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RESUMO 

 

O presente trabalho trata sobre a atuação do assistente social no trabalho com 
pessoas que portam doenças crônicas no Brasil. Afinal, quais as possibilidades de 
intervenção do assistente social no acompanhamento aos usuários com doença 
crônica? Para responder essa indagação foram selecionadas três doenças crônicas 
consideradas altamente relevantes na sociedade brasileira, sendo a Síndrome de 
Imunodeficiência Adquirida – SIDA, a Hipertensão Arterial – HA e o Lúpus Eritematoso 
Sistêmico – LES. A pesquisa teve o objetivo de compreender a importância da atuação 
do Assistente Social na atenção as pessoas com doença crônica. Sendo os objetivos 
específicos: descrever a doença crônica e sua interferência no processo 
saúde/doença, identificar as fragilidades da vertente social no tratamento da doença 
crônica e estudar as possibilidades de intervenção do assistente social frente à 
demanda das pessoas com doença crônica. O caminho percorrido durante a pesquisa 
foi de revisões de documentos e estudos bibliográficos para atingir os objetivos 
traçados, sendo o tipo de pesquisa a de revisão bibliográfica por meio de pesquisa 
documental através de obras de outros autores e documentos diversos. De modo geral 
o trabalho contribui para a compreensão de um modelo de trabalho em saúde para 
além do que tradicionalmente foi realizado no Brasil e na maior parte do mundo, 
inovação essa que busca na integralidade do indivíduo os mecanismos para o 
processo de tratamento de doenças. 
 

Palavras-chave: SIDA; Hipertensão Arterial; LES; Intervenção Social; Assistente 
Social. 
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ABSTRACT 

This paper deals with the social worker 's role in working with people who carry chronic 
diseases in Brazil. After all, what are the possibilities of social worker intervention in 
monitoring patients with chronic disease? To answer this question, three chronic 
diseases considered highly relevant in Brazilian society were selected: Acquired 
Immunodeficiency Syndrome - AIDS, Arterial Hypertension - HA and Systemic Lupus 
Erythematosus - SLE. The research aimed to understand the importance of the role of 
the Social Worker in the care of people with chronic illness. The specific objectives are: 
to describe the chronic disease and its interference in the health / disease process, to 
identify the fragilities of the social aspect in the treatment of chronic disease and to 
study the possibilities of social worker intervention in response to the demand of people 
with chronic illness. The way forward during the research was the revision of 
documents and bibliographical studies to reach the objectives outlined, being the type 
of research the one of bibliographical revision through documentary research through 
works of other authors and diverse documents. In general, the work contributes to the 
understanding of a health work model beyond what has traditionally been done in Brazil 
and in most of the world, which seeks in the integrality of the individual the mechanisms 
for the process of treatment of diseases.  
 

Key-words: AIDS; Arterial hypertension; SLE; Social Intervention; Social worker. 
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INTRODUÇÃO 

 

Um dos assuntos mais intrigantes da história da humanidade é a relação entre 

a sociedade e as doenças, na Idade Média doenças como resfriados tinham um 

potencial tão imenso que facilmente levava as pessoas à morte, hoje em dia o 

resfriado parece muito comum e não perigoso ao extremo graças aos “avanços” de 

estudos que buscam o tratamento dos sintomas do resfriado e de demais doenças. 

Com diferentes áreas do conhecimento buscando lidar com as enfermidades, 

a que obteve mais sucesso, talvez tenha sido a ciência. Embora a ciência também 

seja usada para criar e espalhar doenças, ela também é usada para tratar e estudar 

curas ou prevenções. Nesse contexto, a ciência trouxe consigo novos meios de 

entender o que é doença.  

Através dos estudos científicos se pôde classificar as doenças como doenças 

do metabolismo, cutâneas, imunológicas, neurológicas, nutricionais, psicológicas, 

doenças causadas por produtos químicos e causadas por seres vivos e dentro desses 

tipos se pode rotula-las como patológica, aguda, paliativa ou crônica.  

Em grosso modo, doença crônica é considera a enfermidade que põe em risco 

a vida apenas em longo prazo e que se necessita de tratamento durante um longo 

tempo para cura, sendo que algumas não tem cura. Mas além dos sintomas 

provocados pela doença, há ainda variadas vertentes da vida de um indivíduo que 

sofrem influência direta e pode provocar pioras no quadro, gerar outras doenças ou 

até mesmo impossibilitar a cura. 

Então, se antes o resfriado era uma doença temida em qualquer idade, hoje a 

doença crônica está nessa condição de doença assustadora, pois algumas não 

fornecem ao menos sinais que se comportam em um organismo, atuando de forma 

silenciosa e outras causam destruições no corpo que algumas vezes não tem 

reversão. Ainda é complexa em seu tratamento e, quando há, a cura é bastante difícil 

de ser alcançada.  

Mediante isso é possível perceber que todas as doenças possuem sua vertente 

social que significa a consequência social que ela gera desde o desconhecimento 

sobre as doenças até os danos que elas causam ao corpo e a mente.  

Logo entra a necessidade de incorporar nos tratamentos das mais variadas 

doenças, profissionais que atuam nas áreas da vida social e para que isso seja 
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possível é necessário entender o papel dos profissionais e como tais atuações 

poderão dialogar e interagir as especialidades em cada caso.  

Existem poucos locais que desenvolvem esse trabalho e registram os 

processos interdisciplinares no tratamento de doenças. Visto isso, quais as 

possibilidades de intervenção do assistente social no acompanhamento aos usuários 

com doença crônica? 

Para responder essa indagação foram selecionadas três doenças crônicas 

consideradas altamente relevantes na sociedade brasileira, sendo a Síndrome de 

Imunodeficiência Adquirida – SIDA, a Hipertensão Arterial – HA e o Lúpus Eritematoso 

Sistêmico – LES.  

Dentro desse recorte a pesquisa teve o objetivo geral de compreender a 

importância da atuação do Assistente Social na atenção as pessoas com doença 

crônica. Os objetivos específicos foram de descrever a doença crônica e sua 

interferência no processo saúde/doença, identificar as fragilidades da vertente social 

no tratamento da doença crônica e estudar as possibilidades de intervenção do 

assistente social frente à demanda das pessoas com doença crônica. 

Esse trabalho não apresentou todas as respostas sobre a atuação do 

Assistente Social no campo da saúde em atenção as pessoas com doenças crônicas 

sem cura, mas de apontou as possibilidades de intervenção no exercício profissional. 

O caminho percorrido durante a pesquisa foi de revisões de documentos e 

estudos bibliográficos para atingir os objetivos traçados, sendo o tipo de pesquisa a 

de revisão bibliográfica por meio de pesquisa documental através de obras de outros 

autores e documentos diversos. 

O método de abordagem definido se encaixa no dedutivo, pois não serão 

envolvidas apenas as doenças, mas as questões sociais presentes no cotidiano e o 

trabalho do assistente social, sendo assim, não abordando apenas as contradições, 

mas a atuação genérica do assistente social frente aos fenômenos.  

O primeiro capítulo apresentou as características específicas de cada doença 

escolhida de forma a tentar compreender a relação entre elas com enfoque no 

conhecimento científico sobre tais doenças de modo que funcione como meio de se 

conhecer as especificidades de tais doenças em sua relação de tratamento 

tradicionalmente reconhecido na saúde e o tratamento sob olhar do processo saúde-
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doença como perspectiva de direção na política de saúde com participação e posição 

da sociedade.  

O segundo capítulo tentou fazer a identificação das fragilidades do tratamento 

de tais doenças em sua vertente social, ou seja, no processo interdisciplinar do 

tratamento com assistentes sociais. 

O terceiro capítulo foi destacado pelo estudo sobre as possibilidades de 

intervenção profissional dos assistentes sociais em cumprimento das demanda das 

pessoas com doença crônica, relacionando ao convívio familiar, comunitário e seus 

aspectos culturais e sociais. 

De modo geral o trabalho contribui para a compreensão de um modelo de 

trabalho em saúde para além do que tradicionalmente foi realizado no Brasil e na 

maior parte do mundo, inovação essa que busca na integralidade do indivíduo os 

mecanismos para o processo de tratamento de doenças. 
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1 CONCEITO DE DOENÇA E O PROCESSO SAÚDE-DOENÇA NA SOCIEDADE 

CAPITALISTA 

 

O conhecimento sobre as doenças sempre foram polêmicos na sociedade por 

ser restrito a classe médica em maioria, sendo assim as classes mais populares pouco 

conheciam sobre os sintomas, as formas de tratamento e cura, havendo necessidade 

de criar métodos de tratamento baseados nos conhecimentos de seus ancestrais com 

as chamadas mulheres curandeiras, chás e simpatias que em sua maior parte nunca 

tiveram confirmação científica de eficácia. (SANTOS et al., 2012, p. 328) 

Os métodos de tratamento do senso comum foram úteis e certamente curaram 

muitas pessoas através do uso de ervas e demais credos. Com a valorização da 

ciência os tratamentos empíricos passaram a ser considerados ineficazes e até 

prejudiciais durante anos, mas atualmente a ciência vem se voltando ao conhecimento 

popular para encontrar métodos com menos efeitos colaterais para tratamentos de 

diversas doenças, Santos (et al., 2012) conta sobre essa ideia no tratamento da 

diabetes, em que vincula o uso de plantas medicinais para o feito.  

