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Resumo: O presente estudo busca uma análise das demandas apresentadas no Plantão 
Social do Ambulatório de Especialidades do Hospital Universitário de Londrina (AEHU), a 
partir de levantamento de dados dos atendimentos realizados pelas Assistentes Sociais e 
estagiárias no Programa Informatizado Gestão Social. Foi realizada pesquisa de natureza 
bibliográfica e quantitativa. Através do estudo das evoluções dos atendimentos realizados 
nos meses de julho e agosto do ano de 2014, foi possível identificar quais demandas estão 
mais presentes no exercício profissional, e dessa forma contribuir com a finalidade de (re) 
discutir os processos de trabalho dentro das novas configurações da política de saúde. 
 
Palavras-chave: Saúde. Plantão Social. Serviço Social. 
 
Abstract: This study seeks an analysis of the demands presented in the Duty Social 
University Hospital of Specialties Clinic of Londrina ( AEHU ) , from calls from data collection 
carried out by social workers and trainees in Computerized Social Program Management . 
Bibliographical and quantitative research was conducted. By studying the evolution of care 
provided during July and August of 2014, it was possible to identify what demands are more 
present in professional practic, and thus should contribute in order to ( re) discuss the work 
processes within the new health policy settings. 
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1. INTRODUÇÃO 

Historicamente, a área da saúde tem se constituído como um campo de prática para o 

Serviço Social. Conforme aponta o estudo realizado por GARCIA et al (2009), o Serviço 

Social como profissão surgiu no Brasil no período de 1930 a 1945 com influência européia, e 

a área da saúde não era a que concentrava maior número de profissionais. A expansão do 

Serviço Social na saúde ocorre a partir de 1945 em decorrência do novo conceito de saúde 

da Organização Mundial de Saúde (OMS), que passou a considerar as diferentes 

dimensões da doença, enfocando os aspectos biopsicossociais. 

GARCIA et al (2009) aponta em seu estudo que a partir desse período, houve uma 

substituição da influencia européia pela norte-americana e o Serviço Social na área da 

saúde passou a ser denominado “Serviço Social Médico”. A partir de 1964, o Serviço Social 

sofre profundas transformações, Bravo e Matos (2007) referem que na saúde passou a 
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receber influências da perspectiva modernizadora, sedimentando sua ação na prática 

curativa. A partir da década de 80, houve um período de grande mobilização política, 

principalmente na área da saúde com o movimento sanitário e tendo como marco a 8ª 

Conferencia Nacional de Saúde realizada em 1986. Houve um movimento significativo na 

saúde coletiva e ocorreram mudanças no Serviço Social como a ampliação do debate 

teórico e a apropriação de temas como o Estado e as políticas sociais com fundamentos no 

marxismo.  

Em 1990 houve a regulamentação do SUS através das Leis Federais 8.080 e 8.142. A partir 

daí o Serviço Social da Saúde demonstrou um avanço significativo e em 1997, através da 

resolução nº 218 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) o Assistente Social foi reconhecido 

como um dos treze profissionais de saúde de nível superior e em 1999 o Conselho Federal 

de Serviço Social (CFESS) reafirma através da resolução nº338 o Assistente Social como 

profissional da saúde. 

O Serviço Social tem na questão social, apreendida enquanto conjunto das expressões das 

desigualdades da sociedade capitalista (IAMAMOTO, 1997) um dos elementos fundantes da 

profissão, uma vez que seus profissionais historicamente trabalham na execução das 

Políticas Sociais Públicas que constituem respostas às diversas expressões da questão 

social. MOTA (2014) pontua algumas mudanças nos espaços ocupacionais e defende a 

necessidade de problematizar as expressões cotidianas imediatas da realidade como meio 

do profissional exercitar a sua relativa autonomia intelectual e técnico-política. Na saúde, a 

autora aponta que as demandas estão se alterando, o que exige desenvolvimento de 

estudos e pesquisas, cujas sistematizações e análises subsidiem e instrumentalizem a 

formação e o exercício profissional.  

