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Resumo: Este texto apresenta uma reflexão sobre o trabalho do assistente social e o 

cuidado em saúde, a partir de dados coletados em uma oficina de discussão junto a 

assistentes sociais do município de Londrina. O estudo teve como objetivo analisar a 

relação do Serviço Social com o cuidado considerando que este é uma finalidade do 

trabalho na saúde. O cuidado está na prática do assistente social, seja pela consonância 

entre os princípios ético-políticos da profissão e do SUS, seja nas estratégias de trabalho 

que lhe confere um papel de mediador e articulador da rede de serviços e das políticas 

setoriais.  

PALAVRAS-CHAVE: Cuidado em saúde; Serviço social; Trabalho; Política de 

saúde. 

 

Abstract: This paper presents a reflection on the work of social workers and health care, 

from data collected in a discussion workshop with the social workers in the city of 

Londrina. The study aimed to analyze the relation of social work with care considering that 

this is a purpose of work on health. Care is in the practice of social worker, either by line 

between ethical and political principles of the profession and the SUS, whether in work 

strategies that gives it a role of mediator and coordinator of network services and sectoral 

policies. 
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I- INTRODUÇÃO 

Desde a Constituição de 1988, quando se adotou uma concepção ampliada de 

saúde e esta passou a ser entendida como um direito da população e dever do Estado, a 

construção do Sistema Único de Saúde – SUS no país tem sido um permanente desafio. 

Numa perspectiva macropolítica, inúmeros avanços podem ser apontados quando 
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pensamos nas conquistas que ocorreram no setor da saúde nos últimos vinte anos servindo, 

inclusive, de exemplo para outros países, principalmente no que diz respeito à 

universalidade de acesso num país com mais de duzentos milhões de pessoas. 

Mas a consolidação dessas conquistas está longe de ser alcançada e encontram-se 

ameaçadas diante do crescimento de medidas que favorecem a privatização dos serviços e 

reforçam o entendimento da saúde como uma mercadoria. Nesse contexto, apesar da 

amplitude dos serviços oferecidos e da ótima qualidade em determinadas áreas, a 

população sofre com a desinformação, as longas filas de espera, a falta de médicos, a 

negligência, a forma como é atendida por alguns profissionais quando necessita de atenção. 

Quando explorados pela mídia, fala-se sempre em crise da saúde, como se os 

serviços públicos de saúde fossem sinônimos de baixa qualidade; o tema é tratado de 

maneira, muitas vezes, superficial, sensacionalista e reduzida dos problemas reais, 

ocultando, entre outras coisas, a complexidade do campo da saúde pública e os interesses 

antagônicos existentes. Não se fala no favorecimento à privatização do setor que vem 

contribuindo para o sucateamento dos serviços que compõem a rede do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e a precarização tanto dos serviços quanto do trabalho dos profissionais de 

saúde. 

Por isso, é frequente ouvirmos os usuários reclamarem dos profissionais de saúde 

quanto ao atendimento que recebem ou da falta dele, dos descasos, dos descuidos e do 

desrespeito com que são tratados em unidades de saúde, na medida em que não recebem 

o cuidado e/ou a atenção que necessitam.  

Inúmeros fatores podem interferir na qualidade dos serviços oferecidos à 

população, tais como a insuficiência de profissionais médicos, o baixo financiamento para a 

saúde, que incide na infraestrutura dos serviços, na contratação de profissionais, entre 

outros. Sem dúvida, essas e outras questões interferem diretamente na qualidade do 

atendimento, mas não se reduzem a elas se considerarmos, principalmente, as 

particularidades do trabalho em saúde.  

O trabalho em saúde pode ser realizado em diversos espaços, tais como unidades 

de saúde, ambulatórios, hospitais, domicílio dos usuários e outros, mas diferencia-se do 

trabalho em outras áreas, como a industrial, por exemplo, cuja produção da mercadoria ou 

produto está distanciada do consumo e não há interação com o consumidor.  

Nessa perspectiva, entendemos que uma atuação mais comprometida com o 

cuidado está vinculada ao modo como o trabalhador estabelece relações com o usuário, a 

instituição, a política e como ele utiliza seus conhecimentos, ou seja, de suas referências, 

dos modelos de atenção que orientam as suas ações profissionais. 

