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1. Introdução 
Na atualidade, quando se debate o trabalho em saúde, entram em cena dois 

âmbitos de discussão: o primeiro, como parte da noção clássica de trabalho, perpassa 
pelos campos da Economia Política e Ciências Sociais; e o segundo, que tem como eixo 
a micropolítica do trabalho e como base a noção de cuidado, vem sendo utilizado com 
um sentido filosófico, e reforçado por dimensões éticas à saúde. (NOGUEIRA, 2002)  

A temática do trabalho em saúde necessita ser analisada na articulação entre 
esses âmbitos, ressaltando as suas diversas dimensões: flexibilização do mercado e 
estruturas do mundo do trabalho, questões organizacionais, relações interindividuais e 
intersubjetivas nas ações do trabalho, regulação da força de trabalho e regulação do 
Estado nas políticas sociais, gestão dos recursos humanos, democratização das 
estruturas institucionais, ética e técnica no desenvolvimento das ações, e análise dos 
trabalhadores enquanto sujeitos e cidadãos no trabalho, seus interesses coletivos, sua 
cultura profissional e seu papel na reforma das instituições das políticas de saúde 
(CASTRO, 2009). 

As mutações organizacionais, tecnológicas ou de gestão que afetam o mundo 
do trabalho desde os anos 1970 - com a reestruturação produtiva e instauração da 
política neoliberal -, trouxe implicações diretas na área de serviços que cada vez mais 
se submetem à racionalidade do capital e a  lógica dos mercados.    

A reestruturação produtiva estabelece novas formas de produção e de relação 
entre capital-trabalho e Estado. Novos processos de trabalho aparecem, há a substituição 
da produção em série e de massa pela flexibilização da produção, das relações de 
trabalho, originando novas formas de produção em busca de lucratividade, 
consubstanciando o modelo de acumulação flexível (ANTUNES, 2002). 

O campo da saúde sofre influências com reflexos claros no processo de 
contratação e gestão da força de trabalho nos diferentes níveis de complexidade da 
atenção à saúde. Os contratos de trabalho são quase sempre precários, especialmente 
na atenção primária, e a terceirização manifesta-se na formação de consórcios 
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intermunicipais e na contratação de equipamentos e de técnicos de operação e 
manutenção (MEDEIROS e ROCHA, 2004). 

Face a isto, percebe-se o prejuízo no tocante à gestão dos cuidados em saúde, já 
que estes processos ferem as formas de compromisso  tão caras à proposta de 
integralidade com base na política e princípios do SUS, na ética, no fortalecimento dos 
direitos sociais e na dimensão dos valores como responsabilização e respeito à 
dignidade dos usuários.  

Assim, torna-se imperativo um processo de formação para o trabalho em saúde 
que tenha como norte a construção de uma atenção à saúde pautada no cuidado e no 
trabalho Coletivo.  

No que diz respeito ao Cuidado, salientamos que se configura como uma  
unidade de análise e campo privilegiado de ação da integralidade, sendo apreendido 
como uma ação integral que possui significados e sentidos voltados para o 
entendimento da saúde como um direito. É atender o ser humano em seu sofrimento 
muitas vezes fruto da fragilidade social. (PINHEIRO e GUIZARD, 2004) 

Não é um ato pontual, mas uma ação que é desenvolvida a partir da interação 
(envolvimento/relacionamento) entre usuário/profissional, e envolve a escuta do sujeito, 
o respeito pelo seu sofrimento e as histórias de vida. O Cuidado pode proporcionar a 
diminuição do impacto do adoecimento, e a sua falta pode gerar o isolamento social do 
usuário, uma vez que ele sente o descaso, o abandono, e o não Cuidado e acolhimento 
em suas demandas e necessidades. 

O Cuidado perpassa ainda pela resolução de forma ágil dos problemas e suas 
soluções, sendo enfrentados de acordo com a realidade dos mesmos e não da realidade 
institucional tradicionalmente vivenciada, fazendo com que o usuário e seus familiares 
sejam co-participantes deste processo, contribuindo para mudanças e estimulando-os a 
enfrentar os problemas e dificuldades do cotidiano. Deve-se contribuir para o 
desenvolvimento da consciência crítica, para o despertar do usuário em ter maior 
controle sobre sua vida (LACERDA e VALLA, 2004). 

Alves e Guljor (2004) destacam como quatro premissas fundadoras do Cuidado 
em Saúde: a liberdade em negação ao isolamento, a integralidade em negação à seleção, 
o enfrentamento do problema e do risco social em contraposição ao “modelo de 
diagnóstico”, o conceito de direito em contraposição a noção de reparo, e por último, a 
premissa de avaliar cada situação dentro de seu contexto, singularidade e 
particularidade, vislumbrando a autonomia dos sujeitos. 

Estas premissas são o pilar para o desenvolvimento de práticas de Cuidado em 
Saúde através da troca de saberes entre os profissionais objetivando a efetivação dos 
princípios do SUS, a qualidade dos serviços de saúde a partir de uma “malha de 
cuidados” que implica acessibilidade, resolutividade, preservação da autonomia dos 
usuários e profissionais, direitos a informação e democratização destas e 
responsabilização. 

