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Resumo: . Este trabalho é resultado de uma pesquisa qualitativa que visa apresentar uma 

analise sobre a atuação do serviço social para a promoção a saúde do idoso no município de 

Parintins-AM, buscando por meio de entrevistas com duas assistentes sociais, conhecer os 

desafios e as formas de atuação destas profissionais para garantir a promoção a saúde do 

idoso dentro da atenção básica, a avaliação destes dados coletados nos traz uma reflexão 

sobre os desafios da pratica profissional. 
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Abstract: This work is the result of a qualitative research that aims to present an analysis 

about the performance of the social service for the promotion of the health of the elderly in the 

city of Parintins-AM, searching through interviews with two social workers, to know the 

challenges and the forms of The performance of these professionals to guarantee the health 

promotion of the elderly within basic care, the evaluation of these collected data brings us a 

reflection on the challenges of professional practice. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil vem sofrendo alterações demográficas significantes, as estatísticas do 

último Censo IBGE dos anos de 2012 demonstra o crescimento da população idosa e a 

decréscimo de natalidade, estamos nos transformando em um país de velhos. 

Os fatores para esse longevidade na população são diversos, podemos pontuar o 

planejamento familiar, utilização de contraceptivos e avanço no campo científico. Segundo 

Kunzler e Bulla (2014), as conquistas de extensão de idade que se vislumbram para o futuro 

já estão ocorrendo, confirmando a previsão de um número maior no contingente populacional 

mundial. 
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Perante estas novas configurações demográficas, tem de refletir no momento da 

chegada na fase da velhice e aposentadoria. Repensar a efetividade dos direitos sociais e 

sobretudo as políticas públicas para amparar as necessidades dos idosos.  

No que dispõe a Constituição Federal, o idoso é reconhecido como um segmento 

especial da população, colocando “a família, Estado e Sociedade Civil com o dever de 

amparar as pessoas idosas no tocante a dignidade e bem estar destes, garantindo-lhes o 

direito à vida”. (BRASIL, 1988).  

Este olhar multidisciplinar pode ser instrumentalizado e efetivado pelo trabalho do 

assistente social, que com seu aparato político, ético e pedagógico no paradigma da saúde 

pode orientar os idosos  

[...] direcionado a contribuir para o alcance do envelhecimento ativo e bem-
sucedido, no que concerne à garantia da autonomia e independência aos 
idosos por intermédio da participação social e política na sociedade [...] para 
que sejam protagonistas de suas próprias histórias. (LEÃO, 2013, p. 13) 

O nível de atendimento à saúde escolhido para abordagem foi a atenção básica, pela 

mesma ser compreendida como porta de entrada para os cuidados de saúde e prevenção. 

Utilizamos a pesquisa nas Unidades Básicas de Saúde do município, como forma de analisar 

as demandas reais da população idosa, e como o assistente social atua com os parâmetros 

de saúde e suas colocações frente as necessidades de atendimento a este segmento na 

cidade. 

 

METODOLOGIA:  

 

Usamos uma abordagem qualitativa, e para Chizzotti (2009 p.79)  “a abordagem 

qualitativa parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o 

mundo objetivo e a subjetividade do sujeito”. 

Foi realizada metodicamente uma coleta de dados, que para Pádua (2013 p.55) “tem 

por objetivo reunir os dados pertinentes ao problema a ser investigado” assim foi feito uma 

pesquisa bibliográfica, consultando uma literatura já existente sobre o assunto aqui abordado, 

em livros, revistas, artigos científicos, material cartográfico e jornais. Este tipo de abordagem 

para Manzo (1971, p.32), “oferece meios para definir, resolver, não somente problemas já 

conhecidos, como também explorar novas áreas onde os problemas não se cristalizam 

suficientemente”.  
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Foi realizado pesquisa bibliográfica, para haver um aporte teórico sobre o que dispõe 

a literatura referente ao assunto da temática deste artigo Para Lakatos e Marconi (2009) a 

pesquisa bibliográfica propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, 

chegando a conclusões inovadoras. 

No tocante a entrevista semiestruturada aborda Gil (2008 p.111) “É recomendada 

nos estudos exploratórios, visando abordar realidades pouco conhecidas, ou oferecer visão 

aproximativa do problema pesquisado” assim, tivemos uma entrevista com as assistentes 

sociais, uma de cada UBS. 

Portanto, essas técnicas nos possibilitou refletir e focar nos objetivos estabelecidos 

por essa pesquisa e analisar os discursos das assistentes sociais que estão relacionados com 

a temática, a fim de chegar a uma compreensão mais sucinta para o desenvolvimento deste 

artigo. 

1. ENVELHECIMENTO E A POLITICA DE SAÚDE PARA O IDOSO NO BRASIL 

 

Aqui tomaremos como base a classificação da OMS (Organização Mundial da 

Saúde), que propõe o marco cronológico de entrada na fase da velhice de 65 anos para países 

desenvolvidos e 60 anos para países considerados subdesenvolvidos. Além do acumulo de 

anos, o envelhecer traz consigo mudanças biológicas, sociais, psicológicas, entre outras que 

marcam este momento da vida. 