Para elaboração do trabalho, foi realizada uma pesquisa sobre os atendimentos sociais 

realizados no Plantão Social do Ambulatório de Especialidade do Hospital Universitário de 

Londrina (AEHU). Inaugurado em 1994, a instituição presta atendimento ambulatorial na 

atenção secundária à saúde aos usuários dos SUS do município de Londrina e dos 

municípios da 17ª Regional de Saúde, contando com equipes profissionais das áreas de 

Medicina, Enfermagem, Nutrição, Serviço Social, Psicologia, Farmácia e Bioquímica, 

Fonoaudióloga. Os atendimentos dos Assistentes Sociais do AEHU ocorrem em três áreas: 

projetos de equipe multiprofissional - atualmente o Serviço Social integra quatro equipes 

multidisciplinares nas seguintes especialidades médicas: Aids; psiquiatria; estomaterapia e 

diabetes - ações educativas nas salas de espera e Plantão Social. 

Nas unidades e setores do AEHU, que não contam com atuação e sistematização dos 

Assistentes Sociais, os usuários são atendidos em sistema de Plantão Social, visto que a 
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redução no número de profissionais no Hospital Universitário de Londrina, em razão da não 

contratação pelo governo do Estado do Paraná, a substituição de recursos humanos que 

saíram da Universidade Estadual de Londrina - UEL, tanto por motivo de doença ou por 

aposentadorias. Houve uma redução de 60 % do número de profissionais que compunham o 

quadro de pessoal do Serviço Social em meados dos anos 2000. Tal situação tem 

prejudicado e refletido significativamente na ampliação e continuidade de programas e 

ações profissionais desenvolvidos na área de Serviço Social.  

Com a intenção de constituir um Banco de Dados na perspectiva de continuidade dos 

atendimentos foi criado o Programa Gestão Social - software idealizado pela equipe de 

Assistentes Sociais da divisão de Serviço Social do HU e desenvolvido pela gerência de 

informática do hospital, visando a interligação das evoluções sociais dos Assistentes Sociais 

do AEHU e HU. Os registros das informações produzidas pelo Serviço Social sempre foi 

uma preocupação no exercício profissional por propiciar a continuidade das ações, além de 

dar visibilidade ao trabalho desenvolvido, preservando o sigilo, trazendo agilidade, 

segurança e evitando duplicidade de ações. Constitui-se em fonte de dados para estudos e 

pesquisas na área de Serviço Social da saúde e na elaboração de relatórios gerenciais da 

Divisão de Serviço Social e do hospital. 

Ao introduzir a dimensão investigativa no âmbito do exercício profissional, buscamos 

enriquecer o referencial teórico-metodológico e técnico-operativo, como possibilidade de 

desenvolvimento de estratégias frente às novas determinações. Concordamos com Guerra 

(2009, p.715) que a pesquisa: “[...] permite compreender o significado social e político das 

demandas e respostas profissionais. E não nos permite descuidar do estabelecimento de 

estratégias sociopolíticas e profissionais”.  

Sendo assim, este estudo foi realizado como forma de apreender as demandas 

apresentadas pelos usuários e famílias atendidos no AEHU, tanto advindos das diferentes 

equipes de profissionais do Ambulatório, como através de procura espontânea no Plantão 

Social. Para isso, foi realizado um levantamento dos atendimentos referente aos meses de 

julho e agosto do ano de 2014. 

Introduziremos a seguir discussões sobre concepção de Plantão Social, e como se dá o 

atendimento no sistema de Plantão Social no AEHU. 

2.  PLANTÃO SOCIAL  

O Plantão Social é uma forma de intervenção social de caráter emergencial, assistencial e 

imediata, voltado à efetivação do tratamento que exige a articulação de recursos humanos e 

materiais no âmbito hospitalar ou rede de serviços (GARCIA et al , 2009). Este espaço de 
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atuação profissional destina-se a uma prática de caráter individual, momento de 

estabelecimento de uma relação direta entre assistente social e usuário (CASIMIRO, 2008). 