Reportando-nos ao trabalho coletivo encontramos em Oliveira (2006) indicações 
de que o trabalho coletivo não elimina a dimensão individual do trabalho de cada sujeito 
constitutivo da equipe de trabalho. As posturas e posições assumidas por cada um frente 
à realidade faz balançar o conhecimento cristalizado original ao proporcionar aberturas 
para inovações tecnológicas pertinentes ou fortalecer o conhecimento original, agora 
revigorado pelos argumentos recentes colocados novamente em cena. O trabalho 
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coletivo pressupõe o comprometimento de cada profissional, a cooperação que pode se 
sobrepor à autoridade quando os profissionais se aceitam como iguais e se mostram 
dispostos a dividir, criticar e acatar os conhecimentos disponibilizados pela equipe. 

 A construção do trabalho coletivo pressupõe experiências que envolvem 
educação formal distinta, sentimento de pertencimento, também distinto em relação a 
um determinado projeto, e expressam o exercício maior ou menor da relação 
democrática. Pressupõe também a conciliação entre os sujeitos profissionais dispostos 
a colocar os conhecimentos e práticas a serviço de um projeto terapêutico agora 
pensado como não mais pertencendo a uma profissão, mas definido e construído pelo 
conjunto dos profissionais no especial e novo processo de trabalho interdisciplinar.   

 No trabalho coletivo o princípio democrático se faz presente, posto que 
implica aprender a ouvir, respeitar a opinião dos outros e ao mesmo tempo argumentar 
para defesa de suas próprias idéias. O conflito de opiniões e de interesses faz parte do 
jogo democrático, não buscando a uniformidade, mas a convivência de pares que 
entendem as discordâncias como parte do processo e apostam no potencial de acordo 
consensual após as discussões nos momentos críticos. 

As reflexões propostas têm acompanhado todo o processo de formação de 
assistentes sociais na Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal de Juiz de 
Fora/Brasil, em especial nos programas de Residências – Residência Multiprofissional 
em Saúde da Família e Saúde do Adulto e Serviço Social Hospitalar – constituindo-se 
em elemento central do projeto político e pedagógico. Estas experiências de formação 
em serviço se constituem em objeto de reflexão deste estudo. 

 
2. A Formação do Assistente Social nos Programas de Residência em Serviço 
Social 
 
2.1. Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família  

O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família da UFJF foi 
implantado em 2002, após ter sido aprovado em um processo licitatório desenvolvido 
pelo Ministério da Saúde no ano de 2001.  

 O Programa é coordenado pelas Faculdades de Serviço Social, Enfermagem e 
Medicina e pelo Núcleo de Assessoria Treinamento e Estudos em Saúde NATES/UFJF. 
Com um caráter multiprofissional, envolvendo Assistentes Sociais, Enfermeiros e 
Médicos está centrado no treinamento em serviço tendo como objetivo “formar 
profissionais de saúde para desempenharem suas atividades profissionais em Unidades 
Básicas de Saúde na Estratégia Saúde da Família, através de ações de abordagem 
coletiva e de abordagem clínica individual.” (UFJF, 2002:5)  

Pautando-se no compromisso de formar profissionais competentes, criativos e 
resolutivos a Residência tem direcionado o processo de formação para o trabalho no 
sentido de desenvolver “a reflexão crítica, análise, síntese e a aplicação de conceitos 
voltados para a efetiva construção de conhecimentos baseando-se em metodologias 
passíveis de provocar mudanças de comportamento profissional e de aplicabilidade 
imediata nos serviços”. (UFJF, 2001:8)  

O processo de formação do Assistente Social neste Programa tem como eixo 
norteador a base normativa expressa na Lei de Regulamentação da Profissão e no 
Código de Ética Profissional do Assistente Social, de 1993. 
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A lei de Regulamentação da Profissão define como competências e atribuições 
próprias do profissional de Serviço Social: 

 
a)coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, 
planos, programas e projetos na área de Serviço Social; com a participação da 
sociedade civil; b) planejar, organizar e administrar programas e projetos em 
unidades de Serviço Social; c) prestar assessoria e consultoria a órgãos da 
administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades em 
matéria do Serviço Social; d) realizar visitas, perícias técnicas, laudos periciais, 
informações e pareceres em matéria do Serviço Social; e) encaminhar 
providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e população; f) 
realizar estudos sócio-econômicos com os usuários para fins de benefícios e 
serviços sociais, junto a órgãos da administração pública direta e indireta, a 
empresas privadas e outras entidades.(Iamamoto, 2006:185)  

 
 O Código de ética, por sua vez, estabelece os princípios que devem orientar a  

condução do exercício profissional “nas condições e relações de trabalho em que se 
realiza e para as expressões coletivas da categoria profissional na sociedade”. Nesta 
perspectiva prescreve: 

 a) Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas 
políticas a ela inerentes - autonomia, emancipação e plena expansão dos 
indivíduos sociais; b) Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do 
arbítrio e do autoritarismo; c) Ampliação e consolidação da cidadania, 
considerada tarefa primordial de toda sociedade, com vistas à garantia dos 
direitos civis sociais e políticos das classes trabalhadoras; d) Defesa do 
aprofundamento da democracia, enquanto socialização da participação política e 
da riqueza socialmente produzida; e) Posicionamento em favor da eqüidade e 
justiça social, que assegure universalidade de acesso aos bens e serviços 
relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão democrática; f) 
Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o 
respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e à 
discussão das diferenças; g) Garantia do pluralismo, através do respeito às 
correntes profissionais democráticas existentes e suas expressões teóricas, e 
compromisso com o constante aprimoramento intelectual; h) Opção por um 
projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem 
societária, sem dominação-exploração de classe, etnia e gênero; i) Articulação 
com os movimentos de outras categorias profissionais que partilhem dos 
princípios deste Código e com a luta geral dos trabalhadores; j) Compromisso 
com a qualidade dos serviços prestados à população e com o aprimoramento 
intelectual, na perspectiva da competência profissional; k) Exercício do Serviço 
Social sem ser discriminado, nem discriminar, por questões de inserção de classe 
social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, opção sexual, idade e condição 
física. (CFESS, 1993) 