Partimos do pressuposto de que o cuidado em saúde deve buscar atender as 

necessidades de saúde das pessoas e que o trabalho do assistente social se direciona para 
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a identificação dessas necessidades, operacionalizadas por meio de ações no âmbito 

individual e coletivo, que podem ser imprescindíveis para a efetivação do cuidado à saúde 

da população e o fortalecimento do protagonismo dos sujeitos no processo saúde-doença.  

Considerando que o cuidado em saúde se constitui o objeto e uma finalidade do 

trabalho nesta área, realizamos um estudo com o objetivo de buscar subsídios teóricos e 

práticos para o ensino e a prática do assistente social nessa perspectiva, na medida em que 

não há uma discussão sobre a temática no Serviço Social.  

Mas que relação pode ser estabelecida entre o cuidado e esta profissão? Na 

expectativa de contribuir para essa reflexão e ampliar as possibilidades de leitura e 

ressignificação das determinações sociais contemporâneas, da prática profissional e de seu 

potencial interventivo, este texto apresenta parte da tese de doutoramento, intitulada 

Produção do cuidado em saúde e o Serviço Social, defendida na Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo. 

 

2. O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NA PERSPECTIVA DO CUIDADO  

A partir da difusão do paradigma da produção social da saúde, que passou a ser 

compreendido não apenas como a ausência de doença, mas um processo que envolve 

múltiplos aspectos objetivos e subjetivos, o trabalho em saúde passou a ser reconhecido 

como um campo de intervenção multiprofissional e, isto, transformou o cuidado em um 

objeto de diferentes profissões. 

O objeto de trabalho na saúde, em um sentido restrito, pode ser considerado a 

intervenção sobre o corpo, mas, em uma concepção ampliada, é a produção do cuidado e, 

portanto, quando a situação de saúde do usuário permite, o paciente “corpo” deixa de ser 

um objeto e passa a ser um protagonista relevante na produção do cuidado. 

Numa perspectiva micropolítica, a discussão sobre o trabalho em saúde realizada 

por Merhy (2002), da qual compartilhamos, fundamenta-se no pressuposto de que o cuidado 

é essencialmente relacional. É trabalho vivo que se dá a partir do encontro entre o 

profissional de saúde e o usuário, fazendo uso de ferramentas tecnológicas1, denominadas 

de leves, leve-duras e duras e o cuidado e, por isso, dependeria do modo como cada 

trabalhador articula tais ferramentas.  

Para se referir às ferramentas e às dimensões que envolvem o processo de 

produção do cuidado, o autor classificou-as em:  

                                                 
1
 A noção de tecnologia aqui utilizada não se reduz aos elementos externos aos processos de trabalho, 

subordinado à ideia de máquinas, equipamentos ou desenvolvimento tecnológico, “[...] é algo que se constitui 
dentro dos processos de trabalho, e só dentro deles, apontando ao mesmo tempo para suas dimensões técnicas 
e sociais” (GONÇALVES,1994, p.126). 
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[...] leves (como no caso das tecnologias de relações do tipo produção de vínculo, 
autonomização, acolhimento, gestão como uma forma de governar processos de trabalho), 
leve-duras (como no caso de saberes bem estruturados que operam no processo de 
trabalho em saúde, como a clínica médica, a clínica psicanalítica, a epidemiologia, o 
taylorismo, o fayolismo) e duras (como no caso de equipamentos do tipo máquinas, 
normas, estruturas organizacionais) (MERHY, 2002, p. 49). 
 
 

O trabalho em saúde tem um “valor de uso” na sociedade, que é atender a 

população em suas necessidades e caracteriza-se pelas relações que um trabalhador ou 

uma equipe estabelece com o usuário, a família e/ou comunidade. Na discussão sobre este 

tema no campo da saúde coletiva, há um reconhecimento de que a produção da saúde 

envolve um tipo de cuidado que não se restringe à execução de procedimentos técnicos 

e/ou protocolos instituídos. 

Embora imprescindíveis e de inestimável valor para o diagnóstico das doenças, o 

tratamento, a cura e a reabilitação, sua utilização/aplicação nos remete à possibilidade que 

cada trabalhador de saúde tem de articular seus saberes e práticas tendo o usuário como o 

centro da atenção.  

