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Resumo: O objetivo deste artigo é analisar o cotidiano profissional dos assistentes sociais 
do Hospital Nossa Senhora da Conceição perpassando pelo significado de sua Identidade 
Profissional. Para isto, vamos desvelar o processo de acumulação capitalista com as 
nuances do processo histórico de desenvolvimento da profissão de Serviço Social. Esta 
pesquisa é de natureza qualitativa, utiliza-se da entrevista semiestruturada e da observação 
participante como técnicas de coleta de dados. Os resultados foram obtidos através da 
análise do discurso e revisão bibliográfica. Esta pesquisa foi analisada e aprovada pelo 
Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos da Universidade Estadual do Ceará.  

Palavras-chave: Cotidiano; Serviço Social; Identidade 
Profissional; Exercício Profissional.    

Abstract: The purpose of this article is to analyze the daily work of the social workers of the 
Our Lady of Conception Hospital traversing the meaning of their professional identity. For 
this, we will unveil the capitalist accumulation process with the nuances of the historical 
process of development of the profession of social work. This research is qualitative in 
nature, we use semi-structured interviews and participant observation as data collection 
techniques. The results were obtained through discourse analysis and literature review. This 
study was reviewed and approved by the Ethics Committee for Research with Human Beings 
of the State University of Ceará. 
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1. INTRODUÇÃO 

O capitalismo é regido pelo caráter coletivo da produção material, tem como 
expressão o conjunto de desigualdades denominadas de questão social. Esta é indissolúvel 
do sistema capitalista e pode apresentar-se através de condicionantes objetivos e 
subjetivos, que se expressam nas desigualdades existentes e nas lutas pela disputa de 
hegemonia entre os projetos societários. 
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A busca desenfreada por uma maior acumulação de capital, por parte da burguesia, 
gera uma ampliação das expressões da questão social atingindo diretamente a classe 
trabalhadora, visto que o capitalista quer cada vez mais diminuir o tempo necessário para a 
produção e ampliar o tempo excedente que gera a mais-valia. Como resultado dessa 
característica da acumulação e busca por uma maior lucratividade, há ampliação do 
pauperismo, embora permeado por um contingente populacional apto ao trabalho, mas que 
engrossam as filas do exército industrial de reserva, desse modo, a pobreza não é 
entendida apenas como resultado da má redistribuição de renda, mas, também, refere-se a 
própria dinâmica da produção e reprodução social. 

Diante do questionamento anterior, consideramos que a carência de uma 
redistribuição efetiva da riqueza social, está refletida, dentre várias questões, em desvios 
orçamentários, que apesar de serem previstos por lei (Emenda Constitucional nº. 1/1994), 
retiram indevidamente 20% da Seguridade Social para cobrir gastos fiscais, tornando 
defasadas as concretizações das políticas públicas sociais e tornando, também, o Estado 
cada vez mais vinculado a lógica capitalista de priorização do fisco em detrimento dos 
continentes sociais. 

Como representante desta contradição, temos a gestão Lulista do Partido dos 
Trabalhadores, que manteve a política fiscal do governo anterior, alegando que era preciso 
ajustes na economia brasileira, deste modo, foi aprovado a Emenda Constitucional nº.56 do 
ano de 2007, que prorrogou a legalidade da retirada de proventos do campo da Seguridade 
Social para o pagamento de despesas fiscais até o ano de 2011.  

Para compreendermos toda esse contradição dentro de sistema de Seguridade 
Social, especialmente na Saúde, devemos perceber como se desenvolveu seu processo de 
construção.  

Temos então que historicamente a política de saúde baseou-se em dois modelos; o 
da saúde pública, que se caracterizava por oferecer condições sanitárias mínimas para as 
populações urbanas e do campo; e o modelo da medicina previdenciária, que surgiu com a 
criação dos IAPs (Institutos de Aposentadorias e Pensões) nos anos 30, tinha o objetivo de 
ampliar os benefícios dos trabalhadores urbanos e desviar as atenções das reivindicações. 