 
Este conjunto de princípios – que expressa o projeto político profissional 

contemporâneo, comprometido com a democracia e com o acesso universal aos direitos 
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sociais, civis e políticos –, associado aos princípios e diretrizes do SUS, definidos na 
Carta Magna de 1988 – que traz em seu bojo um conjunto de valores vinculados à 
defesa da justiça social, democracia e luta pela consolidação e ampliação da cidadania –
, tem orientado o processo de formação do Assistente Social na RESF. 

É na perspectiva da atenção integral que o profissional de Serviço Social 
estrutura seu trabalho no interior das equipes de saúde. Com uma abordagem individual 
e coletiva constrói sua prática na perspectiva do direito e da ampliação da cidadania 
contribuindo, com um aporte teórico metodológico sobre o processo saúde-doença, para 
o avanço das reflexões e possibilidades de atuação interdisciplinar no cuidado à saúde. 

Neste programa o processo de formação se viabiliza através de estratégias, 
organizadas em “eixos” que interagem entre si, isto é são interdependentes e 
complementares e traduzem as diversas possibilidades de treinamento em serviço dos 
Residentes. Dentre os diferentes “eixos” destacamos: 
 
2.1.1) Discussões e reflexões teórico-metodológicas 

Entendemos que o assistente social no seu cotidiano de trabalho, deve ter como 
suporte para compreensão da realidade, um referencial teórico crítico que propicie o 
desvelamento das contradições postas na sociedade e na política de saúde. 

Na área da saúde, um profissional qualificado deve ter conhecimentos sobre a 
política de saúde na interface com o Serviço Social, para realizar mediações concretas 
entre as demandas e respostas profissionais.  

 
A distância entre a prática profissional e os conteúdos teóricos da realidade 
profissional, resultante da falta de leitura crítica do movimento da realidade, 
revela um desperdício de oportunidades por parte dos assistentes sociais e 
demais profissionais de saúde diante das possibilidades de prática a serem 
captadas na realidade em que realizam suas ações, quando se objetiva 
redirecionar as políticas públicas na direção dos interesses dos usuários 
(VASCONCELOS, 2006:254) 

 
Partindo desse entendimento, são organizados espaços de discussão de forma a 

garantir uma constante comunicação, troca de experiências e reflexões teórico-
metodológicas entre preceptores acadêmico e de serviço e residentes. Sob esta ótica são 
estruturadas as atividades: a) Reuniões Mensais dos Residentes com Preceptores. – 
nestas reuniões são discutidas questões relativas ao funcionamento da Residência, 
definição de ações do Serviço Social, troca de experiências de trabalho desenvolvidas 
nas Unidades de Saúde, avaliação da inserção do Serviço Social na Residência e das 
atividades desenvolvidas pelos Residentes de Serviço Social; b) Grupo de Estudos 
(Geral) – o grupo de estudos é também uma atividade mensal. Este grupo congrega 
todos os Residentes e Preceptores, constituindo-se em importante espaço de reflexões 
teóricas e troca de conhecimentos. Os temas para discussão são definidos em conjunto 
com os Residentes, estando vinculados às necessidades sentidas no cotidiano de 
trabalho de aprofundamento teórico. c) Grupo de Estudos (Por Unidade de Saúde) – nas 
Unidades os grupos de estudos são ocorrem em dois momentos distintos. Há um grupo 
formado por equipe que se ocupa em discutir casos atendidos nas Unidades e  outro que 
congrega todos os Assistentes Sociais para uma discussão em torno de temáticas, 
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definidas conforme a necessidade do serviço; d) Participação em Congressos e 
Seminários – a participação nesses espaços é estimulada, sendo uma forma de 
atualização tanto dos residentes quanto dos preceptores. Nos eventos, procuramos 
também apresentar trabalhos referentes às atividades produzidas na Residência. 

As atividades propostas neste eixo têm por objetivo a atualização e qualificação 
profissional, uma vez que a ação do assistente social está ligada diretamente à realidade 
social e ao movimento da sociedade. Esta preocupação vem no sentido de “assegurar” 
um princípio fundamental do Código de Ética Profissional que é a garantia da qualidade 
dos serviços prestados à população. 
 
2.1.2) Assistência aos Usuários e Famílias 

Na assistência aos usuários e suas famílias, partimos da compreensão de que 
estes são portadores de direitos e devem ser atendidos tendo como perspectiva os 
princípios do SUS. 

O objetivo do trabalho realizado na APS é a socialização de informações e 
garantia de direitos, buscando contribuir para a coletivização de demandas, o acesso aos 
serviços, a participação popular, a criação de autonomia dos usuários para lidar com sua 
vida, enfim, busca-se a efetivação dos princípios do SUS e do PSF. 