A ideia de cuidado em saúde como algo que extrapola o seu sentido biomédico 

vincula-se a uma concepção ampliada do processo saúde-doença que fez ressaltar as 

limitações do trabalho individual e a necessidade de um redimensionamento das práticas 

existentes. O trabalho em equipe multiprofissional, a intersetorialidade, as redes de atenção 

passaram a ser consideradas estratégias fundamentais para concretizar e qualificar 

mudanças no cuidado à saúde das pessoas na perspectiva da integralidade. 

A integralidade da atenção à saúde é uma expressão utilizada com vários sentidos, 

mas 

como definição legal e institucional é concebida como um conjunto articulado de ações e 
serviços de saúde, preventivos e curativos, individuais e coletivos, em cada caso, nos níveis 
de complexidade do sistema. Ao ser constituída como ato em saúde nas vivências 
cotidianas dos sujeitos nos serviços de saúde tem germinado experiências que produzem 
transformações na vida das pessoas, cujas praticas eficazes de cuidado em saúde superam 
os modelos idealizados para sua realização. (PINHEIRO, 2009). 
 
 

Essa perspectiva de trabalho reforçou a necessidade de incorporar novas 

profissões no mundo do trabalho em saúde, entre as quais o serviço social. Embora um dos 

maiores espaços de atuação do assistente social ao longo de sua história tenha sido a área 

da saúde, principalmente no campo hospitalar, a necessidade de construir um novo modelo 

de atenção à saúde, baseado numa concepção ampliada e nos determinantes sociais do 

processo saúde-doença trouxe novas perspectivas para o seu trabalho. 

Além de ampliar seu espaço sócio ocupacional, Nogueira e Mioto (2006, p. 225) 

observam que “a integralidade, tendo como pilares básicos a interdisciplinaridade e a 

intersetorialidade, possibilita uma inserção diferenciada do assistente social na área da 
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saúde, superando o estatuto de profissão paramédica, típico do modelo biomédico”. Nessa 

direção, o assistente social atua na busca pela efetivação dos princípios que têm como 

propósito garantir a universalização do acesso, diminuir as iniquidades e estimular a 

participação popular.  

Essa característica do trabalho do assistente social acontece tanto por caminhos 

oficiais quanto por “caminhos tortuosos” e, como diz Costa (2006), sua capacidade criativa é 

ampliada e produtora de momentos instituintes em direção ao atendimento das 

necessidades do usuário. Inserindo-se em processos de trabalho cuja finalidade é o cuidado 

à saúde das pessoas, o assistente social aciona conhecimentos adquiridos em sua 

formação acadêmica, no exercício da profissão e na sua experiência pessoal para 

responder às atuais exigências do campo da saúde. 

A incorporação dessa dimensão cuidadora ao trabalho do assistente social, de 

acordo com Castro e Castro (2007, p. 145), consiste em 

 

[...] optar por uma abordagem ampliada e qualificada do problema de saúde e de suas 
determinações, a partir do cotidiano dos usuários, é possibilitar a abertura de canais de 
escuta e comunicação propiciando a democratização das informações, a efetivação da 
educação em saúde e dos princípios do SUS, e a busca pelo fim da supremacia de uma 
profissão sobre a outra. 

 
 

Essa dimensão cuidadora faz emergir a natureza multiprofissional do trabalho em 

saúde e a constituição de um campo comum a todos os profissionais que precisa ser 

resgatada. Resgatar essa dimensão no âmbito do trabalho em saúde é o grande desafio a 

ser enfrentado no cotidiano dos serviços de saúde que passa pela organização e gestão dos 

processos de trabalho, pela educação permanente em saúde orientada por princípios éticos, 

pelo trabalho multiprofissional e interdisciplinar, ou seja, pela criação de dispositivos 

institucionais comprometidos com um modelo de saúde em defesa da vida centrado no 

usuário. 

Considerando que o objetivo do cuidado em saúde é intervir no sofrimento humano, 

contribuindo para a cura e/ou recuperação/promoção da saúde das pessoas numa 

dimensão individual e coletiva, é possível pensar, portanto, que os sujeitos envolvidos na 

intervenção do processo saúde-doença podem conduzi-la na construção de uma maior 

autonomia diante daquilo ou dos fatores que produzem sofrimentos.  