As aberturas a assistência a saúde foram consolidadas em 1945-1950 com a 
criação da Política Nacional de Saúde, o Serviço Especial de saúde Pública, O Plano Salte 
em 19481. A ampliação de direitos estava se configurando, mas alguns setores como 
médicos vinculados aos hospitais privados, criados a partir de 1950, denotam a pressão 
exercida para a privatização. Porém, o modelo da assistência médica previdenciária 
prevalecia. 

Já em 1964, a condição dos direitos irá sofrer modificações em virtude do modelo 
repressão-assistência, que surgirá para ampliar o controle da máquina estatal sobre a 
sociedade. A união dos IAPs em 1966 consolidou a Previdência Social como papel do 
Estado e do poder político, com gestão previdenciária desagregada do papel da sociedade. 
Declinando a saúde pública e ampliando a medicina previdenciária. 

Em meados da década de 70, o capitalismo entra em crise levando consigo o 
chamado Wellfare State, este modo de regulação capitalista que deu origem ao conjunto de 
bem-estar social criando as redes de proteção contra riscos sociais e as políticas de pleno 
emprego - políticas sociais universais. No período que vai de 1974 a 1979 a política social 
teve como objetivo combater as reações populares no enfrentamento a “questão social”. 
Dentro do período de democratização do país, a crise econômica amplia esses dilemas de 
enfrentamento contra a questão social e em decorrência do reajuste econômico, o 
neoliberalismo cria empecilho para a consolidação democrática, ampliando as 
desigualdades sociais no início dos anos 80.  

                                                           
1
 Significava gastos com a saúde pública mais favorecidos. 
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As ações contra as mazelas da “questão social” e contra a ditadura militar ampliam 
as perspectivas de democratização do país, sendo assim, a luta entre forças antagônicas 
dentro da sociedade (burguesia e proletariado) resulta na Constituição Federal de 1988, 
esta que se caracteriza por seu processo democrático de construção. Ela prega no seu 
artigo de número 194 que a seguridade social assegura os direitos relativos à saúde, a 
previdência e a assistência social. E, vai além, prega o caráter democrático e 
descentralizado da gestão administrativa, com a participação da comunidade.   

Dentro desta proposta de intersetorialidade administrativa, tem-se que a 
configuração lenta e progressiva dos direitos caracterizou-se, apresentando variáveis que se 
configuram em torno de uma maior visibilidade do social e das políticas públicas, dentre elas 
as políticas de saúde. Assim, o sistema de saúde brasileiro no final dos anos 80 passou por 
uma proposta de modelo médico-assistencial, chegando ao início dos anos 90 com dois 
projetos alternativos e contrapostos, são eles: “um, portador de nítida hegemonia, o projeto 
neoliberal e, outro, contra-hegemônico, a reforma sanitária” (TEIXEIRA; UNGLERT; 
GREGO; et al, 1995, p. 18). 

Assim, temos a busca pela reforma sanitária está concebida como sendo:  

[...] um processo modernizador e democratizante de transformação nos âmbitos 
político-jurídico, político-institucional e político-operativo, para dar conta da saúde 
dos cidadãos, entendida como um direito universal e suportada por um Sistema 
Único de Saúde, constituído sob regulação do estado, que objetive a eficiência e 
equidade e que se construa permanentemente através do incremento de sua base 
social, da ampliação da consciência sanitária dos cidadãos, da implantação de um 
outro paradigma assistencial, do desenvolvimento de uma nova ética profissional e 
da criação de mecanismos de gestão e controle populares sob o sistema.  
(TEIXEIRA; UNGLERT; GREGO; et al, p. 42, 1995, grifo nosso). 