Segundo CASIMIRO (2008), o Plantão Social e uma atividade presente nas três Políticas de 

Seguridade Social: Saúde, Assistência e Previdência Social, mas independente das 

diferentes políticas, esta ação desenvolvida no Plantão tem como objetivo a viabilização de 

direitos civis, políticos e sociais à população, e também possui algumas particularidades, 

próprias da política em que se insere. Na área da Saúde “é atendida uma variedade de 

demandas, entre elas: a) previdenciárias (BPC, auxilio-doença, aposentadoria por invalidez); 

b) (Bolsa-FamÍlia, gratuidade em funeral, cesta básica); c) sobre a rede de saúde e d) 

informações sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis DST/HIV/AIDS” (CASIMIRO, 

2008).   

Segundo VASCONCELOS (2003) a forma de organização do trabalho do Serviço Social 

comum a todas as áreas da saúde é o Plantão Social e mesmo que cada unidade de saúde 

ofereça serviços diferenciados, com perfis de usuários diferentes, o atendimento no Plantão 

Social obedece a uma mesma lógica, que é: 

Contato com o usuário para levantamento das necessidades a 
partir do atendimento médico recebido, para providenciar 
encaminhamentos e orientações necessários à 
complementação da consulta – seja nos Programas, seja nas 
enfermarias ou nos ambulatórios(VASCONCELOS,2003, 
p.193). 

 

VASCONCELOS (2003) aponta ainda que o assistente social deve dar uma atenção 

especial ao fato do Serviço Social ser o único serviço de nível superior acessível aos 

usuários livremente, sem ser necessário agendamento prévio como é exigido ao psicólogo, 

médico, nutricionista. É através do Plantão Social que o usuário conta com uma “porta 

aberta” no intuito de conseguir ser ouvido e ter sua necessidade atendida pela instituição.  

É possível observar que o Plantão Social atende demandas diversas, mas principalmente 

usuários que buscam acesso às políticas sociais, necessitando de respostas imediatas, de 

acordos com suas necessidades. Dessa forma,  

 

no Plantão Social o usuário é recebido, ouvido (procura-se 
esclarecer o motivo da procura ou acompanhamento), e 
encaminhado para recursos externos ou/e recursos internos 
tendo como parâmetro o “bom” andamento da rotina 
institucional , os recursos disponíveis e as demandas explícitas 
dos usuários por orientações e inserção na rotina. 
(VASCONCELOS, 2003, p. 166). 
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No AEHU o Plantão Social é realizado em esquema de rodízio entre o quadro de  

assistentes sociais com estagiárias de Serviço Social da Universidade Estadual de Londrina, 

no período de atendimento do  Ambulatório.  

3. DEMANDAS APRESENTADAS NO AEHU 

A fim de demonstrar as demandas apresentadas no cotidiano profissional para estudar 

novas possibilidades de intervenção, foi realizado um levantamento dos atendimentos 

realizados no Plantão Social nos meses de julho e agosto de 2014 através dos registros 

contidos no Programa Gestão Social e partir desses dados, foi realizada a divisão dos 

atendimentos de acordo com as demandas apresentadas pelos usuários conforme 

apresenta o gráfico abaixo: 

 

Fonte: Gestão Social AEHU (2014) elaborado pelas Autoras. 

 

Como demonstrado no gráfico, à dificuldade de acesso ao transporte, à medicação, 

orientações sobre direitos sociais e concessão de auxílios materiais foram as principais 

demandas atendidas pelo setor de Serviço Social do AEHU. 

A demanda mais presente com 42 % foi relativa ao não acesso ao transporte. Nota-se nos 

atendimentos sociais  a existência da precarização do trabalho dos usuários da política do 
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SUS, que não possuem meios para subsidiar o pagamento de vale transporte para dar 

continuidade ao seu tratamento de saúde. Como o AEHU é um ambulatório de atenção 

secundária, dependendo da complexidade da doença, há necessidade de comparecimento 

mensal, semanal e por vezes diário. Com retornos frequentes e muitas vezes afastado do 

trabalho, não possuem condições econômicas para arcar com o transporte. Para algumas 

patologias específicas, no caso Aids, pessoas com transtornos mentais,  em tratamentos  de 

fisioterapia, câncer e hemodiálise, a legislação municipal (lei nº10.450 de 10/03/2008) 

garante a concessão do transporte e neste sentido o trabalho é voltado a orientação sobre o 

direito e acesso. Vale a pena destacar que, esta foi uma demanda coletiva, cuja iniciativa foi 

do GRASS – Grupo de Assistentes Sociais da Área de Saúde de Londrina e Região no ano 

de 2003 em uma articulação com as demais categorias profissionais, com o Ministério 