Para ele: 

Diversas espécies vegetais vêm sendo citadas na literatura como adjuvantes 
no tratamento da Diabetes mellitus atuando, tanto no tratamento da doença 
em si como atenuando seus sintomas e possíveis consequências e, desta 
forma, inúmeros estudos vêm sendo desenvolvidos com o objetivo de 
comprovar o efeito de espécies vegetais muitas vezes utilizadas apenas com 
base em dados empíricos. (SANTOS et al., 2012, p. 328) 

Porém esse reconhecimento não é hegemônico na área da saúde, ao contrário, 

a Indústria Farmacêutica se empenha em deslegitimar métodos naturais e alternativos 

de medicina. Visto isso, é possível afirmar que é recente a informação pública sobre 

as doenças, aliás o próprio acesso a saúde é algo muito novo na sociedade brasileira. 

Apenas com a Constituição Federal de 1988 o direito a saúde passou a ser universal, 

mesmo assim a universalização desse serviço é um demorado processo que o país 

não alcançou e ainda está distante de alcançar os objetivos do Sistema Único de 

Saúde. A verdade é que o cenário atual está tornando o sonho de uma saúde universal 

cada vez mais improvável, sabendo que o Projeto Neoliberal se instala no país com 

força e apoio internacional. (SANTOS et al., 2012, p. 328) 
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Imprescindivelmente os profissionais da área da saúde com competências 

clínicas ou não precisam minimamente conhecer os processos das doenças para 

melhor exercer suas funções em atribuições, por isso, tomar ciência sobre as 

características, sintomas e riscos das doenças presentes em seu exercício 

profissional é uma eficiente qualificação profissional para assistente sociais e demais 

profissões que trabalham na saúde. (SANTOS et al., 2012, p. 328) 

Santos et al. (2012, p. 328) ainda afirma que é importante destacar que o 

profissionais sem atribuições clínicas estão inseridos em instituições de saúde clínicas 

e não devem confundir suas competências com os demais profissionais. Sobretudo 

tanto o mercado de trabalho quanto a necessidade de qualificação profissional para 

melhor atender aos usuários exige dos mesmos profissionais mínimos conhecimentos 

sobre as doenças e seu tratamento, pois tal ciência sobre o processo geral viabiliza 

ao profissional maior domínio sobre suas práticas na atuação profissional, desde que 

a instituição pense o tratamento como uma prática social de forma interdisciplinar. 

1.1 CONSIDERAÇÕES E COMPARAÇÕES DAS DOENÇAS: SIDA, HAS, LES 

Ao se discutir saúde deve se considerar o acesso e com isso a pobreza e a 

relação do processo saúde-doença. Dentre as diferentes discussões sobre a relação 

doença-saúde da atualidade a Síndroma da Imunodeficiência Adquirida – SIDA e a 

Hipertensão Arterial Sistêmica – HAS já possuem um desenvolvimento maior em 

relação aos estudos e métodos de tratamento, embora ambas sem cura. Já a Lúpus 

Eritematoso Sistêmico – LES por ser considerada uma doença nova passa por 

diversas dificuldades de identificação e tratamento, ainda com poucos estudos essa 

doença também não tem cura no campo científico. (MARTINS, et al., 1996, p. 6) 

Sobretudo é necessário considerar que todas são doenças crônicas e existe 

uma definição que indica doença crônica como a doença que inclui características de 

“permanência, presença de incapacidade residual, mudança patológica não reversível 

no sistema corporal, necessidade de treinamento especial do paciente para a 

reabilitação e previsão de um longo período de supervisão, observação e cuidados” 

(MARTINS, et al., 1996, p. 6) 

Essa proposta de definição foi proposta pela Comissão de Doenças Crônicas 

de Cambridge em 1957 e considera que o tipo de doença pode ter seu início agudo e 
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aparentemente insignificante, mas que no não cuidado com o prolongar se acentua 

gradativamente. (MARTINS, et al., 1996, p. 6) 

Sendo assim, ao mesmo tempo que é uma doença “passível de controle, o 

acúmulo de eventos e as restrições impostas pelo tratamento podem levar a uma 

drástica alteração no estilo de vida”. (MARTINS, et al., 1996, p. 6) 

Esclarecendo a conceituação de doença crônica, entende-se que existem sete 

atributos essenciais que se fazem presentes em todos os casos crônicos em relação 

aos efeitos no portador, ou seja, os sintomas em matriz, que são as condição de 

natureza longa – duradoura, a incapacidade residual ou inabilidade, quando se requer 

maior esforço paliativo, o favorecimento de surgimento de outras múltiplas doenças, 

a necessita de monitoramento contínuo sobre o quadro, entre outras (FREITAS, 2007, 

p. 4). 

Sabendo disso, afirma-se que a compreensão de doença crônica demanda 

vasto conhecimento e poder de analises sobre as reais condições do doente em 

aspectos pessoais, familiares e comunitários. Nos casos específicos das doenças 

recortadas, a SIDA, HAS e LES, é observável que essas doenças possuem 

características relevantes em seus aspectos mais comuns e, portanto reincidentes 

que se organizam da seguinte forma: 

Sobre a SIDA, pode-se afirmar que se trata de uma doença causada pelo Vírus 

da Imunodeficiência Humana – VIH que pode ser transmitido por via sexual, 

sanguínea e parenteral, podendo ser percebida por um conjunto de sintomas e sinais, 

mas diagnosticada por evidencia laboratorial de infecção pelo VIH e atualmente a 

epidemia da doença é um fato inquestionável. (MELO; PIMENTA, 2012, p. 420-424) 

Em relação a HAS, há consenso que se revele em uma doença não 

transmissível que possui múltiplos fatores caracterizada pela redução da qualidade e 

expectativa de vida por causar graves consequências aos órgão vitais se não tratada, 

um dos perigos de maior magnitude da doença é a de forma geral ela é assintomática, 

ou seja, silenciosa e vem tendo um aumento alarmante de portadores. (PÉRES et al., 

2003, p. 636-639) 

Já em entendimentos gerais sobre o LES, considera-se que seja uma doença 

inflamatória, autoimune que atinge os órgãos e sistemas do corpo com causas ainda 

em discussão, mas consequências alarmantes e se não tratadas pode levar a óbito, 

com primeiros indícios de estudo apenas há 60 anos e seus múltiplos sintomas o LES 
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é uma doença de difícil diagnóstico, assim considerada doença rara. (ARAÚJO; 

TRAVERSO-YÉPEZ, 2007, p. 120) 

a partir do diagnóstico de doença crônica, os indivíduos a cometidos passam 
a ter novas incumbências como fazer regime de tratamento, conhecer a 
doença e lidar com incômodos físicos; perdas nas relações sociais, 
financeiras, nas atividades como locomoção, trabalho e lazer, ameaças à 
aparência individual, à vida e à preservação da esperança. A complexidade 
e a extensão da problemática inerente à vivência da cronicidade da doença 
têm levado muitos autores a desenvolverem estudos com o objetivo de 
analisar o impacto desta condição sobre a qualidade de vida das pessoas a 
cometidas por doença crônica, sobe diferentes aspectos. (MARTINS et al., 
1996, p. 6-7) 

Observando tais características se pode perceber que existem múltiplos riscos 

as pessoas que sofrem de doenças crônicas, dentre os perigos da LES estudados por 

Araújo e Traverso-Yépez (2007, p. 120-121) estão nas doenças trazidas pela Lúpus 

Eritematoso Sistêmico que parecem não ter fim.  