A definição de reforma sanitária no parágrafo anterior trás a tona algumas 
distinções, estes “divisores de água”, que salientam a realização de uma nova proposta para 
a saúde no Brasil. Como, por exemplo, a perspectiva de uma saúde mais ampla voltada não 
somente para o tratamento da doença, mas para uma prevenção desta, que se configura 
nos âmbitos da alimentação, habitação, renda, educação, trabalho, transporte, meio 
ambiente, emprego, lazer, acesso a terra e a liberdade. Além, esta nova perspectiva de 
saúde trás para o estado uma responsabilidade em termos de política de saúde sendo vista 
como dever do Estado. 

Nesse contexto, a política de saúde que faz parte da Seguridade Social, sofre os 
rebatimentos advindos desse processo. Nos últimos anos vem enfrentando muitos 
problemas de gestão e agudização das necessidades básicas. Piola e Vianna (2008) in: 
SALVADOR (2009), lembram que é imprescindível o aumento de aporte de recursos para a 
saúde a fim de que seja assegurado o efetivo acesso universal a um atendimento integral, 
igualitário e de melhor qualidade no Sistema Único de Saúde (SUS). 

[...] durante o primeiro mandato do presidente Lula, os recursos destinados à saúde 
apresentam o volume de receitas anual menor que nos últimos três anos do governo 
FHC. O ano de 2004, em termos reais, foi o pior no financiamento da saúde, com 
montante de receitas bem inferior à média do período 2000-2007 [...] (SALVADOR, 
2009, p. 243) 

É perpassando por essa ótica de pauperismo, defasagem das prioridades sociais e 
(des)estabilidade na saúde pública, que concentramos nossa análise.  

 

2. OBJETIVO  

Apresentar os resultados advindos da pesquisa realizada no Hospital e Maternidade 
Nossa Senhora da Conceição situado na periferia da cidade de Fortaleza. A mesma que 
teve como propósito analisar os impactos da conjuntura brasileira no cotidiano do exercício 
profissional do assistente social no campo da saúde. 
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3. MÉTODO EMPREGADO 

Utilizamos a abordagem de natureza qualitativa como orientadora do recorte do 
objeto e das análises teórico empíricas, considerando que o seu objeto envolve a 
subjetividade de um grupo social. Tal abordagem, segundo Minayo (2006), apresenta-se 
como a mais adequada ao estudo desenvolvido, por sua capacidade de fazer emergir 
aspectos novos, em busca de sentidos e de estar na perspectiva do sujeito. Portanto, é um 
método que possibilita a descoberta de novos nexos e explicação de significados. 

A pesquisa foi desenvolvida no município de Fortaleza (CE), envolvendo 10 
assistentes sociais que estão em exercício profissional no Hospital e Maternidade Nossa 
Senhora da Conceição. 

O critério de inclusão dos sujeitos se deu através do convite ao assistente social 
com maior tempo de atuação profissional no Hospital (15 anos ou mais) e que 
representasse um setor do Hospital como plantonista.  

O fechamento da pesquisa foi definido pela saturação teórico-empírica e pela 
relevância das informações, tomando como base as contribuições significantes e adequadas 
ao delineamento do objeto em apreensão.  

Como instrumento de coleta de dados, utilizamos um roteiro de entrevista 
semiestruturada, contemplando as seguintes questões: como se desvela o cotidiano do 
Hospital frente as demandas? Como o assistente social percebe esse cotidiano no seu 
exercício profissional?  

A entrevista foi áudio gravada e, posteriormente, transcrita na íntegra e de forma 
literal. O material empírico foi analisado através da técnica de análise do discurso. 

 A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 
Estadual do Ceará. Os dados foram coletados após autorização expressa dos participantes, 
mediante a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, estabelecendo o sigilo 
das informações e a preservação da identidade dos entrevistados, os quais aparecem, no 
corpo deste artigo, com nomes fictícios, por ocasião da transcrição de discurso. 

