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RESUMO ESTENDIDO 
 
Este resumo estendido tem como objetivo apresentar o trabalho desenvolvido pelo Serviço 
Social do Hospital Ernesto Dornelles – HED de Porto Alegre no Rio Grande do Sul à frente do 
Serviço de Apoio ao Cliente da instituição e, a contribuição que os atendimentos realizados 
no SAC propiciaram à  proposta de humanização hospitalar através de Simulação Realística  
que o Grupo de Humanização da Emergência vem desenvolvendo no projeto “Café Posso 
Ajudar” do no qual o assistente social é co-coordenador. 
O Serviço Social do HED, encontra-se à frente do SAC desde a sua criação no ano 2000, 
tanto na concepção do serviço, quanto na sua execução e monitoramento. Através do registro 
e encaminhamento das manifestações dos usuários às áreas envolvidas, bem como na 
compilação dos dados obtidos por meio de relatórios mensais, entre outras sistematizações. 
Devido ao diferencial estabelecido na sua formação profissional o assistente social vem 
atuando neste canal de comunicação entre o usuário e a instituição na perspectiva de melhoria 
dos serviços prestados aos usuários, através da coletivização das informações junto às 
gerencias, chefias e direção da instituição (CFESS, 2010). 
Os assistentes sociais necessitam apreender as particularidades postas nos espaços 
institucionais que ocupam, tendo em vista as requisições que lhe chegam, a fim de criar os 
caminhos possíveis para o enfrentamento das demandas. Visualizam-se os espaços 
institucionais como espaços de tensão e contradição, em que há de um lado a força de 
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práticas alienadas, de controle e, do outro lado, a busca pelo conhecimento da realidade e do 
reconhecimento das contradições, como espaço também para desenvolvimento de ações cuja 
intencionalidade seja transformadora. O Serviço de Apoio ao Cliente, na perspectiva do 
assistente social, torna-se um espaço investigativo que se transforma em estratégia de 
enfrentamento às demandas do cotidiano (RODRIGUES, 2002). Assim, a experiência vivida 
pelos usuários durante o atendimento de saúde na instituição, formalizada no SAC constitui-
se como matéria-prima para a melhoria dos serviços prestados uma vez que, os 
encaminhamentos de tais manifestações às chefias e gerencias do hospital culminam em 
propostas de melhoria continua, bem como de treinamento e desenvolvimento dos 
trabalhadores envolvidos, com vistas à qualificar o serviço de saúde ofertado.  
Neste sentido, a participação do assistente social no Grupo de Humanização da Emergência, 
transportou o acolhimento das demandas e sua resolutividade no SAC, para uma proposta de 
humanização, junto aos trabalhadores da emergência do hospital através do projeto Posso 
Ajudar da Emergência, na ação intitulada “Café Posso Ajudar”.  
O “Café Posso Ajudar” consiste em um encontro mensal, para o qual foi estabelecida a meta 
de participação de no mínimo dez (10) trabalhadores convidados, sendo os mesmos de 
diferentes especialidades que atuam na Emergência e que desenvolvem tanto atividades 
assistenciais quanto administrativas. No primeiro ciclo da campanha, os cafés tinham como 
pauta a reflexão do tema da humanização no atendimento; a relação profissional entre os 
trabalhadores e os usuários e/ou familiares e a qualidade de vida dos trabalhadores.  
No segundo ciclo, iniciado em 2016, a proposta dos encontros foi baseada na metodologia de 
simulação realística. A Simulação Realística é uma metodologia de treinamento, na qual 
cenários são recriados replicando experiências da vida real e favorecendo um ambiente 
participativo e de interatividade, propiciando melhor retenção da informação (INCA, 2010). A 
proposta era oferecer aos profissionais um momento para vivenciar ou, ao menos, se 
aproximar da experiência vivida pelos pacientes e familiares que buscam atendimento na 
Emergência do HED, de modo a contribuir para a capacitação destes profissionais, na 
humanização da atenção à saúde, considerando a humanização uma estratégia que visa 
interferir nos processos de produção de saúde, uma vez que sujeitos mobilizados transformam 
realidades transformando-se a si mesmos nesse processo (BRASIL, 2004).  
Os cenários foram preparados a partir das situações relatadas pelos usuários no Serviço de 
Apoio ao Cliente – SAC da instituição, escolhidas pelo Serviço Social em conjunto com o 
psicóloga coordenadora do serviço de Psicologia Clínica, que é a coordenadora da ação e a 
enfermeira Supervisora de Enfermagem da Emergência. Para a realização das simulações, 
os registros escolhidos foram reescritos, de modo a se transformarem em um cenário passível 
de ser encenado pelos trabalhadores. Os encontros foram organizados pelo Grupo de 
Humanização, sendo os “atores” do cenário compostos por profissionais deste Grupo (a 
assistente social e a psicóloga), em que os trabalhadores convidados para o café foram 
estimulados a participar como voluntários na simulação. Dependendo do cenário, um ou mais 
voluntários entravam em ação. Após, realizou-se um momento de debriefing, em que os 
voluntários do cenário relatavam para os colegas da plateia a experiência vivida no papel 
encenado e, na sequência, abria-se a discussão para a participação dos demais trabalhadores 
convidados. 
Tais cenários compunham situações que pautavam tanto o componente técnico, tal como o 
diagnósticos, tratamentos, procedimentos, na qualidade e segurança com que foram 
fornecidos, bem como o componente humano, estabelecidos a partir da empatia, interação, 
comunicação, entre outros. Assim, os trabalhadores estabeleceram conexões sobre a técnica 
empreendida em determinada ação encenada, à exemplo da má execução de uma punção e 
administração de um medicamento, em que os trabalhadores foram fomentados a refletir 
sobre a situação com base no programa nacional de segurança do paciente e nas metas 
internacionais de segurança do paciente, considerando a importância da correta identificação 
do paciente, da melhoria da segurança na administração dos medicamentos, do controle do 
risco de infecções a partir da correta higiene das mãos e utilização de luvas de proteção, entre 
outros aspectos (BRASIL, 2014). E por conseguinte, buscou-se trabalhar a relação 
estabelecida entre profissional e usuário antes, durante e ao final do atendimento, relação 
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esta que deve se pautar no estabelecimento de confiança, criação de vinculo e comunicação 
adequada junto ao usuário. 
Em 2016 foram realizados oito (8) encontros, no período de maio a dezembro de 2016, com 
a participação de 104 trabalhadores do serviço de emergência, ultrapassando a meta 
estabelecida, com uma média de 13 participantes por encontro. Por meio das pesquisas de 
satisfação aplicadas desde o início do Projeto, evidenciou-se que a percepção de qualidade 
do atendimento tem aumentado entre os usuários, que valorizam os gestos de cuidado e 
atenção recebidos. Identificou-se também uma redução do número de manifestações 
negativas em relação ao atendimento de emergência no ano 2016 em relação ao ano anterior. 
Em 2015, foram registradas 123 reclamações, para 90 reclamações em 2016, conduzindo a 
uma redução de 27% e, concomitantemente um aumento de 22% nos elogios, de 18 elogios 
em 2015 para 23 manifestações positivas em 2016.  
Cabe ao assistente social que atua no hospital a constante preocupação em democratizar as 
questões evidenciadas pelos usuários, realizando ações que tenham como objetivo a garantia 
dos direitos civis, políticos e sociais da população, em especial o de saúde. O trabalho 
desenvolvido no SAC, aliado a ação no “Café Posso Ajudar” contribui na humanização, 
qualificação e aprimoramento dos serviços de saúde oferecidos aos usuários.  
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