Para essa doença as autoras apontam artrite, febre, problemas na pele, no 

cabelo, nos ossos, nos músculos, cansaço, perda de peso, dores, inflamação e outros 

problemas nos rins, nos pulmões, cardíacos, inflamações no pericárdio, aumento de 

gânglios, anemia, depressão e até complicações neurológicas e psicóticas causando 

convulsões, perdas motoras, de memória e de sensibilidade. Além disso, a medicação 

fornecida aos portadores de LES está em estudo e podem gerar outros problemas, 

doenças e efeitos colaterais. (ARAÚJO; TRAVERSO-YÉPEZ, 2007, p. 120) 

Dentre as orientações médicas sobre cuidados estão a evitar a exposição ao 

sol e lâmpadas com radiação ultravioleta, manter atividades físicas, adoção de dieta 

evitando sal, carboidratos e lipídios, não fumar, abster uso de anticoncepcional, entre 

outros. (ARAÚJO; TRAVERSO-YÉPEZ, 2007, p. 120) 

O LES é uma doença inflamatória, auto-imune, que pode atingir múltiplas 
partes do corpo, principalmente a pele, as juntas, o sangue e os rins, e pode 
causar sérios problemas ao longo da vida. O sistema imunológico produz 
anticorpos para proteger o organismo de antígenos (corpos estranhos). 
Havendo uma desorganização imunológica, o sistema defensivo deixa de 
distinguir entre os antígenos e as células e tecidos do próprio corpo, 
direcionando anticorpos contra si mesmo, os quais reagem formando 
complexos imunológicos que crescem nos tecidos e podem causar 
inflamação, lesões e dores. (ARAÚJO; TRAVERSO-YÉPEZ, 2007, p. 120) 

Com a SIDA há similaridades com o LES em alguns aspectos e divergências 

em outros, as semelhanças estão no entendimento de como a doença atinge, se com 
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o LES o sistema imunológico se auto aflige com a SIDA o organismo não reage, ou 

seja, ambas afetam o sistema imunológico. Outro ponto de aproximação das 

características das duas doenças são o momento em que elas surgem ou entram em 

estudo, ambas na segunda metade do século XX, sendo que o SIDA já se apresentou 

como uma epidemia nos anos de 1980 por ser contagiosa. (MELO; PIMENTA, 2012, 

p. 420)  

Já o LES recebeu e ainda recebe menos atenção por se tratar de algo 

dificilmente identificado e considerada não transmissíveis (ARAÚJO; TRAVERSO-

YÉPEZ, 2007, p. 120), embora existam estudos que apontam uma possibilidade 

pequena de pessoas herdarem a doença.  

Em correspondência com a SIDA, HAS e LES são que as orientações de 

tratamento estão voltadas para um redirecionamento do estilo de vida e 

comportamento como mudanças na alimentação, práticas de exercícios físicos e 

privações de atividades que necessitam de gastos altos de energia. (PÉRES et al., 

2003, p. 636-639) Isso sugere que os aspectos psicossociais são altamente relevantes 

no tratamento de tais doenças. 

Independente da doença Péres et al. (2003, p. 639) entende que é necessário 

que o portador, os profissionais e as pessoas que convivem com a pessoa doente 

conheçam a doença, suas causas, consequências, diferentes formas de tratamento e 

estejam atualizados sobre as novas descobertas negativas e positivas, para doenças 

com múltiplos sintomas é necessário saber identificar o que é acarretado pela doença 

e outros problemas de saúde. 

1.2 O CAPITALISMO E O PROCESSO SAÚDE-DOENÇA COMO CONTRA-

CORRENTE 

A relação de estudo sobre cada uma das doenças tem garantido visibilidade e 

consequentemente iniciativa de prevenção e tratamento público e gratuito, dentre as 

três doenças é possível que a SIDA seja a que recebe mais atenção no tocante a 

medidas de prevenção e tratamentos, embora mesmo com os esforços a epidemia 

ganhe força nos últimos anos. (TOLEDO et al., 2007, p. 238) 

Sobretudo os profissionais da saúde em suas múltiplas disciplinas reivindicam 

o aprofundamento em métodos de tratamento baseados no processo saúde-doença 
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e não mais na centralizado apenas na doença, essa percepção de tratamento dialoga 

com os movimentos de humanização da saúde. (TOLEDO et al., 2007, p. 238) 

Para melhor compreender o fenômeno saúde-doença, no recorte do adulto 
com hipertensão, torna-se profícuo a modificação dos paradigmas 
biomédicos e a introjeção de novos conceitos sobre o processo saúde-
doença, facilitando o entendimento das reais causas e determinantes do 
problema da hipertensão, bem como a adequação dos serviços às 
necessidades da população e não o oposto! Para tanto, torna-se inevitável 
conhecer os indivíduos para os quais se destinam as ações de saúde, 
incluindo suas crenças, hábitos e papéis e as condições objetivas em que 
vivem buscando envolvê-los, o que se contrapõe à imposição, nas ações. 
Com a efetiva participação comunitária é possível assegurar sustentabilidade 
e efetividade das ações de saúde. (TOLEDO et al., 2007, p. 238) 

O momento de apogeu de se pensar a doença além da visão biológica dos 

sintomas aconteceu nos anos de 1960 na tentativa de se pensar novas formas de 

política de saúde para além da medicina. A partir disso as lutas sociais na saúde se 

voltaram para essa articulação nos países com capitalismo mais desenvolvido e nos 

países de capitalismo menos avançado. (LAURELL, 2008, p. 2) 

Se aprofundando no debate de conceituação de doença e transformação do 

processo de tratamento do quadro saúde-doença, Laurell diz que: 

Na sociedade capitalista, por exemplo, o conceito de doença explícita está 
centrado na biologia individual, fato que lhe retira o caráter social. O conceito 
de doença oculta, quer dizer, que está subjacente na definição social do que 
é doença, refere-se à incapacidade de trabalhar, o que a coloca em relação 
com a economia e eventualmente com a criação da mais-valia e possibilidade 
de acumulação capitalista. (LAURELL, 2008, p. 9) 

Em outras palavras, a conceituação tanto das doenças como dos processos de 

tratamento podem ser diferenciado de acordo com a visão de sociedade que se 

idealiza. A ideologia é um componente expressivo na compreensão do problema. 

(LAURELL, 2008, p. 9) 

Se pensar o conceito de doença e do processo saúde-doença também se 

remete ao que vem sendo construído na prática dos profissionais da saúde e isso nem 

sempre acontece de uma forma autônoma, aliás, considerando a saúde como um 

instrumento mantido pelo Estado pode se afirmar que a saúde parte de uma 

perspectiva horizontal onde o Estado e seus interesses capitalistas se sobrepõe as 

necessidades sociais. (LAURELL, 2008, p. 9) 
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Então, contextualizando o Brasil desde a segunda metade da década de 1960 

até a primeira de 1980, observa-se que o país viveu um período ditatorial que 

desarticulou os movimentos sociais e afastou a sociedade civil dos processos de 

participação na política (BRAVO et al., 2012, 132), tal feitio influencia completamente 

no que pôde ser evoluído em relação a compreensão de saúde, seu tratamento 

interdisciplinar, entre outras características.  

Após décadas de proibição da participação nas discussões e decisões políticas 

foi iniciado o processo de redemocratização do país que abriu as primeiras 

oportunidades de participação social, mas em um contexto mundial de reforma do 

capitalismo em que a ordem neoliberal vinha sendo implementada. (BRAVO et al., 

2012, 132) 

A necessidade da participação social foi apresentada pelo Movimento da 
Reforma Sanitária, no conjunto das lutas contra a privatização da medicina 
previdenciária e à regulação da saúde pelo mercado, pondo em discussão a 
tendência hegemônica de prestação de assistência médica como fonte de 
lucro (BRAVO et al., 2012, 128) 

Nos anos de 1990 diferentes organizações emergiam e se faziam presentes 

nas lutas sociais por saúde pública, das entidades da área da saúde organizadas 

formaram a composição do Movimento da Reforma Sanitária - MRS, do Movimento 

Popular de Saúde – Mops, entre outros. Uns mais aceitos e outros menos devido a 

posição política de cada um, o perfil de subordinação ao Estado, etc. (BRAVO et al., 

2012, 132) 

Pensar a sociedade civil é discutir sobre um grupo de disputa de projetos 

políticos e societários de classes diferentes e divergentes que objetivam uma 

hegemonização centrada na sua própria ideologia. Nesse território de disputa pode 

existir uma: 

contraditoriedade da sociedade civil ao expor as duas formas de existência 
na mesma: “a do trabalho e a do capital com seus projetos classistas 
diferenciados e, portanto, com estratégias específicas de afirmação da sua 
natureza”. Concebê-la sem o corte classista, como não contraditória, 
homogênea e articuladora de instituições indiferenciadas, “tende a minimizar 
a percepção dos conflitos sociais e do seu papel na transformação social” 
(Dias, 1996b, p. 114). Segundo o autor, essa visão7 só é correta do ponto de 
vista liberal. Pensá la na perspectiva dos trabalhadores requer sua articulação 
com os movimentos sociais organizados apreendendo toda a sua 
contradição. Desta forma, partindo da perspectiva gramsciana da relação 
entre Estado e sociedade civil, esse controle social deverá ser entendido 
dentro da articulação dialética entre o Estado que abrange a sociedade civil 
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composta por interesses de classes opostos, e deverá se dar na perspectiva 
da defesa dos interesses das classes subalternas e de construção de 
resistências às tendências do uso do fundo público para o financiamento da 
reprodução do capital em detrimento do financiamento da reprodução do 
trabalho (serviços públicos que não buscam o lucro). Controle social norteado 
por um projeto societário das classes subalternas e pela busca da construção 
de uma cultura política de uma nova hegemonia, com vistas à superação da 
racionalidade capitalista. (BRAVO et al., 2012, 134) 

Posteriormente a demoradas ação de lutas da sociedade organizada em 

reivindicação do direito à saúde pública, universal e gratuita, algumas conquistas 

foram alcançadas como a participação da comunidade, ainda que parcial, e a 

descentralização. (BRAVO et al., 2012, 129) 

Para melhor compreensão é necessário conhecimento sobre a situação 

histórica do processo saúde-doença que pode ser analisado individual ou 

coletivamente. Esse caráter histórico permite constatar que são reais as afirmações 

que há vínculos entre os aspectos sociais e os biológico como se refletir as condições 

e tempo de trabalho de um doente, ou as condições territoriais de uma comunidade. 