É nesta fase da vida que o indivíduo sofre significativas perdas, que vai desde 
o afastamento de familiares, perpassando a ótica da doença até a exclusão do 
mercado de trabalho. O idoso desenvolve o sentimento de inutilidade, 
ocasionando sua marginalização social, principalmente com o advento da 
aposentadoria. (LEÃO, 2015, p. 78) 

A velhice, além de mudanças físicas sociais e subjetivas, vem sendo acompanhada 

historicamente por estigmas e preconceitos que subalternizam os velhos. A valorização do 

jovem por ser produtivo, aliado a uma visão capitalista de produtividade, e o retrato do idoso 

por sua inutilidade, aliando a imagem da doença e fim deplorável para o ser.  

Estas mudanças demográficas e sociais são colocadas em cheque perante o desafio 

de atendimento as demandas do idoso, no tocante a saúde deste, vemos um despreparo ao 

atendimento adequado para o alcance da almejada qualidade de vida, visualizando este como 

cidadão, e o segmento a qual pertence, colocado como prioritário pela Constituição de 1988. 

Perante esse quadro diferenciado de atendimento aos idosos, tende de se ampliar 

os conceitos e práticas dos programas de saúde para esta parcela da população. Visto o 

caráter amplo de saúde, e os diversos fatores, sejam cognitivos, físicos e emocionais que 
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podem afetar diretamente a qualidade de vida dos idosos na comunidade, no processo político 

e no autocuidado no âmbito familiar (LEÃO, 2015, p. 83). 

 

1.1 Desenvolvimento das políticas de saúde para idosos. 

O desenvolvimento da saúde no Brasil se dá de forma lenta, a intervenção do Estado 

se dá inicio da década de 30 até meados da década de 40, pela criação das CAPs4, IAPs5 e 

INPS6, restritos porém a profissionais que tinham vínculo formal de trabalho, logo não se via 

a população contemplada totalmente por estes serviços. 

A partir da reelaboração do conceito de saúde proposto pela OMS, houve uma 

modificação substancial no trato a saúde. Este novo conceito surge a partir da preocupação 

advinda de organismos internacionais com o agravamento das condições de saúde da 

população, especialmente dos países periféricos, além das críticas ao modelo curativo que se 

mostrava insuficiente (LEÂO, 2015, p.105-6) 

Portanto, a saúde ganha um enfoque multidisciplinar, por sua função não estar 

somente ligada ao tratamento de doenças, como também influenciada diretamente por fatores 

socioeconômicos, ambientais e culturais.  

O surgimento do Movimento denominado Reforma Sanitária, a partir de 1974 e 

perdurando na década de 80, foi imprescindível para o giro sensível que passa a saúde no 

país. A partir de tensões provocadas por diversas lutas e mobilizações pela defesa da 

universalização dos políticas sociais. 

Resultante destas modificações, um marco na discussão da saúde no Brasil ocorre 

na 8ª Conferência Nacional de Saúde. Por ter o debate no âmbito da saúde, ultrapassando 

seu conceito de análise setorial, colocando a sociedade como um todo, propondo-se na 

criação do Sistema Único de Saúde (SUS) e a Reforma Sanitária. (BRAVO, 2006). 

A partir de todas estas reformulações, surge também políticas de saúde voltadas ao 

idoso, que são legitimadas politicamente pela primeira vez na Constituição de 1988 como 

direitos sociais.  A Família, a sociedade e o Estado tem o dever de amparar as pessoas idosas, 

assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem estar, 

garantindo-lhes direito à vida (BRASIL, 1988).  

No entanto, os atendimentos no âmbito da saúde, se dão de maneira ao atendimento 

curativo, relacionado somente as doenças degenerativas. Para Leão (2015 p.87) É comum 
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nos serviços públicos de saúde associar a velhice à doença crônica e a contínua abordagem 

de doentes crônicos centrar-se em atendimento médicos individuais, quase sempre restritos 

as complicações clinicas. 

Para aliar o envelhecimento ativo preconizado pela OMS ao âmbito da saúde, 

necessita-se de políticas públicas que promovam modos de viver mais saudáveis e seguros 

em todas as etapas da vida, desta forma, para Santos e Cunha (2013) deve haver medidas 

que contribuirão para o alcance de um envelhecimento que signifique também um ganho 

substancial em qualidade de vida e saúde. 

  

2. A SAÚDE DO IDOSO EM PARINTINS E O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NA 

ATENÇÃO BÁSICA. 

 

Diante do exposto, percebemos a importância de analisar o trabalho do assistente 

social para a promoção a saúde do idoso dentro da atenção básica, partindo da premissa da 

inserção do atendimento na saúde por parte das UBS’s, que vão levar o idoso a outros 

serviços, descobrindo ali a raiz do problema afim de visar melhorias nesses atendimentos. 