Nas Unidades de Saúde, os residentes participam de diferentes ações. Dentre elas 
destacamos: atendimento individual e coletivo aos usuários e famílias; 
encaminhamentos de usuários e famílias a recursos sociais; orientação sobre direitos e 
benefícios sociais e assistenciais; realização de visitas domiciliares; planejamento e 
participação em grupos programáticos – Gestantes, SAD, Direitos Reprodutivos, dentre 
outros. 

 Nos atendimentos, procura-se identificar o contexto familiar, a situação 
previdenciária e trabalhista, as condições de moradia e saneamento básico, o 
conhecimento do usuário sobre o processo saúde-doença, as barreiras de acesso ao 
tratamento e as possibilidades de cuidado. 

A partir dessa análise, são realizadas orientações (individuais e grupais), 
esclarecimentos e encaminhamentos para inserção em programas e benefícios sociais 
como cesta básica, bolsa-família, benefícios previdenciários, assistenciais, e demais 
direitos que os usuários possuem, e encaminhamentos para a rede de saúde e 
assistencial; orientações referentes a saúde mental, e  ao relacionamento do usuário com 
familiares e a comunidade em geral.  

Iamamoto (2006, p.176) aponta que no exercício profissional, os assistentes 
sociais interferem nas relações cotidianas expressas pelas manifestações da questão 
social “vividas pelos indivíduos sociais no trabalho, na família, na luta pela moradia e 
pela terra, na saúde, na assistência social pública etc”. 

Buss (2006) apresenta que o principal problema de saúde no Brasil são as 
iniqüidades nas condições sociais e de saúde, e as dificuldades para superação desses 
óbices. Portanto, fica nítida a necessidade de inserção na área da saúde de um 
profissional que tenha uma formação direcionada para o trato das condições de vida da 
população e para a formulação de políticas sociais. 
 
2.1.3) Participação e Controle Social 
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Na perspectiva da participação e controle social os Residentes participam do 
Projeto de Extensão Universitária “Promoção da Saúde: Construção Compartilhada” 
que tem como principal objetivo desenvolver ações que fortaleçam a participação das 
comunidades e sua capacidade para intervir na realidade. 

O Projeto surgiu a partir da necessidade de ampliar a intervenção do Serviço 
Social e de criar novas alternativas e possibilidades de formação dos Residentes. Surgiu, 
assim, pelo compromisso do Serviço Social com o fortalecimento da participação das 
comunidades em defesa de sua saúde e qualidade de vida e com o processo formativo 
dos Residentes. 

Entendemos que esta experiência de extensão universitária tem significado um 
rico espaço de formação para os residentes e um esforço da UFJF de se expandir para 
além de suas fronteiras. Segundo Iamamoto (1998) “a extensão concretiza e alarga a 
dimensão política da instituição universitária – a serviço da coletividade – 
democratizando-a e revertendo suas atividades em um esforço da esfera pública”  

Além da participação no Projeto e Extensão, os Residentes atuam nos Conselhos 
Locais de Saúde (CLS) assessorando os Conselheiros em suas lutas pelo direito à saúde 
de suas comunidades  

  Ressaltamos também a atuação em Projetos de Capacitação de Conselheiros de 
Saúde. Observamos que em tais projetos há uma preocupação em garantir a 
democratização das informações, atuando no sentido de contribuir para a “apropriação, 
por parte dos usuários, de categorias de análise do patrimônio intelectual, para que 
possam, na medida do possível, se colocar criticamente frente ao seu cotidiano e 
participar da luta política na defesa de seus interesses”. (VASCONCELOS, 2006, 
p.267). 

 
2.1.4) Levantamentos das Condições Socioeconômicas e Sanitárias e Pesquisas. 

Entendemos que o acesso a dados que informem sobre as condições econômicas, 
políticas, sociais e culturais dos usuários é imprescindível quando trabalhamos com a 
concepção de saúde como resultantes das condições de vida. Cremos que são dados 
importantes para a identificação e análise dos fatores que intervêm no processo 
saúde/doença dos usuários, tanto a nível individual como coletivo. 

Sob esta ótica temos incentivado os residentes a incorporar no cotidiano de seu 
trabalho esta atividade. Dentre os diversos levantamentos já realizados ressaltamos dois, 
quer por ter sido uma experiência de trabalho conjunto entre Unidades de Saúde, quer 
por estar associado ao Projeto de Extensão Universitária: a) Diagnóstico Social 
Participativo; b) Levantamento dos Recursos Sociais das comunidades. c) Elaboração 
do Perfil das Crianças e Adolescentes..   

Temos, ainda, incentivado a participação dos residentes em Grupos de Pesquisa 
da Faculdade de Serviço Social. Atualmente os Residentes estão participando da 
pesquisa “(Re)construindo a Atenção Primária à Saúde em Juiz de Fora/MG: memórias 
de gestores e usuários de serviços públicos de saúde”. 
 
2.1.5) Produção de Material Técnico 

Os residentes têm investido na produção de oficinas para o trabalho de 
capacitação de Conselheiros de Saúde, para o Projeto de Extensão Universitária e, 
ainda, para os grupos operativos existentes nas Unidades.  O processo de elaboração 
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destas oficinas tem representado um momento especial, pois é um momento que põe a 
prova a capacidade de reflexão teórica e a capacidade criativa dos residentes de propor 
metodologias de trabalho com grupo que transformem os encontros com os usuários em 
momentos de discussão e debate. 
 