Tal concepção permite o entendimento de que cada caso de doença é produto das 

relações sociais. (BRAVO et al., 2012, 129) 

Em relação a SIDA, HAS e LES, embora haja poucos estudos referentes a isso 

é possível afirmar os aspectos culturais da infecção de HIV, assim como os hábitos e 

alimentação podem tornar uma pessoa hipertensa ou mesmo o histórico dos 

antecedentes podem indicar a natureza do LES. Tudo dependerá do enfoque das 

pesquisas e estudos feitos sobre os casos e as dificuldades de comprovações de tais 

afirmações são provenientes de uma tradição médica. (LAURELL, 2008, p. 14) 

A insuficiência do modelo monocausal para explicar o surgimento da doença, 
ainda definida de maneira tradicional, é sobremaneira conhecida. Sem 
dúvida, o modelo multicausal tampouco consegue dar uma resposta 
satisfatória aos problemas colocados. As razões deste fracasso são de ordem 
distinta. A mais profunda, talvez, é dada por sua conceituação 
declaradamente agnóstica que coloca um paradoxo: pretender explicar 
partindo da suposição da impossibilidade de conhecer a essência das coisas. 
A limitação mais imediata do modelo multicausal, sem dúvida reside em sua 
redução da realidade complexa a uma série de fatores que não se distinguem 
em qualidade e cujo peso no aparecimento da doença é dado por sua 
distância dela. Assim conceituada a causalidade, o social e o biológico não 
se colocam como instâncias distintas, pois ambos são reduzidos a “fatores 
de risco", que atuam de maneira igual. (LAURELL, 2008, p. 14) 

As questões de hábitos, como exemplo, envolve o trabalho de diferentes 

profissionais como a atenção do nutricionista, práticas da equipe de enfermagem e do 
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assistente social na educação em saúde, entre outros. A percepção de que a doença 

tem causas e provoca danos sociais também deve ser levado em conta por esses e 

os demais profissionais por diferentes motivos como as condições de epidemias, os 

sintomas próprios de cada doença, entre outros. (LAURELL, 2008, p. 14) 

Primeiramente que muitas das doenças crônicas estão em fase de epidemia 

nos dias atuais como a Síndroma da Imunodeficiência Adquirida – SIDA, outras ainda 

estão no princípio dos estudos e podem ser consideradas raras, talvez pela dificuldade 

de diagnóstico como a Lúpus Eritematoso Sistêmico. (BRASIL, 2013) 

O estudo de Sato (et al., 2002, p. 364-367) diz que a LES pode causar 

comprometimentos cutâneos, articulares, hematológicos, cardiopulmonares, 

neuropsiquiátricos e renais, além dos provocados pelas medicações do próprio 

tratamento. Mesmo com essas afirmações o conhecimento da doença é atualmente 

um campo de incertezas e de subjetividades.  

De acordo com o Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais, até 2012 

656.701 pessoas foram diagnosticadas com AIDS no Brasil (BRASIL, 2013). Embora 

pareça não existir dados gerais sobre doenças crônicas, sabemos que esse número 

é extenso. 

Em segundo lugar, a ciência médica da atualidade se dedica na intensificação 

do seu trabalho no tratamento de doenças crônicas em grande parte do mundo a cada 

dia. Tais doenças, além de sintomas próprios, repercutem psicológica e socialmente 

com baixa autoestima, estereótipos, etc. Dessa forma, os indivíduos com doenças 

crônicas de todos os tipos sofrem com o diagnóstico, o porte infindável da doença, o 

preconceito, as limitações provocadas pela doença, dor, entre muitos outros tipos de 

sofrimento. (LAURELL, 2008, p. 14) 

Considerando isso, entende-se que a percepção de saúde, sobre o processo 

saúde-doença e sobre o modelo de política de saúde é subjetivo aos pensamentos  

individuais e objetivo aos sujeitos coletivos. Em outras palavras, a compreensão de 

saúde em seus variados aspectos pode ser divergente de acordo com a posição 

política do falante. (LAURELL, 2008, p. 14) 

Sob o olhar totalitário a saúde é encarada como um elemento de controle social 

tanto do Estado sobre a sociedade como o controle social da sociedade em 

participação nas discussões e decisões políticas. (BRAVO et al., 2012, 134) O 

segundo vem sendo caracterizado pelas organizações da sociedade civil, mas 
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principalmente através dos conselhos e conferências. Esse, embora muito subjetivo 

ao local de atuação, é um modelo que vem tido sucesso. 

Em 2005, todos os municípios do Brasil tinham criado seus conselhos 
municipais de saúde, totalizando um contingente de aproximadamente 70 mil 
conselheiros, sendo que 35 mil participam como representantes dos usuários 
do SUS, tornando o conselho a mais abrangente rede de instâncias 
participativas do país (Escorel e Moreira, 2008). Estes podem ser 
considerados novos sujeitos políticos no Sistema Único de Saúde (SUS). 
Cabe destacar que os mecanismos de controle social da área da saúde têm 
aspectos históricos particulares, que os diferenciam, em grande medida, dos 
demais: insere se no contexto de lutas contra a ditadura e pela 
democratização do Estado, travadas pelo Movimento da Reforma Sanitária. 
(BRAVO et al., 2012, 135) 

Logo, se faz necessário tomar posições quanto ao ideal de uma política de 

saúde, sob olhar do serviço social que se orienta pela qualidade e universalidade por 

meio de tratamentos interdisciplinar que considere os aspectos biológicos, 

psicológicos e sociais das doenças, tanto em relação a origem da doença como em 

relação ao combate a esse mal que é originário pelo sistema capitalista. (BRAVO et 

al., 2012, 135) 

Dessa maneira, Laurell (2008, p. 14) indica que a SIDA, HAS e LES permeia 

sobre esses aspectos e como doenças em epidemias ou mesmo fruto de relações 

sociais devem ser percebidas e tratadas por uma equipe multidisciplinar, apropriando-

se do entendimento do processo saúde-doença para além do que se permite observar 

nos limites capitalistas. 
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2 A QUESTÃO SOCIAL E O TRATAMENTO INTERDISCIPLINAR DAS DOENÇAS 

CRÔNICA  

2.1 A VULNERABILIDADE SOCIAL DAS PESSOAS COM DOENÇA CRÔNICA 

O estudo sobre a Questão Social aponta para uma ampla variedade de 

determinações e conceito, contudo, nesse trabalho entende-se que a Questão Social 

é um produto da relação capital-trabalho, destacadamente atribuída ao antagonismo 

de classes e conflitos provenientes dele.  

Ou seja, trata-se do “resultado da exploração do trabalho pelo capital” 

(FERREIRA, 2010, p. 211) de uma forma injusta que beneficia os capitalistas na 

condição de exploradores e, é claro, prejudica absurdamente o proletário, o explorado. 

Contudo, entender a Questão Social requer estudos profundos sobre a 

realidade a ponto de observa-la de maneira única. Para isso se faz necessário analisar 

casos e conjunturas, porque ela “não se apresenta como as determinações do conflito 

entre capital-trabalho” (FERREIRA, 2010, p. 212) 

A questão social é extraída do real, da dinâmica social em movimento, como 

afirma Ferreira (2010, p. 212) não é possível observar a Questão social de modo 

concreto, visto que tal é observada através de suas expressões como o desemprego, 

a fome, o analfabetismo, etc.  