 

4. RESULTADOS OBTIDOS  

O serviço social afirma-se como uma profissão que emergiu dentro da ascensão do 
capitalismo industrial, em meio as desigualdades presentes no cotidiano do proletário e a 
produtividade expandida da burguesia. Deste modo, o serviço social toma como objeto de 
intervenção a questão social e suas multifacetadas formas de expressão. Temos assim, que 
segundo Iamamoto e Carvalho (1982) in: IAMAMOTO (2008), a questão social, 

[...] não é senão as expressões do processo de formação e desenvolvimento da 
classe operária e seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo o seu 
reconhecimento como classe por parte do empresariado e do Estado. É a 
manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o proletário e a 
burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção, mais além da caridade 
e da representação. O Estado passa a intervir diretamente nas relações entre o 
empresariado e a classe trabalhadora, estabelecendo não só uma regulamentação 
jurídica do mercado de trabalho, através da legislação social e trabalhista 
específicas, mas gerindo a organização e prestação dos serviços sociais, como um 
novo tipo de enfrentamento da questão social. (p. 168) 

O projeto profissional do serviço social está ligado às possíveis respostas dadas as 
múltiplas refrações da questão social, contudo, ao mesmo tempo em que é solicitado a dá 
respostas, também sofre rebatimentos desse processo, enquanto trabalhador assalariado. 
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O significado social do trabalho profissional do assistente social depende as 
relações que estabelece com os sujeitos sociais que o contratam, os quais 
personificam funções diferenciadas na sociedade.[...] os empregadores determinam 
as necessidades sociais que o trabalho do assistente social deve responder; 
delimitam a matéria que sobre a qual incide esse trabalho; interferem nas condições 
em que operam os atendimentos assim como os seus efeitos na reprodução das 
relações sociais. […] É nesta condição de trabalhador assalariado que o assistente 
social se integra na organização do conjunto de trabalhadores afins (IAMAMOTO, 
2008, p.215). 

Desse modo, essas relações interferem decisivamente no exercício profissional, 
pois supõe a mediação do mercado de trabalho, por tratar de uma atividade assalariada de 
caráter profissional. Portanto, é neste contexto que o serviço social se desenvolve e se 
relaciona. 

Nesta perspectiva, o projeto profissional do Serviço Social contemporâneo, está 
ligado às respostas à questão social, ao mesmo tempo em que, está inscrito como 
trabalhador assalariado, nesse conjunto de relações sociais que fundamentam a sociedade 
do capital e todas suas contradições. Temos que: 

[...] o tratamento atribuído à questão social não se identifica com a “situação social 

problema” ou com os “problemas sociais”, em que o complexo de suas causalidades 
sociais, é deslocado para o indivíduo isolado, responsabilizado e culpabilizado pelas 
carências humanas. [...] (IAMAMOTO, 2008, p. 183, grifo do autor) 

Mas sim, [...] o privilégio da questão social na formação profissional do assistente 
social tem sua sustentação teórica calçada na teoria social crítica, numa nítida ruptura com 
a apologia direta ou indireta do capitalismo. (idem, p.184). Assim, a questão social está 
intrinsecamente ligada a emergência profissional do Serviço Social e seus desafios no 
âmbito das situações concretas para as demandas vivenciadas pelo Ser Social.  

Dentro dessa situação, o Serviço Social do Hospital e Maternidade Nossa senhora 
da Conceição, desempenha suas atribuições em meio às desconstruções históricas da 
saúde em nosso país. Deste modo, dentro da estrutura organizacional de um Hospital 
Tradicional em nosso sistema de saúde, tem-se o médico como vetor principal. É evidente, 
que dentro de um sistema de saúde historicamente pautado no curativo, o médico tem seu 
lugar de destaque. Porém, é necessário que exponhamos aqui a proposta de um Serviço 
Social, que se diz voltado para o além do burocrático. Voltando esse conceito para dentro de 
nosso sistema de saúde, podemos dizer que seria um „tratamento‟ voltado não somente ao 
curativo, mas também ao preventivo. Deste modo, temos que a inserção de Programas, que 
não tragam ao hospital somente pacientes aptos ao tratamento de urgência, mas pacientes 
que estão passando por processos de conhecimento e preservação do próprio corpo, 
contribui para uma proposta de uma rede de saúde menos burocrática e mais eficiente. 