2.1.6) Planejamento e Organização do Trabalho  
 

Vasconcelos (1997) aponta que a definição dos projetos profissionais e das 
possibilidades de atenção às demandas deve ser atribuída ao profissional de Serviço 
Social. Este deve criar os serviços a serem oferecidos tendo por base o movimento 
institucional e a demanda dos usuários. O trabalho não deve ser centralizado no 
atendimento de demandas espontâneas, mas ao máximo em estratégias coletivas. 

 
São os assistente sociais, pela sua formação profissional e pelo lugar que 
ocupam, que portam possibilidade de avaliar criticamente a riqueza de dados e 
informações que acumulam e /ou podem acumular sobre as instituições, os 
segmentos populares, o cotidiano de sua prática. A eles é permitido abrir 
arquivos, ter acesso a todo tipo de documentação, dados recursos, pesquisas 
projetos (...), podendo criar tempo, espaços, rotinas, diferentes atividades, 
objetivando uma prática de qualidade. A eles cabe realizar levantamentos, 
pesquisas, produzir conhecimento sobre o movimento institucional, sobre o 
próprio serviço, sobre os dados que fazem emergir na atenção prestadas aos 
usuários (...), explicitando o movimento da realidade social trabalhada, possam 
se colocar criticamente, definindo prioridades, estratégias, alianças, limites e 
possibilidades, avaliando as conseqüências das ações realizadas 
(VASCONCELOS, 1997:144) 

 
Os residentes participam ativamente de todo o planejamento das equipes de 

trabalho. Para tal, são realizadas reuniões gerais e reuniões de equipe semanais com a 
adesão de os todos profissionais, além das reuniões por categoria. Na reunião geral são 
discutidas questões administrativas e na de equipe ocorre discussão de casos, da 
necessidade de acompanhamento de certos usuários, de demandas trazidas pelos ACS e 
de planejamento. Além do planejamento geral e por equipe, os residentes também 
participam do planejamento específico do Serviço Social. 
 
2.1.7) Educação em Saúde  

Compreendemos que a Educação em Saúde ocupa espaço privilegiado na 
intervenção do Assistente Social e, como tal, perpassa todas as ações do profissional. É, 
na perspectiva de demarcar este “lugar” da Educação em Saúde, que buscamos formar 
os Residentes.  Reforçamos que na APS a educação em saúde é um diferencial do 
Serviço Social, pois o profissional percebe o processo saúde/doença fundamentado em 
uma ótica reflexiva, a partir da articulação de fatores psicológicos, culturais e 
socioeconômicos. Possuindo como referência técnicas participativas, percebe a 
educação em saúde e o acesso à informação como um direito.  

De acordo com Assis (1998) a educação em saúde vai além de um processo de 
transferência de informação, pois perpassa pela capacitação dos indivíduos e de grupos 
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para transformarem a realidade na qual estão inseridos. Essa perspectiva parte de uma 
capacidade crítica que questiona a transmissão vertical de saberes e informações, e 
valoriza o conhecimento popular, através de uma relação de troca e diálogo que produz 
reelaborações, aproximações e aprendizado entre profissionais e usuários. 
 
2.2)  O Programa de Residência Hospitalar em Serviço  Social  
 

O Programa de Residência em Serviço Social aprovado em 1997, tem por 
objetivos: formar assistentes sociais em nível de pós-graduação latu-sensu, tendo em 
vista a educação continuada e o conhecimento relativo à saúde; contribuir para 
integração dos profissionais dentro de uma perspectiva de interdisciplinaridade e 
complementaridade entre o conhecimento social e biológico; aprofundar o 
conhecimento de práticas pedagógicas; estimular a pesquisa; planejar, implantar, 
intervir e avaliar programas de assistência nas áreas do hospital universitário; ampliar 
o conhecimento em saúde e capacitar os profissionais para gerar conhecimentos e 
prestar assistência de referência no hospital de ensino. 

A Residência é o espaço de aprendizagem em que o Serviço Social, ao mesmo 
tempo em que se fundamenta nos conhecimentos predominantes na saúde, também 
apresenta ao conjunto das profissões desta área as concepções oriundas da 
compreensão social e política referente à saúde. Desse modo, mediatiza dois 
conhecimentos que, além de produzirem um benefício mútuo, diretamente contribuem 
para qualificar a assistência nos serviços, com respostas diretas sobre as necessidades 
trazidas pela população (Stephan-Souza, et al, 2001, p.61) 

Com este programa busca-se sedimentar um paradigma que supere os pólos 
saúde pública/ assistência médica individual, ou prevenção e cura, lutando por uma 
nova qualidade da assistência, para que a população tenha condições de compreender o 
significado do direito à saúde e da dimensão das desigualdades sociais. Para tal, deve-
se valorizar as representações da população sobre a saúde, a doença, os serviços de 
saúde, a qualidade e a disponibilidade dos profissionais (Stephan-Souza et al, 2001). 