É necessário haver uma abstração teórica para compreender que tais 
manifestações estão atreladas à questão social. Para haver essa abstração, 
é necessário o conhecimento teórico do método dialético crítico que ilumina 
as leituras de realidade feitas pelos assistentes sociais. Segundo Prates 
(2003), a opção por um método é antes de tudo uma opção política, para 
efetivamente materializar a proposta de formação profissional. É um processo 
estratégico que requer consistência teórico-metodológica. (FERREIRA, 2010, 
p. 212, Apud. MACHADO, 2007) 

Sabendo que as expressões da Questão Social estão presentes em todo o 

contexto capitalista como fruto da configuração desse sistema, Iani (1989, p. 189) diz 

que são nos momentos em que o capitalismo se encontra em crise que a Questão 

Social tem mais influência, ou seja, “se torna mais evidente, como desafio e urgência”.  

Logo, a dinâmica dos três setores da sociedade – o Estado, o Mercado e a 

Sociedade Civil - assume outros comportamentos, pois passam a se voltar com mais 
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profundidade aos interesses econômicos e se distanciando das políticas de avanços 

sociais: 

descompasso entre as conquistas sociais e as econômicas as tensões sociais 
no campo e cidade, os riscos de explosão do descontentamento Popular, as 
lutas pela conquista de direitos, a construção de uma sociedade mais justa, 
o pacto social. Os movimentos sociais, sindicatos, partidos, correntes de 
opinião pública e setores governamentais mostram-se preocupados com os 
rumos da questão social. Variam as denominações e os aspectos mais ou 
menos urgentes para uns e outros, mas todos se põem a questão. (IANI, 
1989, p. 189) 

De maneira mais evidenciada, portanto, as expressões da Questão Social são 

frutos produzidos das desigualdades sociais, estrutura fundamental do sistema 

capitalista, principalmente aprofundado por meio do “desenvolvimento” extensivo e 

intensivo do Capital. (IANI, 1989, p. 189) 

Considerando ainda que: 

Em geral, os setores sociais dominantes revelam uma séria dificuldade para 
se posicionarem em face das reivindicações econômicas, políticas e culturais 
dos grupos e classes subalternos. Muitas vezes reagem de forma 
extremamente intolerante, tanto em termos de repressão como de explicação. 
Essa inclinação é muito forte no presente, mas já se manifestava nítida no 
passado. (IANI, 1989, p. 194) 

Confirmando isso, é entendido que a Saúde emerge como questão social no 

contexto nacional no século XX, em meio ao desenvolvimento do capitalismo nas 

cidades e no campo, mais propriamente com o avanço da condição de trabalho 

assalariado. (BRAVO, 2006, p. 2-3) 

Ao analisar o sistema capitalista se verifica que uma grande quantidade de 

autores da área da saúde atribuem as relações de trabalho o adoecimento da 

população, visto que para Toledo et al. (2007, p. 234): 

A sociedade ocidental é composta por grupos sociais com diferentes formas 
de trabalhar e viver e, por isso adoecem de maneiras diversas. Diante do 
exposto, os usuários não podem ser considerados somente por parâmetros 
biológicos universais e as necessidades de saúde específicas precisam ser 
conhecidas para serem incorporadas aos processos terapêuticos dos 
trabalhadores da saúde. (TOLEDO et al., 2007, p. 234) 

Dessa forma, Martins et al. (1996, p. 6) entende que as doenças de caráter 

crônico-degenerativas estão consideravelmente relacionadas, pois às condições de 
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vida em relação ao mundo do trabalho e mais recentemente a cultura de consumo da 

população vem chamando a atenção para as abordagens psicossociais e: 

conseqüentemente, o desgaste e a deterioração orgânico-funcional, com 
especial sobrecarga dos sistemas nervoso, endócrino e cardiovascular”. 
Neste contexto, um número cada vez maior de indivíduos com este padrão 
de afecções tende a compor a clientela dos serviços de saúde. (MARTINS et 
al., 1996, p. 6) 

De acordo com Laurrell (2008, p. 7), isso não deixa restar dúvidas de que as 

características, sintomas e resultados de doenças interferem diretamente nas 

relações sociais dos indivíduos, logo, observa-se que:  

Para demonstrar o caráter social da doença é necessário, também, estudar o 
tipo, a freqüência e a distribuição da moléstia nos diversos grupos sociais que 
constituem a sociedade. Existindo uma articulação entre o processo social e 
o processo de saúde e doença, este deve assumir características distintas 
conforme o modo diferencial com que cada um dos grupos se insere na 
produção e se relaciona com os grupos sociais restantes. Existe 
documentação empírica comprovando que a distribuição da doença e da 
morte é desigual e que é possível detectar perfis patológicos específicos dos 
grupos sociais, se estes se construírem com critérios objetivos, problemas 
que trataremos mais adiante (LAURRELL, 2008, p. 7-8) 

Considerando ainda que, assim como afirma Guadalupe (2001, p. 8), as 

abordagens de cunho social das doenças se voltam, portanto, para a questões 

objetivas do relacionamento interpessoal e a interação comunitária dos indivíduos 

sociais, o que remete a estudos que observam que:  

doença leva a um evitamento generalizado do relacionamento interpessoal. 
Frequentemente a doença restringe a mobilidade, limitando as possibilidades 
de encetar contactos sociais, levando a alguma inércia de parte a parte e à 
desactivação de alguns vínculos, reduzindo-se gradualmente a ampla 
constelação da rede social. (GUADALUPE, 2001, p. 8) 

Contudo, Guadalupe (2001, p. 8) afirma que em meio as relações sociais, 

condições de mobilidade e limitações, ainda são presentes outros pontos importantes 

em relação a população portadora de doença crônica, esse se traduz a palavra 

“vulnerabilidade”. 
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2.2 OBSERVAÇÕES SOBRE O SERVIÇO SOCIAL NA SAÚDE 

Levando estes dados em conta e entendendo que dados apontam que doenças 

crônicas podem estar fortemente ligadas a questão da desigualdade social, percebe-

se que além de médicos, as pessoas com doenças crônicas precisam de uma equipe 

de profissionais que contribuam para a saúde mental e bem-estar social do doente e 

das pessoas que convivem com o mesmo. (BARROS, 2001, p. 3756) 

Beier (2011, p. 203) diz que um desses profissionais é o Assistente Social, pois: 

Na área da saúde, o Assistente Social é o profissional que busca identificar 
situações de vulnerabilidade social que interferem no processo de saúde e 
adoecimento, a fim de articular ações que possam efetivar os princípios do 
Sistema Único de Saúde (SUS), em especial, o da integralidade. (BEIER, 
2011, p. 203) 

Contudo, o amadurecimento da profissão foi um processo complexo, pois 

embora o Serviço Social tem um histórico extremamente sólido com a área da saúde 

de forma geral, essa ligação nem sempre se deu de forma a defender os direitos 

cidadãos, mas como serviços básicos emergenciais e clientelistas. (BEIER, 2011, p. 

203) 

Essa posição esteve presente desde o nascimento da ocupação como 

profissão no Brasil, em 1930 com fortes influências do serviço social europeu. A partir 

de 1945, com as demandas providas do capitalismo pós-guerra é observado ainda 

uma ampliação de assistente sociais na área da saúde. (BRAVO; MATOS, 2006, p. 2)  

Porém ainda com a predominância de uma profissão que visava a adequação 

do indivíduo e, além disso, sob as “verdades” dadas da ciência médica, em outras 

palavras, um profissional sem autonomia e perspectiva de transformação política e 

social efetiva. (BRAVO; MATOS, 2006, p. 2) 

Em meio ao crescimento da defesa de um serviço social que valorize a 

conscientização social e política, mas sem fortes intervenções, a presença dos 

assistentes sociais em instituições da área da saúde passou a ser marcada pelo 

enfoque de profundos aspectos biopsicossociais e no desenvolvimento dessa 

interface foi introduzido à área ações preventivistas e educativas. (BRAVO; MATOS, 

2006, p. 2) 

É ainda importante entender que, como lembrou Bravo e Matos (2006, p. 3), se 

destacam que as ações do Assistente Social em instituições de saúde se envolviam 
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em torno da elegibilidade de “benfeitorias” em relação a transporte, renda, etc. A 

observação nesse momento se dá na viabilização de benefícios com ações de 

plantão, triagem ou seleção, encaminhamento e, ainda, orientação relacionadas a 

benefícios previdenciários. (BRAVO; MATOS, 2006, p. 2) 

O serviço social atual intervém na realidade de diferentes formas, somando 

técnicas educativas, de encaminhamentos, de direcionamento aos serviços, 

acompanhamento, dentre outros. Todos essencialmente ligados à perspectiva da 

defesa e ampliação dos direitos. (BEZERRA; ARAUJO, 2005, p. 13) 

