tratamento, se há familiares para supervisão 

do cuidado e informações relevantes para a o prosseguimento desse 

tratamento em domicílio. 

- Aproximação do conhecimento da realidade social através de 

comunicação com rede, com familiares e pacientes em situações de 

suspeita de violência.  

No Hospital de Retaguarda nota-se que os atendimentos sociais 

relacionados ao conhecimento da realidade social são em relação ao acolhimento 

inicial, para identificar dados da realidade social que possam interferir no processo 

saúde e doença.  

Além do acolhimento inicial às famílias e usuários, há a busca do 

conhecimento da realidade social para assegurar a continuidade do tratamento em 
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saúde em domicílio e em situações de violação de direitos sociais, como violência 

a idosos e mulheres. 

Matos (2021, p. 133) coloca que os assistentes sociais na saúde 

possuem o objetivo de identificar os aspectos econômicos, culturais, políticos e sociais 

que atravessam o processo saúde-doença, “buscando para os seus enfrentamentos 

uma prática educativa emancipatória e a mobilização, quando existentes, dos 

recursos institucionais e comunitários”. 

A pandemia afetou determinados grupos populacionais, por questões 

etárias, principalmente antes da imunização, como os idosos, com o avanço das 

imunizações as pessoas e grupos mais expostos ou com menos condição de manter 

as medidas de contenção do vírus foram afetadas. Colocamos aqui que as pessoas 

que menos possuíam condições de manter as medidas de contenção da 

contaminação do vírus foram os trabalhadores, principalmente os da área da saúde e 

atendimento direto ao público, como trabalhadores de mercados e farmácia, 

entregadores de comida, e etc.  

A partir disso, conhecer a realidade de trabalho, de acesso a 

vacinação, condições de moradia tem relação direta com a contaminação pelo vírus 

da Covid-19. Também é importante para entender os direitos dos usuários e de suas 

famílias, como, por exemplo, o acesso a Auxílio-Doença e pensão por morte. 

 

4.1.3.5 Adesão ao tratamento 

 

O conceito de adesão ao tratamento é muito discutido, Gusmão e 

Mion Jr. (2006, p. 23) colocam que, embora muitos pesquisadores coloquem adesão 

ao tratamento como adesão à medicação, os autores ressaltam que esse conceito se 

refere a vários outros comportamentos inerentes a saúde que “vão além do simples 

seguimento da prescrição de medicamentos e envolve aspectos referentes ao sistema 

de saúde, fatores socioeconômicos, além de aspectos relacionados ao tratamento, 

paciente e à própria doença.” 

A partir disso, observamos que os pontos elencados pelas assistentes 

sociais durante a pandemia como adesão ao tratamento vão além do uso correto de 

medicações, em que elencam várias situações como relacionadas à adesão ao 

tratamento, como veremos a seguir: 
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- Orientação sobre processo de internação a familiares e usuários. 

- Liberação de acompanhante para usuários com muita dependência 

de cuidados de saúde.  

- Reunião entre equipe multidisciplinar e familiares por necessidade 

de traqueostomia. 

- Reunião multidisciplinar com família para decisão de limitação de 

suporte de vida e medidas de conforto. 

- Atendimento social a paciente internado que não está se 

alimentando devidamente e não está seguindo o tratamento prescrito 

pela equipe médica. 

- Solicitação a família para providenciar medicamentos de uso 

contínuo do paciente que não estão disponíveis no hospital. 

- Articulação com rede de serviços de Londrina e outros municípios 

para fornecimento de medicações necessárias ao tratamento pós alta 

hospitalar. 

- Articulação de vaga em acolhimento institucional para pessoas em 

situação de rua com objetivo de possuir ambiente adequado para 

recuperação de saúde pós alta hospitalar. 

- Orientação sobre cuidados pós alta e encaminhamentos necessários 

com equipe multidisciplinar a família e usuário. 

- Fornecimento de passes transporte para usuário comparecer ao HU 

pós alta hospitalar, para continuidade do tratamento.  

Observa-se que a adesão ao tratamento é empregada desde a 

demandas de orientação sobre o processo de internação hospitalar e demandas 

referentes ao bom prosseguimento do tratamento durante a internação, como 

providenciamento de medicações pela família que o usuário utiliza e não são 

disponíveis no hospital, liberação de acompanhantes para pessoas internadas que 

precisam de supervisão de cuidados em tempo integral, até as demandas para dispor 

as condições de continuação de tratamento após a alta hospitalar, como orientação 

dos cuidados necessários em domicílio, articulação para conseguir acesso aos 

medicamentos na rede de serviços até fornecimentos de passes transporte para o 

deslocamento até as consultas médicas após a alta para continuidade do tratamento. 

Então a maioria das demandas que aparecem como adesão ao tratamento parecem 
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se configurar como as condições necessárias para a efetivação do tratamento de 

saúde dos usuários. 