 
O Serviço Social, enquanto disciplina que compõem o quadro de trabalho em 
saúde, tem na Residência uma maior oportunidade de ampliar sua própria 
formação – assimilando conhecimento e prática referente á saúde – e de 
contribuir em ações que tenham necessidade do fortalecimento do processo de 
educação e assistência nas mais diferentes expressões da saúde e doença 
(STEPHAN-SOUZA et al, 2001, p.58) 

 
Nos anos de 1990 o Serviço Social do HU/UFJF ganha um salto de qualidade 

proporcionado pela concretização das discussões ocorridas nos anos de 1980, com a 
consolidação da LOS, LOAS e da operacionalização do SUS, e das transformações da 
profissão que reavalia seus objetivos e defende a promulgação do novo Código de 
Ética Profissional que dentre os seus princípios fundamentais, prioriza, entre outros, a 
liberdade, a defesa dos direitos humanos, a ampliação da cidadania, defesa da 
democracia, eqüidade e justiça social e compromisso com a qualidade dos serviços 
prestados a população. 
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2.2.1) Estrutura e organização do processo de trabalho 
A finalidade do trabalho do assistente social junto aos usuários do HU/UFJF é 

o favorecimento do acesso destes às políticas públicas e/ou recursos da comunidade, 
trabalhando a partir da concepção ampliada da saúde que entende esta como 
condicionada aos fatores sociais: alimentação, moradia, saneamento básico, renda, 
educação, entre outros. 

Os atendimentos realizados pela equipe do setor devem ser pautados na lógica 
do direito social, reforçando as noções de cidadania, de direito á saúde e às demais 
políticas sociais junto aos usuários. O processo de educação em saúde é visto como 
essencial para a apreensão desta lógica, como também para prevenção e promoção da 
saúde. 

O trabalho do serviço social no HU/ UFJF está organizado em trabalho nas 
enfermarias, ambulatório e plantões. O trabalho nas enfermarias é realizado a partir da 
inserção de assistente sócia/residente nas enfermarias cirurgia de homens/ mulheres, 
pediatria, medicina de mulheres e ginecologia, e medicina de homens e centro de 
tratamento intensivo (CTI).  

Para realização dos atendimentos os profissionais realizam estudo de 
prontuário, momento em que são colhidas informações acerca do histórico clínico, 
social e familiar do paciente, para posteriormente realizar a abordagem social no leito. 
Esta abordagem é realizada a partir das informações antecipadamente adquiridas no 
estudo de prontuário e aborda questões sobre situação previdenciária, trabalhista 
familiar, de acesso aos serviços de saúde, compreensão do processo saúde/doença, 
entre outras, para em seguida serem dadas às orientações e encaminhamentos 
necessários a partir da demanda apresenta. 

As demandas mais recorrentes nas enfermarias são: orientações e providências 
acerca de Internação; retirada de documentos essenciais; contatos com familiares com 
o sentido de reforço ao tratamento; providências em relação a acompanhamento de 
pacientes (contato com familiares); orientações previdenciárias/assistenciais: auxílio 
doença, aposentadoria por invalidez;  benefício de prestação continuada de amparo ao 
deficiente e/ou ao idoso/BPC-LOAS; orientação de atestados; orientação de passe-
livre; solicitação de transporte de apoio para pacientes; contatos com instituições para 
disponibilização de órtese e prótese; violência doméstica; negligência em relação aos 
idosos ou crianças; contatos com instituições para inserção em algum programa ou 
serviço; orientação sobre programas governamentais; acompanhamento dos paciente 
internados para transplante de medula óssea na enfermaria medicina de homens (leitos 
exclusivos) e resoluções acerca das perícias médicas do Instituto Nacional de Seguro 
Social (INSS)  entre outras emergentes. 

O assistente social alocado na enfermaria também é responsável pela 
coordenação de um grupo de usuários de acordo com a especificidade de cada unidade 
de internação. Estes projetos se desenvolvem a partir da lógica da educação em saúde, 
incentivando a troca de experiências e de vivências entre os participantes do grupo e 
equipe. Na clínica Cirurgia de Homens/ Mulheres é realizado o Projeto de Extensão 
Universitária “Momento Cirúrgico: uma perspectiva de atuação interdisciplinar” com 
participação do Serviço Social, Enfermagem e Psicologia. Na pediatria ocorre o 
Projeto de Treinamento Profissional “Acompanhamento Integral das Famílias das 
Crianças Internadas na Pediatria do Hospital Universitário” com equipe composta por 
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Serviço Social, Enfermagem, Psicologia, Odontologia, Medicina e Artes. É realizado 
também o Projeto de Extensão: “Atenção Interdisciplinar a Pessoa Portadora de 
Ostomia Visando a Reabilitação - HU/UFJF”. Na enfermaria Medicina de Mulheres o 
Projeto de Extensão é intitulado “Fala Mulher” e possui equipe composta por Serviço 
Social, Psicologia e Enfermagem, assim como o Projeto de Extensão da enfermaria 
Medicina de Homens, “DST’s/ AIDS: na mira da prevenção”. 

Nas atividades do ambulatório os assistentes sociais/residentes são inseridos em 
ambulatórios específicos, em projetos de extensão ou treinamento profissional, e no 
atendimento de demanda espontânea.Os ambulatórios específicos são de 
Nefropediatria, Fibrose Cística, Doenças Infecto-Parasitárias (DIP) e Pneumologia. Os 
Projetos de Extensão são: “Projeto de Peito Aberto: Programa de Prevenção e 
acompanhamento Integrado no Câncer de Mama”; “Viver Melhor: Assistência Integral 
as mulheres no Climatério”; “Atenção Interdisciplinar aos Pacientes em Controle de 
Hanseníase: Uma Proposta de Educação para Saúde”; e “Acompanhamento, Educação 
e Prevenção em Diabetes Mellitus”. Os Projetos “Prevenção e Tratamento do 
Tabagismo – Programa HU Livre do Tabaco” e “Florescer – RN de alto Risco” são de 
Treinamento Profissional. Alguns destes projetos contam também, além dos 
atendimentos individuais e grupais, com a realização de sala de espera. 