Nesse sentido, Bezerra e Araujo (2005, p. 13) entendem que 

fundamentalmente, a ausência do Serviço Social ou da atuação do Assistente Social 

nos departamentos de saúde é não menos que uma deficiência do espaço que deixará 

de dar atenção a uma vertente importante do usuário. Nos estudos de Bezerra e 

Araújo, acredita-se que:  

a inserção dos assistentes sociais está visceralmente vinculada às relações 
capitalistas da sociedade brasileira, cujas políticas de saúde têm sido, de 
forma crescente, alvo de cortes nos recursos financeiros que se refletem na 
atenção à saúde na chamada ponta da linha, bem como à forma como são 
organizados os processos de trabalho para responder as demandas que se 
colocam como objeto de atenção das unidades hospitalares do Complexo. 
Em outras palavras, o assistente social é partícipe, como trabalhador coletivo, 
de uma grande equipe de trabalho e, nesse sentido, sua inserção faz parte 
de um conjunto de especialidades que são postas em movimento 
simultaneamente para efetivar os objetivos das instituições empregadoras, 
sejam elas públicas ou privadas. (BEZERRA; ARAUJO, 2005, p. 13) 

Entretanto, embora o Serviço Social esteja bastante presente na área da saúde 

e pareça bastante evidente o papel do profissional, ainda há problemáticas que 

confundem o trabalho profissional nesses espaços. Quando se trata de 

especificidades como o tratamento de doença crônica, torna-se ainda mais vaga a 

atuação profissional dos Assistentes Sociais e a intervenção desses profissionais. 

(BEZERRA; ARAUJO, 2005, p. 13) 

Diante disso, Bezerra e Araujo (2005, p. 13) constatam que a implementação 

do Serviço Social nas instituições de saúde vem sendo feitas e em muitos casos com 

muito êxito, porém ainda se conhecem muitas instituições que o Assistente Social não 

atua dentro de suas atribuições profissionais, tornando inviável o ideal de atendimento 

no tratamento às doenças. 
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3 A INTERVENÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NA SAÚDE 

 

A intervenção profissional do assistente social como foi apontado no capítulo 

anterior está inteiramente relacionado a garantia dos direitos da população usuária, 

no caso da saúde se envolve principalmente os direitos sociais de forma que colabore 

no tratamento das doenças e na qualidade de vida da pessoa, constituído pela 

prevenção, educação, higiene, conhecimento dos direitos que contemplam o usuário, 

fortalecimento de vínculos familiares e afetivos, entre outros. (BARROCO, 2002, p. 2) 

Para a execução da intervenção profissional, é necessário que o profissional 

de serviço social conheça em primeiro lugar a sua área de atuação: evidenciada pelas 

preconizações legais, conhecimento sobre a instituição, demandas frequentes, 

características territoriais de onde se encontra a população usuária, entendimento de 

processos políticos, jurídicos e executivos. (BARROCO, 2002, p. 2) 

Em segundo lugar cabe ao profissional conhecer as especificidades em relação 

aos usuários: os tipos de doença que a instituição atende e as formas de tratamento 

que são recorrentes no cotidiano daquele espaço. Não é necessário conhecimento 

médico, mas sim conhecimentos prévios sobre causas, sintomas e consequências das 

doenças. Por fim o assistente social precisa estar em constante documentação do seu 

trabalho. (BARROCO, 2002, p. 2) 

Barroco (2002, p. 2) entende que essas dimensões são possíveis por meio de 

conhecimentos sobre a própria profissão, conhecimento de leis, de regras 

institucionais e de limites e possibilidades dos profissionais, da instituição e das 

demais instâncias como o Poder Público, entre outros. 

3.1 COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS DO ASSISTENTE 

SOCIAL 

As competências e atribuições dos assistentes sociais são frutos de uma 

grande luta político-ideológica ainda presente na categoria que envolve a tentativa de 

superação da atuação por meio de princípios fundamentalistas ou religiosos, a 

mudança do posicionamento político do serviço social e consequentemente da 

categoria, etc. (BARROCO, 2002, p. 2) 
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Essas transformações são cuidadosamente estudadas por diversos autores do 

Serviço Social e é reconhecido como um processo que conquistou a hegemonia 

política no Serviço Social e que se esforça para alcançar a categoria, sendo destacado 

o Movimento de Reconceituação do Serviço Social. (BARROCO, 2002, p. 2) 

 A reconceituação do Serviço Social trouxe uma nova significância para a 

categoria profissional de forma radical. Essa transformação provocou a emergência 

de atualizações de propostas de alteração e atualização do Código de Ética 

profissional como elemento mais marcante na percepção sobre a tentativa de ruptura 

do serviço social brasileiro. (BARROCO, 2002, p. 2) 

O novo Código de Ética profissional tem como princípios fundamentais: 

I. Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas 
políticas a ela inerentes - autonomia, emancipação e plena expansão dos 
indivíduos sociais; II. Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do 
arbítrio e do autoritarismo; III. Ampliação e consolidação da cidadania, 
considerada tarefa primordial de toda sociedade, com vistas à garantia dos 
direitos civis sociais e políticos das classes trabalhadoras; IV. Defesa do 
aprofundamento da democracia, enquanto socialização da participação 
política e da riqueza socialmente produzida; V. Posicionamento em favor da 
equidade e justiça social, que assegure universalidade de acesso aos bens e 
serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão 
democrática; VI. 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; Código de Ética Princípios 
Fundamentais VII. Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes 
profissionais democráticas existentes e suas expressões teóricas, e 
compromisso com o constante aprimoramento intelectual; VIII. Opção por um 
projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem 
societária, sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero; IX. 
Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que 
partilhem dos princípios deste Código e com a luta geral dos/as 
trabalhadores/as; X. Compromisso com a qualidade dos serviços prestados 
à população e com o aprimoramento intelectual, na perspectiva da 
competência profissional; XI. Exercício do Serviço Social sem ser 
discriminado/a, nem discriminar, por questões de inserção de classe social, 
gênero, etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual, identidade de 
gênero, idade e condição física. (BRASIL, 1993) 

Logo, tendo como objeto de intervenção do assistente social a Questão Social 

em suas múltiplas expressões a atuação do assistente social está envolvida na 

necessita de vincular as ações e serviços públicos. Em consideração a leitura de 

Baptista (2009), a prática profissional do assistente social é o resultado da 

especialização do trabalho no âmbito da relações sociais, essa especialidade é 

concretizada à partir da dimensão historicamente determinada para esses 
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profissionais, em resposta as demandas geradas por problemas causados pela 

organização do sistema capitalista.  

Em tentativa de reconhecimento sobre o núcleo da Questão Social e suas 

expressões nos dias atuais, Iamamoto (2009, p. 12) ainda diz que existe uma relação 

que envolve a responsabilidade do Estado, das empresas e da sociedade civil que 

são adotados de forma que beneficiam a acumulação de capital e não a redistribuição 

dele, o que radicaliza a Questão Social no contexto contemporâneo. (IAMAMOTO, 

2009, p. 12) 

Por isso, em relação a atuação pode ser afirmada que esse profissional está 

inserido em diversos espaços ocupacionais, notando espaços no Estado em esferas 

do poder executivo, legislativo e judiciário; nas empresas privadas, organizações da 

sociedade civil e movimentos sociais. (IAMAMOTO, 2009, p. 12) 

O exercício da profissão exige um sujeito profissional que tenha competência 
para propor, para negociar com a instituição os seus projetos, para defender 
o seu campo de trabalho, suas qualificações e atribuições profissionais. 
Requer ir além das rotinas institucionais para buscar apreender, no 
movimento da realidade, as tendências e possibilidades, ali presentes, 
passíveis de serem apropriadas pelo profissional, desenvolvidas e 
transformadas em projetos de trabalho. (IAMAMOTO, 2009, p. 12) 

Nota-se que na Lei n º 8.662/93, o Artigo 4° contitui como competência 

profissional do assistente social: 

I - elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos 
da administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades e 
organizações populares; II - elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, 
programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com 
participação da sociedade civil; III - encaminhar providências, e prestar 
orientação social a indivíduos, grupos e à população; IV - (Vetado); 45 Lei n 
º 8.662 V - orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no 
sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e 
na defesa de seus direitos; VI - planejar, organizar e administrar benefícios e 
Serviços Sociais; VII - planejar, executar e avaliar pesquisas que possam 
contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações 
profissionais; VIII - prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração 
pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades, com relação 
às matérias relacionadas no inciso II deste artigo; IX - prestar assessoria e 
apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no 
exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade; X 
- planejamento, organização e administração de Serviços Sociais e de 
Unidade de Serviço Social; XI - realizar estudos sócio-econômicos com os 
usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da 
administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades. 
(IAMAMOTO, 2012, p. 13 apud BRASIL, 1993) 



 

 

 

28 

Em meio a esse destaque, em seu cotidiano, o assistente social desenvolve um 

trabalho que envolve estudar situações individuais e familiares ou de grupos e 

segmentos populacionais, tendo o dever de no desenvolvimento de trabalho 

compreender a situação de modo totalitário, considerando os entraves por 

determinações de classes sociais. (IAMAMOTO, 2009, p. 33) 

Isso requer tanto competência teórico-metodológica para ler a realidade e 
atribuir visibilidade aos fios que integram o singular no coletivo quanto à 
incorporação da pesquisa e do conhecimento do modo de vida, de trabalho e 
expressões culturais desses sujeitos sociais, como requisitos essenciais do 
desempenho profissional, além da sensibilidade e vontade políticas que 
movem a ação. (IAMAMOTO, 2009, p. 33) 

Sendo capaz de trabalhar na formulação, no planejamento e na execução de 

políticas públicas e sociais, programas sociais, e projetos sociais e institucionais. 