Essa proposta, por parte do Serviço Social do Hospital e Maternidade Nossa 
Senhora da Conceição, por muito, ganha destaque dentro do projeto interventivo 
profissional, mas se vê depositado dentro de muitas barreiras burocráticas de cunho 
capitalista, como o fluxo de demandas que já se faz, denso para um profissional por cada 
Programa a ser desenvolvido. É necessário, que coloquemos aqui, que os assistentes 
sociais são identificados historicamente como pertencente a classe dos trabalhadores, e 
dentro desta categoria, sofre todas as inflexibilidades e burocratizações trabalhistas 
presentes no modo de regulação do capital. Deste modo, as demandas ampliadas, podem 
fazer do cotidiano profissional, algo burocratizado, à medida que, se procura dar respostas 
ao crescente fluxo de usuários, sendo que essas respostas podem correr o risco de se 
tornarem cada vez mais imediatas desfavorecendo a constituição crítica de nosso projeto 
ético-político. 

Longe das demandas articuladas sobre projetos de intervenção profissional, 
existem as demandas espontâneas do ambiente hospitalar, que exigem do assistente social 
respostas rápidas e concretas, mas, por muito, a falta de uma articulação entre os demais 
setores da instituição trazem ao setor do Serviço Social demandas, que não condizem com 
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as atribuições da profissão, atrasando as respostas e confundindo o usuário, trazendo riscos 
a desvalorização do profissional.  

A carta constitucional de 1988, procura resgatar a responsabilidade do Estado 
frente à realização de políticas públicas, assim, juntamente com a participação social, 
conduzir essas políticas, à idéia de um Estado Ampliado, que articula sociedade civil e 
Estado. Dentro deste, temos que o projeto de intervenção profissional, que luta para a 
construção de um novo sistema societário, se identifica na articulação entre sociedade civil e 
Estado, mas por conta do desfavorecimento profissional, até mesmo a articulação usuário e 
assistente social se vê ameaçada, em meio ao pouco conhecimento, por parte do usuário, 
das atribuições pertinentes a profissão. 

A proposta de um Serviço Social ampliado na perspectiva crítica se vê muito difusa 
com a realidade imposta nos serviços hospitalares da instituição. Assim, um profissional, 
que deveria está resgatando a dimensão dos direitos do usuário, como é o caso assistente 
social, se vê envolto em uma situação de respostas como um profissional de recepção ou, 
até mesmo, ouvidoria. Tornando, cada vez mais difícil de resgatar a dimensão de garantia 
dos direitos, dentro de uma realidade de saúde tão bem estruturada no papel e tão cruel no 
cotidiano. 

A vida cotidiana, esse espaço de práxis, pode ter muitos reflexos dentro do fazer 
profissional, visto que a falta de respostas Estatais as demandas da saúde pública geram 
conflitos que se seguem dentro das categorias profissionais e limitam os direitos e fazeres 
profissional. Dentro dessa discussão é necessário que resgatemos mais uma vez a 
importância que demos no início aos Programas desenvolvidos pelo setor do Serviço Social 
do Hospital, que procuram mesmo com todas as deficiências de precarização trabalhista 
presentes nas respostas do Estado para com a saúde, resgatar dimensão crítica, além da 
dimensão de direito dos sujeitos participantes, retomando a visibilidade política tão eminente 
na profissão. Assim, como consta no Plano de Ação dos assistentes sociais do Hospital:  