Em nosso entendimento, a maneira como isto vem ocorrendo depende da relação 

que o profissional estabelece com o usuário, a equipe, o trabalho em si, do compromisso e 

da implicação que cada um desenvolve em relação ao cuidado em saúde. Para tanto, é 

preciso que haja disposição ou uma intenção para fazê-lo e, ao mesmo tempo, seja 

construída a partir de uma relação sujeito-sujeito. 

Enquanto um profissional de saúde, o assistente social atua nas contradições do 
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SUS (que também expressam as desigualdades sociais) e se propõe garantir direitos 

constitucionais cujas leis, muitas vezes, não encontram ressonância na realidade e/ou não 

tem condições para serem implementadas no atual contexto. Por outro lado, partimos do 

pressuposto de que atuar no contraditório não deve ser interpretado como um obstáculo 

pelos assistentes sociais, mas um campo de atuação profissional aberto para ações 

cuidadoras, no sentido proposto pela própria política de saúde.  

Nessa direção, a pesquisa2 realizada junto a um grupo de assistentes sociais que 

trabalha em serviços da rede pública de saúde do município de Londrina possibilitou 

estabelecer conexões da produção do cuidado em saúde e o Serviço Social revelando que, 

apesar de pouco debatido pela profissão, ele está subjetivamente em sua prática 

profissional, conforme apresentamos a seguir. 

 

2.1. As ações e mediações das demandas individuais e coletivas da população como 

um cuidado para viabilizar o acesso aos direitos 

A partir das falas dos assistentes sociais, sujeitos da pesquisa, verificamos que o 

cuidado é compreendido como constitutivo das ações profissionais3 e abrange dimensões 

individuais, familiares e coletivas. Sua atuação aparece vinculada a um modo de olhar o 

sujeito numa perspectiva integral, ao levantamento de recursos necessários para que o 

cuidado que necessita seja realizado, às informações prestadas quanto aos direitos e 

caminhos que o usuário possa percorrer para ampliar o acesso aos serviços e contribuam 

para a mobilização social:  

 

[...] ele perpassa por todas as ações profissionais, é a tua visão da 
integralidade da pessoa, acho que é a visão do profissional que está atuando 
[...]. S4;  
 
[...] levantando quais são os recursos que ele tem para prestar determinados 
cuidados [...] acho que também é um cuidado mostrar para ele quais são 
esses direitos, quais são esses caminhos, trabalhar a questão da mobilização 
social, da mediação, da potencialização, para que eles possam estar indo 
atrás desse acesso, que muitas vezes é interrompido por várias questões [...] 
S1; 
 
[...] Eu atuo no plantão social com pessoas com AIDS, com câncer [...] a 
questão do envolvimento da família nesse processo de tratamento, o cuidado 
com a família quando descobre o diagnóstico; então não fica só no sujeito, 
dependendo você vai para a família, se ele não tem família ele vai para uma 
instituição [...]. S4. 
 
 

                                                 
2 A pesquisa é parte da tese de doutorado defendida pela autora em 2013, na Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo-PUC/SP. 
3
 As ações profissionais são compreendidas como “um conjunto de procedimentos, atos, atividades pertinentes a 

uma determinada profissão e realizadas por sujeitos/profissionais de forma responsável, consciente” (MIOTO 
apud MIOTO et al., 2007, p.112).  
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Dentre as ações que caracterizam o trabalho do assistente social, podemos 

destacar o acolhimento, a escuta, o vínculo e a responsabilização pelo usuário. 

Compreendendo-as como atitudes ou posturas indispensáveis e constitutivas da concepção 

de cuidado em saúde que estamos trabalhando, verificamos que essa perspectiva de 

trabalho está em consonância não só com a orientação teórica e metodológica do Serviço 

Social, mas também com os princípios e diretrizes do SUS. 

Presentes na Política de Assistência Social (SUAS) e na prática do assistente social 

desde sua origem, a discussão sobre o acolhimento não é “novidade” para a profissão. A 

pesquisa realizada por Chupel e Mioto (2010, p.55) sobre o acolhimento no serviço social, 

por exemplo, levantou a hipótese de que esta prática é “integrante do processo interventivo 

dos assistentes sociais e congrega três elementos que agem em concomitância: a escuta, a 

troca de informações e o conhecimento da situação em que se encontra o usuário”. 