Considerando as áreas de educação, saúde, previdência social, assistência social, 

habitação, meio ambiente, entre outras possíveis. (IAMAMOTO, 2009, p. 5-6)  

Esses distintos espaços são dotados de racionalidades e funções distintas na 
divisão social e técnica do trabalho, porquanto implicam relações sociais de 
natureza particular, capitaneadas por diferentes sujeitos sociais, que figuram 
como empregadores (o empresariado, o Estado, associações da sociedade 
civil e, especificamente, os trabalhadores). Elas condicionam o caráter do 
trabalho realizado (voltado ou não à lucratividade do capital), suas 
possibilidades e limites, assim como o significado social e efeitos na 
sociedade. Ora, as incidências do trabalho profissional na sociedade não 
dependem apenas da atuação isolada do assistente social, mas do conjunto 
das relações e condições sociais por meio das quais ele se realiza. 
(IAMAMOTO, 2009, p. 5) 

Iamamoto (2009, p. 6) diz que há possibilidade de realização de assessorias, 

consultorias, supervisão técnica em cargos de execução e gestão, assim como 

também na formulação e avaliação de políticas, programas e projetos sociais. A 

atuação segue instruções de processos sociais, opiniões técnicas para decisões no 

campo sociojurídico, realização de estudos socioeconômicos e orientação social 

intervindo em indivíduos, grupos e famílias. (IAMAMOTO, 2009, p. 6) 

3.2 O ASSISTENTE SOCIAL NO TRABALHO COM USUÁRIOS PORTADORES DE 

DOENÇAS CRÔNICAS 

Embora o assistente social já ocupe uma posição de privilégio na área da 

saúde, ainda há muito o que se conhecer e discutir acerca do papel profissional, em 
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especial com os portadores de doenças crônica, considerando que elas “merecem 

mais atenção dos órgãos públicos, no sentido de favorecer políticas que considerem 

a compreensão de que o processo saúde-doença é socialmente determinado.” 

(TOLEDO et al., 2007, p. 234) 

Portanto, a priori, entende-se que a atuação profissional se estabelece por meio 

da educação em saúde, em uma atribuição informativa e conscientizadora como 

pretensão do trabalho do profissional de serviço social. (TOLEDO et al., 2007, p. 235) 

o processo educativo é um processo político, cujos métodos e técnicas 
devem favorecer a desalienação, a transformação e a emancipação dos 
sujeitos envolvidos, a educação em saúde não deve ser exclusivamente 
informativa, todavia levar os usuários a refletirem sobre as bases sociais de 
sua vida, passando a perceber a saúde não mais como uma concessão, e 
sim, como um direito social. (TOLEDO et al., 2007, p. 235) 

A dimensão pedagógica do Serviço Social ainda alcança as famílias em relação 

a conscientização e ciência sobre as necessidades da pessoa doente, assim como o 

trabalho educativo com o usuário. Como esclarece Centenaro (2010, p. 1882), 

doenças crônicas: 

requer tratamento de longa duração e que impõe limitações, provoca muitas 
alterações de grande impacto, que repercutem na vida do paciente. Por isso, 
é necessário estarmos atentos na abordagem ao paciente e à família, de 
maneira a evitar equívocos em seu tratamento, a adequada seleção de 
estratégias para obter o comportamento desejado e a adequação da 
informação à capacidade de compreensão do doente. Tais fatores podem 
auxiliar a adesão do paciente ao tratamento, pois temos que levar em 
consideração que a cultura é um fator que também pode influenciar na 
adesão ao tratamento, já que a compreensão é baseada em seu próprio 
sistema de crenças. (CENTENARO, 2010, p. 1882) 

Além disso, o assistente social possui outras atribuições que possibilitam a 

viabilização dos direitos por meio da organização da população usuária, ou seja, da 

classe trabalhadora, sendo esse um papel fundamental da categoria, visto que é por 

meio da unicidade que se garante o mantimento, a efetivação e a ampliação de 

direitos. (CENTENARO, 2010, p. 1882) 

A maior inserção dos Serviços de Atenção Primária à Saúde no meio popular, 
devido a sua localização e ligação com os movimentos sociais, faz emergir a 
manifestação da globalidade dos problemas de saúde, desafiando as 
limitações e competências individuais dos vários profissionais e especialistas. 
Assim, a interdisciplinaridade e o intercâmbio entre os vários profissionais faz-
se necessária, na medida em que possibilita, aos poucos, a estruturação de 
uma prática de saúde ampliada, em que as várias dimensões da doença 
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passam a ser enfrentadas, e na qual o cuidado esteja passível da agregação 
de outros saberes e práticas disponíveis em outros serviços, de saúde ou 
não. (TOLEDO et al., 2007, p. 237) 

Além disso tudo, cabe ainda lembrar do que apontou Martins et al. (1996, p. 7) 

quando disse que as ações relacionadas a qualidade de vida dos usuários e da sua 

família. Nesse quesito é necessário também destacar essa observação, visto que: 

A qualidade de vida é um conceito intensamente marcado pela subjetividade, 
envolvendo todos os componentes essenciais da condição humana, quer seja 
físico, psicológico, social, cultural ou espiritual. Essa concepção holística do 
homem é o fundamento básico que permeia toda a assistência de 
enfermagem, lembrando que o doente, seja em unidade de internação ou 
ambulatorial, é uma pessoa e, como tal, não é um ser isolado, não abandona 
todo o seu contexto de vida depois de ser acometido pela doença. O cuidado 
a ser prestado dependerá, entre outros fatores, da percepção que ele e seu 
grupo familiar têm da doença e do significado que a experiência tem para 
eles. (MARTINS et al, 1996, p. 7) 

Contudo, Martins et al. (1996, p. 7) reitera a importância de se haver mais 

assistente sociais no trabalho com pessoas que sofrem com doenças crônicas. Pois 

é principalmente através desse profissional que os usuários superam a falta de 

informação em relação aos seus direitos, desde o conhecimento de leis até os 

procedimentos para se requerer benefícios ou mesmo direitos básicos que melhoram 

a condição de vida dos portadores de doenças crônicas e de sua família.  

3.2.1 Os direitos das pessoas com Doença Crônica 

Pouco se torna como conhecimento público sobre isso, mas portadores de 

doenças crônicas são população alvo de diversas políticas públicas, logo detentores 

de vários direitos especialmente direcionados para essas pessoas, todavia que são 

constantemente negligenciados pela falta de informação. (BRASIL, 2014, p. 112) 

Primeiramente é alarmante saber que os portadores de doenças crônicas 

possuem inúmeros direitos e a população de modo totalitário não sabe dessa 

condição. Esclarece-se que os direitos não são iguais para todos os portadores e isso 

dificulta muito para o entendimento desses sujeitos. (BRASIL, 2014, p. 112) 

Sendo assim, os direitos estão altamente relacionados à Classificação 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – CID e à depender de 

análise de caso a caso, pois as doenças embora recebam uma classificação geral são 

diferentes em cada pessoa em causa, efeito, intensidade e consequência, 
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principalmente em relação a sintomas, sequelas, possíveis deficiências ou mesmo 

períodos de padecências – onde não há uma deficiência, mas sim um período de 

graves limitações físicas ou mentais – e tempo de recuperação. (BRASIL, 2014, p. 