[...] a equipe tem o firme propósito de continuar suas intervenções nestes setores, 
mas sente a necessidade de uma melhor estruturação dos serviços onde o 
assistente social busque sinalizar o seu agir profissional na perspectiva de uma 
prática democrática que vise informar, orientar, encaminhar, mediar, mobilizar 
ações e/ou serviços, como forma de possibilitar uma ação cidadã do usuário no 

cotidiano hospitalar 
2
. (p. 3) 

É necessário que esclareçamos aqui, que não pretendemos colocar o assistente 
social como redentor nem muito menos, como mártir da história da saúde, até porque isso 
remete ao fazer profissional, que já teve superada sua hegemonia dentro da história do 
Serviço Social, o que apenas estamos nos reportando é ao legítimo fazer profissional, que 
busque dentro dos espaços institucionais, maior autonomia de atuação, e isso se dará 
através de um fazer profissional mais envolto no cotidiano de sua práxis, bem como na 
busca por uma crítica ao que é dado. Buscando estabilidade trabalhista e atenção aos seus 
direitos normatizados no código de ética da profissão.  

O serviço social do Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Conceição, nosso 
lócus de estudo, é perpassado por todas essas questões, no entanto ainda sofre 
rebatimentos da desconstrução da política de saúde. 

O referido hospital está situado no bairro periférico de Fortaleza, Conjunto Ceará, 
abrangendo uma população de aproximadamente 41.854 habitantes, sendo este referência 
para a população do bairro e para todos os outros bairros que compõe a Secretaria Regional 
V, assim como para a região metropolitana de Caucaia.  

Por ser um hospital de média complexidade tem como objetivo principal a cura, 
assim como vetor principal o médico. É evidente, que dentro de um sistema de saúde 

                                                           
2
 Citação retirada do Plano de Ação (2004) da equipe de Serviço Social do Hospital e Maternidade Nossa 

Senhora da Conceição. 
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historicamente pautado no curativo, o médico tem seu lugar de destaque. Nessa contramaré 
está o serviço social que busca ir além do modelo curativo, assim como na valorização da 
equipe multiprofissional. 

A demanda de usuários no Hospital é em torno de 480 atendimentos/dia e em 
média mensal de 13.761 consultas, sendo a demanda do Serviço Social em média de 124 
atendimentos/dia distribuídos da seguinte forma: acompanhamento contínuo e individual aos 
internos distribuídos nos 46 leitos, 28 atendimentos grupais advindos da educação em 
saúde e em torno de 50 atendimentos provenientes de demanda espontânea. 

O serviço social do Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Conceição conta em 
sua equipe com 18 assistentes sociais, concursados, que trabalham em regime de plantão, 
além de 03 estagiarias. Cada plantão tem em torno de 03 assistentes sociais. A cobertura 
dos serviços se faz através da demarcação prévia de um responsável por cada unidade do 
hospital. Temos assim, que os (as) assistentes sociais se revezam nas atividades de 
atendimento na sala de emergência, aconselhamento no Ambulatório de HIV-AIDS e nas 
Unidades de internação. 

Desse modo apresentamos um breve perfil dos (as) 18 assistentes sociais do 
Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Conceição: 

 Vínculo empregatício: servidores (as) concursados (as); 

 Tempo máximo de serviço na Instituição: 18 anos 

 Tempo mínimo de serviço na Instituição: 08 anos 

 Predominância do sexo feminino, sendo apenas 01 assistente social homem. 

Este último dado nos revela que a predominância feminina na profissão do Serviço 
Social, está diretamente ligada a profissão desde suas origens, estas existem características 
enraizadas e culturalmente legitimadas ao âmbito feminino, como podemos observar na 
citação a baixo: 

Aceitando a idealização de sua classe sobre a vocação natural da mulher para as 
tarefas educativas e caridosas, essa intervenção assumia, aos olhos dessas 
ativistas, a consciência do posto que cabe à mulher na preservação da ordem moral 
e social e o dever de tornarem-se aptas para agir de acordo com suas convicções e 
suas responsabilidades. Incapazes de romper com essas representações, 
apostolado social permite àquelas mulheres, a partir da reificação daquelas 
qualidades, uma participação ativa no empreendimento político e ideológico de sua 
classe, e da defesa faculta um sentimento de superioridade e tutela em relação ao 
proletariado, que legitima a intervenção (IAMAMOTO; CARVALHO, 2007, p. 172). 