Público, poderes Legislativo e Executivo, conseguiram incluir as pessoas com as patologias 

citadas para obtenção de isenção tarifária. Na demanda de transporte incluem-se 

especialmente os usuários não contemplados nessas legislações que buscam o Serviço 

Social como forma de obter o acesso a transporte e garantir o tratamento. Para tanto, a 

Divisão de Serviço Social conta com uma cota de passes adquiridos com recursos do 

próprio HU que mantém esse fornecimento visando contribuir para continuidade e adesão 

ao tratamento dos usuários do Ambulatório de Especialidades do HU. Além do fornecimento 

direto do vale transporte, são divulgados os direitos e formas de acesso para que usuários  

obtenham à isenção das tarifas de transporte municipal, intermunicipal e interestadual de 

acordo com a legislação nas três instancias governamentais . 

A segunda demanda mais expressiva nos meses estudados no Plantão Social 

representando 16% refere-se ao não acesso à medicação. Usuários que não obtém acesso  

através da assistência farmacêutica do Sistema Único de Saúde, são encaminhados pela 

equipe de saúde ao Serviço Social como possibilidade de obter a medicação indicada. Para 

atendimento dessas demandas, os profissionais e alunos fazem um estudo sobre as 

condições econômicas e sociais destes usuários na perspectiva de acesso, uma vez que 

são atendidos dentro da rede do SUS. As ações profissionais vão desde encaminhamentos 

para rede de serviços existente, o fornecimento através do próprio  Serviço Social  que 

recebe recursos através da Associação de Voluntários do HU (AVHU), para 

encaminhamentos à Programas Especiais, como Paraná Sem Dor,e outros Programas 

Municipais  e Estaduais que por vezes não são de conhecimento nem das equipes e nem 

dos usuários. 

Além do fato do AEHU, ser o Ambulatório do HU,  um hospital escola, e ser referência em 

ensino, pesquisa e assistência no atendimento a diversas patologias, são realizadas 

pesquisas para introdução de novas possibilidades terapêuticas, àqueles pacientes que não 
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respondem as medicações disponíveis. Estas não são padronizadas pela assistência 

farmacêutica do SUS e normalmente possuem alto custo, impossibilitando o fornecimento 

pelo recurso do hospital ou a compra pelo próprio usuário. Nessas situações há 

necessidade de constituição de um processo judicial com o parecer clínico e social  para 

encaminhamento ao Ministério Público, visando o acesso à este tratamento. Sabemos que a 

questão da judicialização é um tema  que traz uma controversa no SUS, uma vez que além 

da necessidade do usuário, existem os grandes laboratórios com interesses econômicos na 

comercialização do produto. Entretanto, quando no atendimento social identificamos as 

dificuldades destes usuários, muitas vezes já com sequelas da doença e buscando o acesso 

ao tratamento como uma possibilidade de controle da doença e da própria vida, optamos por 

atuar na perspectiva de acesso ao direito do tratamento.  

Estes estudos sociais, subsidiam  pareces sociais na perspectiva de viabilização de direitos, 

através da intervenção profissional com os usuários, atendidos pelo Sistema Único de 

Saúde. De acordo com (MIOTO, 2009, p.486): “Acrescenta-se a isso que a sistematização e 

análise do conjunto de informações contidas no conjunto dos estudos realizados geram 

possibilidades de discussão do processo de fruição de direitos relativos tanto a garantia 

como à ampliação.” Temos pois,  observado que o encaminhamento recorrente destas 

situações, tem pressionado o governo estadual e federal, que tem respondido com a 

inclusão de  novos protocolos clínicos na assistência farmacêutica , dispensando este 

processo  de judicialização. Essa é uma atividade recorrente na instituição e tem incidido no 

aumento da demanda de atendimento aos assistentes sociais e estagiários que atuam no 

Plantão Social.  