Além disso, também aparecem as demandas em que os usuários não 

estão seguindo os tratamentos prescritos pelo médico, em que o serviço social atende 

para identificar quais as condições sociais que estão interferindo para que a pessoa 

internada não siga o tratamento recomendado. 

Aqui problematizamos a partir de Matos (2021), que utiliza como 

referência Costa (2000), em que o (SUS) é um sistema “inconcluso” e possui 

pertinentes problemas a serem superados. Dessa forma, o Serviço Social é 

requisitado para atuar nas lacunas do sistema de saúde. Colocam, que o assistente 

social é provavelmente o profissional que melhor conhece as necessidades da 

população não respondidas pelo SUS, “uma vez que parte do seu trabalho é o 

atendimento a essa população em busca de orientações para resolução de problemas 

originados das lacunas do próprio sistema de saúde.” (MATOS, 2021, p. 133) 

Dessa forma, a adesão ao tratamento, como a resolução dos 

percalços para a efetivação do cuidado e tratamento em saúde, pode ser uma 

demanda em que o Serviço Social atua nessas lacunas existentes no Sistema Único 

de Saúde. 
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5 CONCLUSÃO 

A presente pesquisa buscou identificar as demandas ao Serviço 

Social no Hospital de Retaguarda/Londrina, sendo um serviço implantado num 

período emergencial ocasionado pela Pandemia de Covid-19 para atendimento aos 

casos da doença. 

A Pandemia de Covid-19 foi declarada em março de 2020, e desde 

então o mundo se organiza, planeja e realiza o seu enfrentamento. As consequências 

de tal acontecimento não se restringem ao campo sanitário, mas impacta a economia, 

as relações sociais, a cultura, ou seja, a sociedade como um todo. 

As respostas a essa emergência em Saúde Pública são complexas e 

exigem planejamento, entre elas estão o desenvolvimento de vacinas, medidas de 

contingência da contaminação do vírus, como o distanciamento e isolamento social, e 

ampliação dos serviços de saúde afim de evitar e colapso dos sistemas de saúde, por 

exemplo. 

Dessa maneira, chegamos aos Hospitais, espaço sócio-ocupacional 

que o Serviço Social está inserido. Os Hospitais, como a sociedade em geral, tiveram 

suas dinâmicas e funcionamento alterados. Mas aqui se ressalta sendo o espaço que 

recebe os casos graves da doença e esteve na linha de frente no enfrentamento a 

Pandemia de Covid-19, buscando a recuperação dos doentes e salvando vidas. 

Em Londrina/PR, para enfrentamento a Pandemia, foi implantado o 

Hospital de Retaguarda/HU-UEL para atendimento exclusivo aos casos de Covid-19. 

Por se tratar de um serviço originado na pandemia e exclusivo para seu 

enfrentamento, foi escolhido para a realização da pesquisa. Além disso o Serviço 

Social se insere na equipe multiprofissional desse campo de atuação. 

A partir da pesquisa documental realizada, foi identificado que as 

principais demandas ao Serviço Social no HR/Londrina são referentes ao Processo 

Saúde Doença, que configura 5016 dos atendimentos sociais realizados pelo Serviço 

Social no Hospital de Retaguarda/Londrina. Os desdobramentos dessa demanda que 

mais se destacam são: a participação da família no tratamento, processo do cuidado, 

visitas ao paciente internado, adesão ao tratamento e conhecimento da realidade 

social.  

Observa-se que todas as demandas mais proeminentes se 

relacionam ao isolamento social implantado para o controle da contaminação 
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referente ao vírus da Covid-19. Em que, nos hospitais, isso se refletiu principalmente 

na suspensão de liberação de acompanhantes durante a internação hospitalar e visita 

a pacientes internados. 

Isso se desdobra em várias situações, mas ressalta-se o prejuízo ao 

acesso à informação da família, em que perdeu a referência de contato a equipe 

multiprofissional, anteriormente a pandemia havia a rotina nos hospitais de visitas e 

acompanhamento, onde familiares tinham acesso direto a equipe médica por 

exemplo. Na pandemia o cenário se altera, e informações sobre a rotina do hospital, 

a quadro clínico das pessoas internadas, tratamento de saúde etc. ficam 

comprometidas. 

Também se ressalta que as demandas se referem sobre o cuidado, 

como prestar informações; suporte para acessar a rede de serviços, dentre outros, 

que nos remetem à integralidade da saúde. 

Além disso, coloca-se que várias situações são referentes a atuação 

do Serviço Social nas lacunas do Sistema Único de Saúde (SUS), em que parte de 

seu trabalho é o atendimento à população que busca a resolutividade de demandas 

que se originam dos problemas que esse sistema de saúde apresenta. 

Concluísse, a partir dos dados da pesquisa, que durante a pandemia 

de Covid-19 as demandas foram em referência ao isolamento social, acesso à 

informação, integralidade da saúde e em referência as lacunas do SUS. 
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