Com relação à demanda do serviço social é classificada em dois tipos: a 
“programada” advinda dos programas existentes no hospital e a demanda espontânea.  

Na demanda programada estão as dos Programas DST/AIDS e Planejamento 
Familiar, além das visitas aos internos nos seus respectivos leitos. Destacamos que tais 
programas tem seu público selecionados através da demanda espontânea, que advém dos 
visitantes, familiares e acompanhantes que são convidados a participarem das atividades de 
educação permanente em saúde. 

O serviço social realiza seus atendimentos em duas salas que estão situadas na 
emergência hospitalar e outra interna própria aos leitos das Unidades de internação. Essa 
estrutura, de acordo com a própria equipe visa garantir o sigilo dos atendimentos e uma 
maior aproximação com os usuários e familiares da instituição. 

O perfil dos usuários atendidos pelo serviço social é permeado de baixa 
escolaridade, rendimentos em média de 1 a 3 salários mínimos, as demandas giram em 
torno de informações sobre a previdência social, programas referenciados pela política de 
assistência social, assim como acerca de acompanhamento ao uso abusivo de substâncias 
psicoativas. 



8 

 

Dentre os diversos desafios expostos pelos(as) entrevistados (as) enumeramos 
dois que tiveram maior destaque: o volume exacerbado de demanda espontânea e a falta de 
recursos que possibilita a efetivação da política de saúde 

De acordo com os participantes do estudo, a procura cada vez mais crescente pelo 
serviço social do Hospital se dá, principalmente, por questões culturais, ou seja, desde a sua 
gênese o (a) profissional de serviço social é associado ao “faz de tudo”, assim carrega a 
mística de “salvador do mundo”, aliado ao desconhecimento das atribuições do (a) 
assistentes social. 

“Não há ainda um conceito formado nem pelos usuários nem pelos profissionais 
sobre o serviço social e suas intervenções, sua demanda. (Flor de Lis).” 

“Há uma persistência em torno da desinformação e do desconhecimento dos 
diversos setores da instituição acerca da real demanda do serviço social. (Margarida)” 

“Se nenhum profissional do Hospital consegue resolver a demanda do usuário 
mandam logo para o serviço social (Girassol)” 

“Para muitos o serviço social é a porta de entrada e de saída do hospital, o que 
acaba acarretando uma demanda desnecessária. (Bromélia).” 

Portanto, conforme dados obtidos na pesquisa, 30 % da demanda espontânea 
atendida pela equipe de serviço social vem em busca de elementos que não condizem com 
as atribuições do profissional.  

Conforme relato de um (a) dos (as) profissionais, as consequências desse não 
(re)conhecimento sobre o serviço social por parte da instituição é sentido no cotidiano do 
serviço social já que, 

A proposta de um serviço social ampliado na perspectiva crítica se vê muito difusa 
com a realidade imposta nos serviços hospitalares. Assim, nós, que deveríamos está 
refletindo, discutindo em torno da dimensão dos direitos dos usuários, nos vemos 
envolto de situações cotidianas que nos solicitam apenas alguns esclarecimentos 
que poderiam ser assumidos pela recepção ou mesmo pela ouvidoria do hospital. 
Desse modo, torna-se cada vez mais difícil trabalhar na dimensão do direito. 
(Begônia) 

O outro ponto levantado pela equipe foi a falta de recursos para a efetivação da 
política. Entretanto, a carta constitucional de 1988, coloca o Estado como responsável pela 
efetivação das políticas sociais, dentre elas a política de saúde. 