Ao ser constitutivo da intervenção do assistente social e contribuir para o 

planejamento e o estabelecimento de estratégias de ação, o acolhimento pode ser orientado 

por sua visão “integral” do usuário enquanto sujeito de direitos, pela postura ético-política e 

objetivos profissionais: 

 

 [...] a gente faz esse acolhimento, a gente tem essa perspectiva desse 
sujeito de direitos, enquanto sujeito integral. Eu acho que o diferencial aí tem 
a ver com a postura ético-política do profissional, os objetivos profissionais 
que aquele profissional tem [...] S6. 
 

 

Outro aspecto ressaltado pelos sujeitos, que é inerente ao processo do 

acolhimento, foi a escuta qualificada, ou seja, um ouvir o usuário: 

 

[...] na AIDS, por exemplo, quando a gente atende, é você dar um 
atendimento digno, ouvir essa pessoa [...] eu tenho casos do limite entre a 
vida e a morte, gente que estava lá e voltou, está se tratando e está muito 
bem [...] isso para mim, que seja dez pessoas, já é significante e são pessoas 
que estão aqui e que dizem isto para mim [...]. S4. 

 
 

Enquanto ferramenta utilizada pelo assistente social, este ouvir 4 não se reduz, 

portanto, à coleta de informações, mas se efetiva como uma relação que é estabelecida com 

o usuário nos serviços de saúde com possibilidade de estabelecer vínculos com ele:  

 

 [...] porque realmente você tem esse vínculo, na medida em que você 
estabelece, vai se constituindo esse relacionamento profissional de respeito, 
de ouvir a história, de valorizar, de junto com ele pensar algumas alternativas 
[...]. S4. 

                                                 
4
 Compartilhamos com Madeira et al (2007, p. 186), quando observam que “ ouvir o outro implica uma escuta 

para além da lógica tecnocientífica, com o reconhecimento da subjetividade dos sujeitos envolvidos no processo, 
possuidores de histórias e vivências singulares, onde os profissionais e usuários, ao se colocarem em uma 
atitude de escuta, se dispõem a se transformar e a transformar o outro”. 
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O ouvir o usuário significa valorizá-lo enquanto sujeito, no processo saúde doença, 

potencializando também aquilo que não está doente, ou como diz Leloup (2009, p. 36) ao 

referir-se ao estilo alexandrino de cuidar, “fazer tudo que é necessário para cuidar da 

doença, evidentemente. Ao mesmo tempo, cuidar, igualmente, daquilo que está bem, do 

que não está doente no doente. Porque é a partir deste espaço de saúde que a cura poderá, 

talvez, ocorrer”. 

É possível dizer que o processo de construir junto com o usuário os caminhos que 

ele necessita para o cuidado de si e dos outros, potencializando suas iniciativas, podem 

contribuir para diminuir seu adoecimento, conforme observamos na fala abaixo: 

 

 [...] então ele adoece menos porque ele acostuma buscar, ele está 
potencializado para isto a gente está dando essa autonomia, está junto 
construindo [...] S5. 

 
 

Sabemos que por meio da escuta, do ouvir, muitas intervenções nos serviços de 

saúde podem ser evitadas, pois as razões que levam um usuário a procurar atendimento 

médico podem ocultar problemas que nem sempre são decorrentes de sofrimentos físicos, 

mas relacionados a outras dimensões da vida do usuário (econômicas, socioculturais, 

religiosas, familiares, afetivas, etc) ligadas às suas representações e valores, geralmente 

desconsideradas pelos profissionais de saúde no cotidiano de trabalho. 

É possível dizer que o cuidado em saúde está presente nas ações do assistente 

social; seja pela consonância entre os princípios ético-políticos da profissão e do SUS, seja 

nas estratégias de trabalho que lhe confere um papel de mediador entre as diversas 

políticas, setores e níveis de atenção do sistema público de saúde, conforme nos mostra a 

fala a seguir: 

 

[...] esse cuidado tem uma dimensão política porque a gente está falando de 
uma perspectiva do atendimento ao indivíduo, mas nós também ao 
atendermos aos indivíduos nas suas particularidades, na sua singularidade, a 
gente acaba sendo um mediador importante na história, porque a partir desse 
acervo de informações, de dados dessa realidade que a gente tem, a gente 
consegue transpor para um campo maior [...] S2. 
 
