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RESUMO ESTENDIDO 
 
O Hospital Ernesto Dornelles – HED de Porto Alegre no Rio Grande do Sul, em agosto de 
2015, passou a prestar atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, através 
de um convênio firmado com a Prefeitura de Porto Alegre e a Secretaria Municipal de Saúde 
– SMS, na oferta de dez (10) leitos em unidade de internação no 3º andar do hospital. Os 
usuários em atendimento pelas Unidades de Pronto Atendimento e/ou emergência dos 
hospitais de Porto Alegre, com necessidade de internação hospitalar de baixa a média 
complexidade, inclusos na Central de Leitos do SUS, são encaminhados ao HED 
referenciados pela equipe de regulação da Central de Leitos do Município.  
O HED é um hospital geral privado e o Serviço Social da instituição foi chamado a prestar 
atendimento junto a esta população realizando, entre outras ações, o acolhimento inicial deste 
usuário e de sua família na chegada a instituição. Esta proposta foi compactuada com a 
Secretaria Municipal de Saúde, tornando este trabalho uma inovação, ao ter o assistente 
social da área hospitalar, como um elo junto a equipe básica de saúde.  
Neste trabalho, de setembro de 2014 a fevereiro de 2017, estiveram internados 276 usuários.  
Destes, 86% eram residentes de Porto Alegre e 14% da Municípios da Grande Porto Alegre 
e região Metropolitana, os quais foram realizados 583 atendimentos de Serviço Social. Destes 
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usuários, 58% eram do sexo feminino, 70% caracterizou-se de cor branca e 54% estavam 
acima de 60 anos de idade. Em relação aos defechos, 269 usuários receberam alta hospitalar, 
4 foram transferidos à outras instituições, houve 2 óbitos e 1 fuga hospitalar. 
Ao assistente social compete a facilitação de acesso de todos os usuários aos serviços de 
saúde tanto da instituição em que trabalha, quanto da rede de serviços e direitos sociais 
(CFESS, 2010). O acolhimento é o espaço de responsabilização e de compromisso em buscar 
respostas às necessidades em saúde da população atendida (CHUPEL; MIOTO, 2010). 
Torna-se legitima a participação do assistente social nas práticas de acolhimento, uma vez 
que este tem como compromisso, dentro da dimensão ético-política profissional, a luta pela 
viabilização do acesso aos direitos sociais e de ações profissionais tendo como base os 
interesses e demandas da população usuária (CFESS, 2010). A diretriz de acolhimento trás 
uma questão que se refere à necessidade de escuta qualificada das situações apresentadas 
pelo usuário, criação de vínculo e a identificação da melhor alternativa à resolução da situação 
enfrentada. Neste ínterim, a dimensão técnico-operativa do assistente social aponta uma 
relação com a prática de acolhimento, pois diz respeito à capacidade técnica dos profissionais 
em responderem às demandas da população, às requisições da instituição e finalidades 
profissionais (LEWGOY, 2010).  
A equipe multidisciplinar composta por profissionais das áreas médica, de enfermagem, 
psicologia, nutrição, fisioterapia e serviço social realiza rounds multidisciplinares. O assistente 
social, por ter entre os instrumentais, a entrevista como arsenal técnico, utiliza a escuta 
qualificada para “conhecer as condições de vida e trabalho dos usuários, bem como os 
determinantes sociais que interferem no processo de saúde-doença” com vistas a contribuir 
na identificação das reais necessidades destes de modo a buscar junto com ele e equipe de 
saúde a melhor forma de enfrentá-las (CFESS, 2010). Este enfrentamento se dá, não só na 
possibilidade de que estas necessidades se efetivem pela resolutividade do serviço 
procurado, mas de modo a garantir a responsabilização a partir de informações fornecidas 
e/ou de encaminhamentos para o ponto do sistema em que o usuário possa realizar a 
satisfação desta determinada necessidade em saúde que tal serviço não dispõe (CFESS, 
2010; BRASIL, 2006). Assim, na medida que explicita as condições sociais dos sujeitos nos 
rounds, possibilita que a equipe compreenda a realidade vivida pelos sujeitos, contribuindo 
assim para sua assistência à saúde.  
O Serviço Social, entre outros atendimentos inerentes à profissão, ficou responsável por 
realizar, após o acolhimento, o mapeamento da rede de atenção básica de saúde de 
referência dos usuários e de fornecer as orientações necessárias, reforçando junto a este 
usuário e sua família, a importância do tratamento e de sua continuidade na sequência do 
atendimento pela Unidade Básica de Saúde de referência, de modo que ele busque e acesse 
o atendimento dessa Unidade. A resolutividade e responsabilização ultrapassam os muros do 
espaço de trabalho dos profissionais sendo necessária uma articulação integral e intersetorial, 
isto é, pressupõe que se coloquem em movimento toda a rede de atendimento em saúde, de 
referência e contrarreferência, a fim de que o usuário tenha viabilizado o atendimento de suas 
necessidades em saúde desde a atenção básica até o atendimento em nível da alta 
complexidade. (BRASIL, 1990). Através de contato telefônico com a equipe da rede e do 
envio, via e-mail, do documento de Acolhimento e da nota de alta do usuário a Unidade Básica 
de Saúde pode realizar a busca ativa do indivíduo de modo a fortalecer a promoção e 
prevenção de agravos à saúde do mesmo através da atenção básica, caso o usuário não 
procure o serviço. O documento de acolhimento fornecido pelo Serviço Social ao usuário e 
encaminhado por e-mail foi desenvolvido pelo Serviço Social do hospital. 
O Serviço Social também é responsável na instituição pelos indicadores de satisfação dos 
usuários através da implementação, monitoramento e avaliação da pesquisa de satisfação da 
instituição. Aliado ao acolhimento, o assistente social é responsável pela entrega da pesquisa 
de satisfação, tabulação e encaminhamento mensal de relatórios acerca dos achados à 
Coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, o que constitui um instrumento de 
monitoramento e de avaliação dos serviços prestados aos usuários. Ainda que, as políticas 
sociais se apresentem, dentro da estrutura governamental, em um modelo setorial, faz-se 
fundamental a busca pela mudança, evitando-se a fragmentação e fortalecendo ações que 
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inter-relacionem um conjunto de direitos, uma vez que necessidades, dentre elas a saúde, 
não serão satisfeitas apenas por esta, ou aquela política social, ou pelo acesso a um 
determinado serviço, mas sim compreendem ações que levem a intersetorialidade o que 
correspondem diretamente à construção de relações intersetoriais e interdisciplinares 
(MIOTO; SCHUTZ, 2011). Busca-se com os diferentes saberes, a produção de um 
conhecimento novo capaz de dar conta das diversas dimensões presentes na vida e na 
produção de saúde dos sujeitos.  
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