112) 

Outra questão gira em torno de usuários com mais de um diagnóstico, o que 

interfere diretamente nas condições objetivas e subjetivas da vida das pessoas com 

doenças crônicas, considerando novamente a recuperação lenta, progressiva e às 

vezes irreversível. (BRASIL, 2014, p. 116) 

Benefícios: quitar a casa própria, isenção de impostos como de renda (em geral 

limitados para aposentados ou que recebem pensão, mas passivo de pleitear o 

benefício por analogia), (BRASIL, 2014, p. 116) 

Em suma, talvez a leis mais recorrente no trabalho do assistente social nesses 

casos seja a Lei 8.742/93, Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, que 

regulamenta esse aspecto da Constituição e estabelece a assistência social, normas 

e critérios para sua organização, visto que é um direito, e este exige definições, 

normas e critérios objetivos. (BRASIL, 2014, p. 116) 

A LOAS preconiza o direito ao Benefício de Prestação Continuada – BPC que 

consiste no pagamento de um salário mínimo mensal às pessoas idosas e pessoas 

com deficiência, cuja renda familiar por pessoa não ultrapasse 1/4 do salário mínimo 

por mês, pode contar com o acréscimo de 25% sobre o valor recebido caso o usuário 

comprove necessidade de cuidado de terceiros (BRASIL, 2014, p. 116) 

Além desses, o que muitos não sabem o que o BPC também abrange pessoas 

que não são deficientes, ou seja, pessoas que vivem em situação de miséria, nunca 

contribuíram para a Previdência Social e não tem capacidade da pessoa e da família 

de gerir a vida do usuário em casos específicos de Status doenças, comportando 

principalmente as degenerativas mais graves ou que coloque a pessoa em situação 

de risco social. (BRASIL, 2014, p. 116) 

Porém a concessão do benefício possui critérios rigorosos e é deferida ou 

indeferida por meio de uma série de avaliações desde a social – feita pelo assistente 

social – até a médica que avalia propriamente a doença e suas complicações. Todo 

esse processo segue um protocolo que algumas vezes não são justos com o 

requerente nos casos de pessoas indeferidas. (BRASIL, 2014, p. 116) 
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Além do BPC, em relação ao direito econômico, os portadores de doenças 

crônicas ainda podem contar com benefícios sociais como o Auxílio doença, também 

preconizado na LOAS e que garante a pessoa temporariamente incapacitada de 

trabalhar de realizar o tratamento da doença afastado do trabalho, principalmente em 

períodos de padecências. (BRASIL, 2014, p. 116) 

O Auxílio Doença cobre as pessoas que trabalham de carteira assinada ou 

contribuem de forma autônoma para a Previdência Social e se encontra 

temporariamente incapaz de continuar exercendo as atividades laborais. Percebido 

que a doença provoca um quadro de incapacidade definitiva é necessário recorrer a 

aposentadoria por invalidez. (BRASIL, 2014, p. 116) 

A Aposentadoria por invalidez é previsto na LOAS e aposenta o indivíduo antes 

de seus critérios padrões de aposentadoria, visto o quadro clínico do usuário. Porém 

tanto o BPC, quanto o Auxílio Doença e a Aposentadoria por Invalidez passa por 

constantes reavaliações no Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para provar a 

necessidade do usuário continuar recebendo o benefício, ou avaliar que o usuário se 

encontra fora da população que necessita do benefício. (BRASIL, 2014, p. 116) 

Alguns portadores de doenças crônicas ainda podem contar com isenção ou 

descontos em operações financeiras para algumas instituições financeiras, impostos 

sobre produtos industrializados, isenção sobre circulação de mercadorias e serviços 

e até sobre Imposto sobre a propriedade de veículos automotores – IPVA. (BRASIL, 

2014, p. 31) 

Dependendo do quadro do usuário ele ainda pode ter direito a desconto na 

compra de veículos adaptados para suas necessidades ou mesmo não adaptados, no 

caso de pessoas não condutoras dos veículos – que necessitam de um terceiro para 

locomover-se em seu veículo. É importante entender que esse direito é entendido 

como essencial, pois possibilita o usuário a locomover-se rapidamente, sem que 

necessite de serviços de transporte diferenciado ou do Serviço de Atendimento Móvel 

de Urgência – SAMU. (BRASIL, 2014, p. 31) 

Há também a possibilidade de desconto ou isenção de impostos na compra da 

casa própria, desconto nas contas de energia elétrica, prioridade em atendimento 

judicial, entre outros serviços. (BRASIL, 2014, p. 31) 

Um benefício essencialmente relevante para essa população é o direito de 

tratamento médico prioritário de serviços do Sistema Único de Saúde ou mesmo 



 

 

 

33 

custeados pelo SUS caso haja a indisponibilidade ao tratamento. A indisponibilidade 

pode envolver a ausência do serviço em unidade pública ou conveniado ao SUS na 

região, mas também, principalmente, em relação a agenda. Ressalta-se aqui que 

nesses casos o SUS ou o Plano de Saúde é responsável por custear todas as 

despesas médicas. (BRASIL, 2014, p. 13) 

Mais um benefício essencial e que muitas vezes é primordial para a 

continuidade do tratamento da pessoa com doença crônica é o de transporte estadual 

gratuito nos diferentes tipos de transporte público/coletivo: sendo ônibus, trem, metrô, 

barcas, etc. (BRASIL, 2014, p. 17) 

A liberação do FGTS e PIS/PASEP no caso de tratamento de doenças crônicas 

graves e degenerativas é um aparato importante para as pessoas que necessitavam. 

E ainda existem muitos outros direitos mais específicos para determinadas doenças. 

(BRASIL, 2014, p. 17) 

Contudo garantir a efetividade desses direitos não é um tarefa simples. No 

Brasil ainda há muitas dificuldade de garantia dos direitos, essas dificuldades são 

geralmente relacionados as burocracias institucionais que tornam o processo moroso, 

em outros casos vide as injustiças em avaliações de critérios que demanda do usuário 

pleitear isso em diferentes espaços. (BRASIL, 2014, p. 111) 

Cabe aqui lembrar que tais benefícios requer constante mobilidade dos 

requerentes como pleitos na Receita Federal, outros no Ministério da Fazenda, no 

INSS, etc etc etc. isso gera uma grande proporção de desistências por dificuldades 

devido as dificuldades encontradas ao se recorrer aos direitos somados aos abalos 

devido diagnóstico e limitações geradas pela doença. (BRASIL, 2014, p. 111) 

Isso faz com que usuários percam a disposição para responder as burocracias 

por conta dos altos desgastes emocionais e físicos, principalmente quando não há 

auxílio de terceiros, em especial, a família. Considerando que falta de apoio ou 

presença de familiares são fatores importantes nos tratamentos das doenças e 

cuidados aos usuários. (BRASIL, 2014, p. 137) 

O Caderno de Atenção Básica do Ministério da Saúde, Brasil (2014, p. 28) ainda 

aponta para outros casos, para além do morosidade dos processos da garantia dos 

direitos, há constantes insjustiças ocorridas institucionalmente que geram a 

necessidade de medidas cautelar, nos casos em que o usuário está certo de seu 

direito e é indeferido por vias administrativas, cabendo então recursos por meio 
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judicial, como constantes e crescentes processos de disposição de medicamentos 

raros ou de custos muito elevados. 

. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse trabalho tratou sobre as dificuldades e possibilidades do serviço social no 

trabalho com pessoas portadoras de doenças crônicas, cabendo ressaltar que devido 

a grande quantidade de doenças crônicas existentes foram selecionadas três que 

foram consideradas de grande relevância para estudos no Brasil, sendo a Síndrome 

de Imunodeficiência Adquirida – SIDA, a Hipertensão Arterial – HA e o Lúpus 

Eritematoso Sistêmico – LES. 

Nesse sentido, considera-se que o objetivo de responder a pergunta “quais as 

possibilidades de intervenção do assistente social no acompanhamento aos usuários 

com doença crônica?” foi um grande desafio pela insuficiência bibliográfica, mas 

possível, recorrendo a diferentes leituras de diversas disciplinas. 

Portanto, o objetivo de compreender a importância da atuação do Assistente 

Social na atenção as pessoas com doença crônica, considerando a descrição das 

doenças crônicas e sua interferência no processo saúde/doença, a identificação das 

fragilidades da vertente social no tratamento da doença crônica e, enfim, o estudo das 

possibilidades de intervenção do assistente social frente à demanda das pessoas com 

doença crônica foi brevemente atingido. 

Cabe esclarecer que há necessidade de futuros aprofundamentos nesse 

estudo, visto a sua importância e a consequência social que ele pode exprimir. O 

destaque do trabalho está basicamente na ausência de informação e na dificuldade 

de se garantir os direitos sociais das pessoas portadoras de doenças crônicas. 

Mediante isso, contata-se que é necessário ainda aprimoramentos profissionais 

dos assistentes sociais em relação aos direitos e processos de garantia dos direitos 

dessa população. Fica antecipadamente entendido que há mais limites que 

possibilidades no fazer profissional, em especiais em momentos de desmonte do 

Estado de Direito que vive o Brasil nos dias atuais, contudo cabe aos assistentes 

sociais, demais profissionais técnicos e aos trabalhadores unidos lutar contra a 

extinção de direitos e a execução de um novo modelo de sociedade. 
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