O plantão do serviço social tem por objetivo receber o usuário de saúde no 
hospital, informar o usuário quanto à dinâmica do hospital, suas normas e rotinas, 
apresentar o serviço social ao usuário, orientar familiares no momento da visita diária 
aos usuários, e oferecer instrumentos aos usuários para a busca de efetivação de seus 
direitos. 

Todas essas atividades são acompanhadas pela realização de supervisão de 
estagiários e ou bolsistas e discutidas com os preceptores do HU/CAS, na supervisão 
semanal de estágio na FSS/UFJF  e as situações  mais complexas e estudos teórico-
práticos são  analisadas e discutidas na orientação semanal pelo  tutor e coordenador   
da Residência Hospitalar em Serviço Social. 

 
2.2.2) A Residência Hospitalar em Serviço Social e as tecnologias relacionais na  
assistência/ produção do cuidado em saúde. 
 

 Neste momento ressalta-se o sentido do uso das tecnologias relacionais no 
campo da saúde. Estas tecnologias sempre fizeram parte do arsenal do Serviço Social 
que tem no processo de relacionamento, defesa da dignidade do homem e dos direitos 
sociais e respeito às diferenças, a base valorativa que move a profissão. Todos estes 
aportes dizem respeito à sustentação das tecnologias relacionais exercitadas no 
cotidiano do hospital de ensino, experiências em construção, a partir da afirmação da 
busca pela qualidade da gestão  (organização de recursos e do processo de trabalho) e 
da assistência (produção do cuidado) que apresentam simultaneamente dificuldades e 
êxitos, vivenciados pelos assistentes sociais/residentes.  Dentre  estas  tecnologias   as 
mais significativas são : 
 
3.2.3) Gestão da assistência/produção do cuidado à saúde 

Gestão da Assistência/produção do cuidado é um processo dinâmico 
desenvolvido pelos assistentes sociais/residentes no hospital de ensino, seguindo os 
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acordos firmados entre as esferas macro e micropolíticas, pautados nos fundamentos 
do SUS e alicerçados no conhecimento e práticas organizacionais, ao primar pela 
defesa radical dos interesses e necessidades dos usuários. O sentido é resgatar na 
prática dos assistentes sociais os preceitos da Reforma Sanitária de modo a garantir o 
acesso integral à assistência/ produção do cuidado nos serviços de saúde. 

  
3.2.4) Gestão democrática dos serviços 

 Os assistentes sociais/residentes observam e refletem sobre as formas da 
gestão da Direção Geral e da Chefia do Serviço Social do HU/CAS para conhecer os 
acordos políticos e administrativos  e seus encaminhamentos no interior do hospital de 
ensino, para reforço da aprendizagem sobre os principais elementos  conceituais e 
operacionais da gestão pública. Os residentes refletem sobre a atuação dos 
profissionais de saúde no processo de trabalho a partir das  prioridades definidas no 
processo de contratualização, com reflexos claros na condução da assistência  entre os 
gestores do HU/CAS e da SMS/JF. A aproximação das dimensões formativa, 
assistencial e organizativa, características do hospital de ensino, contribui para a 
identificação do significado da cooperação e da construção da gestão com base nos 
fundamentos da democracia e concomitantemente prepara os profissionais para a 
compreensão da relação entre a macro e da micro política neste hospital. 

 
2.2.5) Trabalho em Equipe e Trabalho Coletivo  

O trabalho em equipe é um processo horizontal de partilha de conhecimentos 
teóricos e práticos. Nele destaca-se as relações mútuas e a complementaridade de 
conceitos e práticas disciplinares, no sentido de estabelecer as superações necessárias 
às práticas educativas dos serviços de saúde. Esta concepção de trabalho em equipe 
tem, como base, a interdisciplinaridade, comunicando idéias, integrando conceitos e 
construindo objetos de novas investigações e intervenções em parcerias, para diluir, na 
prática, as concepções corporativas, verticalizadas, ainda hegemônicas (STEPHAN-
SOUZA et al, 2001) 
 
2.2.6) Informação e Comunicação 

O planejamento da informação e comunicação sustentados pelos assistentes 
sociais/residentes no interior do  hospital de ensino  sustenta-se nesta afirmativa _ o 
usuário tem o direito de receber todas as informações sobre seu estado de saúde. 
Baseia-se na construção de bases  comunicativas  entre  todos os setores hospitalares,  
utilizando os  métodos e alternativas que criem a possibilidade de fluxos de 
comunicação ampliada e de negociação de novos e velhos compromissos com vistas a 
assegurar os direitos dos usuários. A informação, segundo Merhy, (1997) é uma 
ferramenta que permite analisar permanentemente este jogo do aparente funcional e 
não funcional, do público e do privado, balizando de que ponto ético-político pode-se 
julgar os sentidos a serem adquiridos pelo serviço e a que interesses explicitamente 
está direcionado. Como ferramenta analisadora, a informação pode revelar os ruídos 
que as forças instituintes provocam no cotidiano, possibilitando interrogar os sentidos 
funcionais do serviço, as distintas modalidades de jogos de interesse e as alternativas 
que operam no cotidiano dos serviços de saúde. 
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3. Considerações finais 
Neste artigo apresentamos as principais ações que demarcam o palco de 

formação dos Residentes. É no acompanhamento direto dos tutores e preceptores 
acadêmicos das ações desenvolvidas pelos Residentes que temos, paulatinamente, 
construído as Residências. Uma Residência comprometida com a formação 
profissional e com um SUS universal, equânime e qualidade.   