 

A mediação no serviço social é considerada uma das categorias mais usadas na 

prática profissional sendo, não um momento específico, mas um movimento de passagem 

singular/coletivo, exclusão /inclusão e tem “caráter eminentemente político” (CARVALHO, 

1994, p.52). 

Ao atuar no contexto de relações de forças do capitalismo, nas particularidades e 

contradições do espaço institucional, o assistente social produz interações com a população 
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pauperizada, enquanto usuários dos serviços públicos, buscando atender suas 

necessidades que podem superar e/ou transformar sua realidade. 

Notamos na fala que se segue, que a mediação é constitutiva da prática dos 

sujeitos, uma forma de cuidado que se caracteriza pelo seu modo de ver as demandas, 

transformando atendimentos individuais em demandas coletivas que são levadas para o 

gestor municipal: 

 
[...] a questão dos pacientes com glaucoma, do transporte para tratamento de 
saúde [...] a partir desses atendimentos individualizados, a gente consegue 
mediar para partir para uma ação mais universal; isto também acho que é 
cuidado [...] o serviço social passou então a sistematizar essas informações e 
levar p/ uma discussão junto ao gestor no sentido de inserir esse serviço p/ 
atender essa demanda, então eu acho que esse trabalho o serviço social faz 
está muito vinculado à questão dos cuidados, ainda que seja no aspecto mais 
coletivo [...] S2. 

 

Assim como os demais trabalhadores de saúde, o assistente social sofre as 

determinações sociais presentes na sociedade capitalista, quanto ao assalariamento e 

precarização das relações de trabalho. Por outro lado, o cuidado implica saber lidar com 

condições de trabalho que nem sempre são ideais, possibilitando ações cuidadoras que, 

pelo contrário, não estão restritas aos atendimentos formais de atendimento aos usuários, 

podendo ocorrer para além dos espaços institucionais como a rua, o domicílio ou em outro 

lugar. 

As demandas que chegam para o setor da saúde estão relacionadas àquilo que 

historicamente caracterizou o serviço oferecido à população no atendimento às suas 

necessidades. Mas, a interpretação dessas “necessidades” passa pela percepção dos 

profissionais que, no caso do serviço social, pode ser mais abrangente e dar visibilidade 

para outras dimensões da vida do usuário relacionadas ao processo saúde-doença e que 

precisam ser trabalhadas pela equipe na perspectiva do cuidado. 

Embora suas ações sejam desenvolvidas de forma fragmentada, de forma 

individualizada, a dimensão coletiva está sempre presente e orientada não apenas ao que o 

usuário reivindica ao serviço, mas por uma leitura mais abrangente das necessidades do 

usuário na perspectiva da integralidade. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não é difícil compreender a relação e importância do assistente social na produção 

do cuidado em saúde, pois, visando fortalecer e promover o acesso aos direitos de 

cidadania da população, ele busca uma maior integração entre os serviços, construindo e/ou 

reforçando redes de atenção e de proteção social, que podem ser imprescindíveis para o 

suporte ou viabilização da intervenção da equipe de saúde. É possível dizer que o serviço 



 

10 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

social é uma profissão cuja atuação é fortemente caracterizada pelo uso de tecnologias 

leves à medida que sua intervenção se dá a partir das relações que o profissional 

estabelece com os usuários, a equipe e a comunidade. 

 O modo como ele compreende e enfrenta uma problemática está ligado a um 

princípio de humanização que trata de cuidar e elevar a espécie humana. Por outro lado, 

apesar das atitudes ou posturas cuidadoras estarem estreitamente vinculadas a um modo 

de olhar do profissional, a sua visão de homem e de mundo, isto não garante um cuidado 

efetivo porque não é algo que pode ser estabelecido a priori.  

Isso dependerá da percepção e do desejo de cada profissional, da relação que ele 

estabelece com o trabalho, do modo como articula seus conhecimentos e experiências para 

atender as necessidades sociais de saúde da população, no plano individual e coletivo, 

tendo como horizonte o seu compromisso com a defesa da vida e a autonomia dos usuários. 
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