A falta de respostas do Estado as demandas da saúde pública acabam gerando 
conflitos que se seguem dentro das diversas categorias profissionais existentes 
neste serviço, assim acabamos limitando nosso exercício profissional. Dentro dessa 
discussão considero necessário que resgatemos mais uma vez a importância que 
dávamos aos Programas que desenvolvíamos, mesmo com todos os obstáculos, 
mas tínhamos a sensação de tarefa cumprida, pois resgatávamos a dimensão 
crítica, além da dimensão do direito, assim dávamos visibilidade política tão 
eminente na profissão. (Crisântemo) 

“Não temos recursos suficientes para atender a todas as solicitações que chegam 
ao serviço social. Muitos querem uma cesta básica, mas não temos […] encaminhamos para 
a rede de assistência social. (Flor de Lótus)”.  

“[...] a falta de recursos prejudica e muito nosso trabalho, pois assim fica bem mais 
complicado garantir direitos. (Iris).” 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Alternativas vem sendo traçada pela equipe de serviço social para que se possa ter 
uma redução dos atendimentos espontâneos não relacionados ao serviço social. Dentre as 
alternativas está: 

 Sala de espera com a temática conhecendo o serviço social; 

 Reuniões mensais com equipes diversas do hospital acerca da demanda do 
serviço social; 

 Construção de cartazes com o fluxograma do serviço social. 

Quanto aos Programas dos quais relatamos anteriormente, (DST/AIDS e 
Planejamento Familiar), podemos dizer que estes têm papel importante dentro da rotina do 
setor. É através desses programas que os usuários e familiares acessam seus direitos e 
podem também ser encaminhados às redes mais diversas de serviços.  

Podemos verificar que a rotina está traçada de modo a acompanhar o cotidiano 
hospitalar. A Equipe se faz presente nos mais diversos momentos e busca junto ao restante 
das categorias identificar e encaminhar demandas. Vale salientar ainda que não somente as 
demandas referentes à saúde são tratadas na rotina desses assistentes sociais, mas o 
Setor de serviço Social também recebe e é, por muito, referência no atendimento informativo 
a outras demandas, exemplo das referentes a previdência social, a assistência social, dentre 
outras.  

Verificamos que o setor tem um importante papel de ser a referencia em serviços e 
legitimação dos direitos e também de encaminhamento para outras redes, sendo realizada a 
referência e contra-referência. Temos então que é principalmente através do Serviço Social 
que os usuários conhecem e tem acesso a muitos serviços, que vão para além da demanda 
solicitada, que vão além do seu processo saúde-doença.  

Apesar de muitos esforços gerados por parte do setor ainda se observam falhas de 
entendimento das atribuições e competências do assistente social, tanto por parte de outras 
categorias profissionais, quanto por parte de usuários do serviço. Por outro lado, notamos 
que isso faz com que se desenvolvam mais articulações com outros setores a fim de 
esclarecer serviços e fortalecer espaços conquistados.  

Notamos a presença de um forte movimento interno de atualização de conteúdos, 
visto que os assistentes sociais buscam em suas reuniões momentos para lerem e 
discutirem juntos alguns documentos da profissão, textos com conteúdos de interesse da 
categoria e além, discutir formas de articulação interna e externa que possam melhorar a 
qualidade dos serviços prestados.  

Por fim, temos que os assistentes sociais do Hospital e Maternidade Nossa 
Senhora da Conceição estão imersos no cotidiano da Instituição de forma a ser figura tanto 
modificável, como modificadora do cenário. O que percebemos é que mesmo em meio a 
uma realidade de saúde pública que tornam mais fragilizadas as condições de trabalho 
notam-se muitas conquistas diárias, que são passo a passo galgadas e que favorecem o 
exercício profissional e fortalecem a categoria.  
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