Nessas considerações finais, um primeiro elemento a ser enfatizado é a relação 
entre ensino e serviço. As Instituições de Ensino têm a responsabilidade na formação 
de recursos humanos, na perspectiva de uma formação generalista, que compreenda o 
usuário como sujeito, e não como reprodutor de orientações e prescrições, tendo como 
objetivo maior a qualidade do SUS. A aproximação com a Universidade fortalece o 
acesso dos profissionais a eventos, cursos, seminários promovidos pela Instituição ou 
externos, além de propiciar espaços de encontro e de reflexão. 

No que tange a ação assistencial, destacamos à necessidade de ultrapassar a sua 
dimensão imediata e fortalecer as ações contínuas, que visem à efetivação do conceito 
ampliado, como por exemplo, através da efetivação de ações de educação em saúde. 
Para além das ações imediatas, são as ações à longo prazo que possibilitam o 
fortalecimento de processos educativos e de capacitação da população para uma 
inserção cidadã nos serviços públicos, e que contribuem para o controle social e a 
preservação e ampliação dos direitos. 

Ressaltamos ainda que o assistente social deve procurar desenvolver ações 
qualificadas e respaldadas na compreensão de que seu trabalho deve ter como norte a 
perspectiva de atuar sobre as manifestações da questão social que interferem no 
processo saúde-doença por meio de atos que visem à produção de um cuidado baseado 
nas necessidades dos usuários. 

Consideramos que a participação do Serviço Social nos programas de 
residência tem representado um momento impar de amadurecimento profissional. Os 
espaços oportunizados– reuniões, grupo de estudos, oficinas, seminários etc. – 
significam para Residentes, Tutores e Preceptores uma rica oportunidade de 
aprendizagem, socialização de informações, troca de experiências, amadurecimento e 
construção de novas práticas e saberes. 

 As Residências em Serviço Social da UFJF constituem-se em experiências 
inovadoras por estabelecer elos entre os serviços dos três níveis de complexidade do 
sistema de saúde, por incorporar desde o início de sua formação a matriz  
interdisciplinar, por  ter como suporte teórico um curso de especialização de 360 horas 
comum a todas as residências e por conjugar  os princípios  do SUS com os princípios 
do  Código de Ética do Serviço Social. 
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APORTES DISCIPLINARES: UNA EXPERIENCIA INTER Y TRANSDISCIPLINARIA EN EL 

MARCO DE UN PROYECTO DE INVESTIGACION EN SALUD 
 

Lic. Lezcano Silvina 
Lic. Prez Cid  Cristina  

Lic. Videla Natalia 
  
 

El objetivo de esta presentación es compartir una experiencia de investigación en 
salud en proceso de trabajo llevada adelante de manera inter y transdisciplinaria por un 
equipo de profesionales en el que algunos de los participantes nos desempeñamos en el 
ámbito público de salud y otros en el ámbito académico universitario. En esta 
experiencia en la que están involucradas las disciplinas de enfermería, medicina, 
filosofía, historia, economía y trabajo social, nos interesa especialmente mostrar los 
aportes que los Trabajadores Sociales realizamos en este proceso de investigación. 

En principio, nos parece necesario recordar que desde la corriente positivista se 
impuso una división desigual de las ciencias al ubicar, por un lado, a aquellas 
disciplinas que producen el conocimiento, consideradas como científicas y, por otro 
lado, a las disciplinas que aplican ese conocimiento, entendidas como tecnológicas. 

El Trabajo Social es una disciplina que nace ligada a la cuestión social y 
evocando lo dicho en relación a los vientos divisores de las ciencias, a la misma 
tradicionalmente se la ha ubicado dentro de las disciplinas tecnológicas. Es decir, como 
ejecutora de las estrategias que portan las políticas sociales y que intentan dar respuesta 
a las manifestaciones de esa cuestión social. De este modo, es una disciplina que ha 
quedado como despojada portando y arrastrando un imaginario construido desde la falsa 
concepción  de la imposibilidad de dedicarse a la construcción del saber. Nada más 
alejado de la realidad. Este perverso marco fue llevando a la disciplina a la adopción, 
sin procesar, de elementos teóricos y de análisis de otras disciplinas de las ciencias 
sociales como la sociología, la antropología o las ciencias políticas, las cuales sí han 
sido legitimadas como productoras de conocimiento, aún cuando las torpezas 
intelectuales les encuentran  desventajas en relación a las mal llamadas ciencias duras.   

Sin embargo, cada disciplina tiene su propio horizonte, su propio fundamento 
epistémico. Y es justamente éste, el que le da, el que le otorga su validez. Además, cabe 
aclarar que “vigencia” y “validez” no son términos sinónimos. La vigencia de algo, de 
una ley, de un código, etc., depende de un espacio y tiempo determinado, es transitoria. 
La validez, en cambio, presenta un carácter más universal; es el suelo de algo, como por 
ejemplo, el de una disciplina.   
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