Além das demandas voltadas para a efetivação do tratamento, uma quantidade significativa 

de usuários recorrem ao Serviço Social para obter informações para ter acesso a direitos e 

benefícios. Esta busca por direitos é resultado de um trabalho realizado no AEHU, 

denominado “Ações Educativas nas Salas de Espera do AEHU”, que é realizado há 

aproximadamente 10 anos, objetivando informar sobre direitos sociais e previdenciários nos 

atendimentos sociais desenvolvidos junto às equipes multiprofissionais. Desde então, além 

do usuário, comparecem  familiares e comunidade  em busca de informações para ter 

acesso à direitos. Normalmente  a procura está  relacionada ao processo saúde/doença, 

como auxílio doença, pensão por morte, aposentadoria por invalidez, Benefício Assistencial 

auxílio maternidade, entre outros. Percebe-se durante esses atendimentos, que grande 

parte dos usuários desconhecem informações importantes relacionadas aos direitos que 

possuem. Conforme a Lei 8668/93 que regulamenta a profissão, no artigo 4° que descreve 

as competências do Assistente Social, o inciso V diz: “orientar indivíduos e grupos de 

diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos 
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no atendimento e na defesa de seus direitos”, nesse sentido, o assistente social no hospital 

desenvolve ações voltadas para democratização das informações que contribuem para a 

garantia do acesso aos direitos dos usuários. 

As outras demandas  retratadas no gráfico, também representam grande parte das 

expressões da questão social, apresentadas no cotidiano do exercício  profissional  do 

Serviço Social do AEHU, que estão relacionadas a providências e orientações para garantia 

de acesso ao tratamento. Quando da procura e solicitação de recursos materiais (alimentos, 

roupas),  orientações sobre TFD (tratamento fora do domicílio) , encaminhamentos á 

recursos sociais e  orientações sobre rotinas e fluxos, evidencia uma diversidade de 

situações e demandas complexas  relativas à violação de direitos sociais , principalmente  

quanto ao acesso universal aos serviços de saúde nos seus diferentes níveis de 

complexidade, violência contra crianças, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, entre 

outras, que na abordagem social culminam em ações para socializar e facilitar  a garantia 

destes direitos e às formas legitimas de participação dos usuários nas instâncias de controle 

social. 

Com base nos dados apresentados identificamos que a demanda por falta de acesso ao  

transporte foi a mais expressiva. Este dado por um lado, reflete todo um trabalho que foi 

realizado no momento de elaboração da Lei do passe livre municipal na perspectiva de 

ampliação de direito ao transporte, envolvendo além dos profissionais a mobilização de 

usuários. Entretanto mostrou um número bem acima do que  os próprios profissionais e 

estagiários identificavam empiricamente. Isto nos faz refletir sobre a importância da 

dimensão investigativa como forma de (re)dimensionar os processos de trabalho. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Este estudo sobre o Plantão Social foi realizado, a princípio, com a finalidade primeira de 

trazer para a discussão na profissão, que esta dimensão do trabalho, embora antiga na 

profissão do assistente social da saúde, voltado mais para o enfoque assistencial, a qual 

continua presente na atualidade, com novas configurações. 

No caso do Serviço Social do AEHU, o Plantão Social é mais um espaço profissional , como 

os demais trabalhos desenvolvidos junto às equipes onde o profissional está inserido. 

Embora seja um atendimento individual, ele traz a dimensão coletiva, na medida em que os 

dados levantados permite organizar e mobilizar a população na perspectiva de ampliação de 

direitos dos usuários. Outro aspecto positivo é a possibilidade dos estagiários estarem 

inseridos neste espaço profissional e vivenciarem o atendimento à diversidade de demandas 

que se apresentam no Plantão. Esta vivência oportuniza o conhecimento das demandas 
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expressas pelos usuários e a atuação na busca de ampliação de direitos e por outro 

contribui na incorporação da dimensão investigativa propositiva para novas estratégias de 

ação. 
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