Para conhecer melhor esse trabalho as entrevistas a seguir de duas assistentes 

sociais (Ruby e Safira) nos apontam sobre a pratica profissional de perto para com estes 

sujeitos, os desafios, perspectivas e como estas o concretizam dentro das UBS, 

demonstrando em seus trabalhos, como os idosos são inseridos nestes serviços e o trabalho 

junto a outros profissionais da rede de apoio socioassistencial. 

Ao serem questionadas sobre o perfil dos idosos que chegam nas suas UBS’s sobre 

o perfil dos idosos e o que procuram a primeira profissional (Ruby) nos afirmou: Os idosos 

que chegam aqui, o vizinho que traz pra instituição, eles já vem com alguma enfermidade e 

observa-se que ele não tem acompanhante e o serviço social faz o trabalho. E a Safira nos 

disse: Geralmente eles não procuram os serviços, são os agente comunitários de saúde que 

repassam pra mim, fazem a visita, descobrem mal tratos aos idosos e me comunicam, o idoso 

em si não procura, eu que vou até eles  

Com isso percebemos que em ambas as instituições, os idosos são levados, logo, 

uma dificuldade para o serviço social, que devido à sobrecarga que enfrentam, não possuem 

uma exclusividade para o atendimento ao idoso, o que não da chance para que o assistente 

social possa se aproximar de forma mais incisiva para conhecer de forma mais profunda as 

demandas. 
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Também foi possível detectar que não há uma procura direta ao serviço social, tendo 

o usuário uma busca nas UBS’s apenas pelo atendimento médico, buscando direto 

profissionais de enfermagem ou medicina, nesse caso, eles tem pouco conhecimento sobre 

a atuação do assistente social nesses espaços socioocupacionais. 

Assim constatamos que o idoso em geral, que chega ao serviço social é levado por 

pessoas próximas ou familiares nas falas de Ruby e para Safira é encaminhado pelo ACS, 

desse modo podemos afirmar que tendo o Estatuto do Idoso, ele é em primeira instancia 

responsabilidade da família, segundo do Estado e depois da sociedade civil, mas na pratica 

profissional destas assistente sociais, verificamos o quanto se faz de suma importância a 

intervenção estatal. 

Além de conhecer o perfil destes usuários, faz-se importante saber usar 

adequadamente o instrumental técnico operativo, e sobre esse ponto nos relataram usar de 

dinâmicas para se aproximar e avaliação destes por base dos relatórios dos ACS’s e no 

preenchimento da ficha social, confome disse Safira: 

[...] eu trabalho com dinâmicas, para trabalhar a autoestima, pego uma caixa 
e coloco no fundo um espelho e digo “veja uma pessoa que você ama muito” 
(que são eles) pra saber como tão se sentindo, pra gente interagir e ficar 
conhecendo, tem toda uma equipe da psicóloga que vai pra lá junto.  

Quanto a Ruby, em seu trabalho, foca numa investida para trazer um familiar para 

acompanhar o atendimento e/ou tratamento do idoso, pois a mesma nos disse: 

O serviço social faz uma busca ativa para trazer um familiar para ficar 
acompanhando, realizando um trabalho em rede em parceria com a 
SEMASTH. Trabalho juntamente com o CREAS7 e os CRASS8 [...] é assim, 
geralmente chamo o Plantão Social da SEMASTH9 que trabalha em rede com 
o CREAS. 

Constata-se assim, que o serviço social enfrenta o desafio do acompanhamento do 

tratamento do idoso, que já chega encaminhado por um ACS ou levado por alguém próximo 

a ele, onde a família pouco participa, logo, os casos onde o usuário não tem acompanhamento 

da família, leva as profissionais a solicitar serviços da assistência social, o que vai configurar 

os trabalhos em conjunto da rede de apoio socioassistencial. 

Quando questionadas sobre se suas ações com os idosos, se estão dentro de algum 

programa ou projetos, ambos foram enfáticas ao afirmar que executam atividades planejadas 

dentro das instituições, mas não estão ligadas a um projeto, dentro de um programa, isso 

ocorre dentro dos Centros de Convivência. 
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Vejamos as respostas de Ruby: 

Aqui dentro da instituição não temos um programa de ações, isso ocorre 
quando recebemos estagiários de técnico em enfermagem ou de cuidador de 
idoso, ai se faz uma ação voltada especificamente para eles, por que não é 
todo tempo que tem uma demanda grande sobre os idosos é algo esporádico.  

Assim, fica notável que na Instituição de Ruby a demanda de idoso é menor, ao 

contrario da instituição de Safira, que nos apresenta em sua fala uma serie de ações que a 

instituição realiza para eles:  

Trabalhamos através da palestra, fazendo uma conscientização deles, 
orientando [...] quando eu vou pra uma palestra eu sempre falo também da 
questão dos direitos deles, sempre os conscientizo se eles tiverem na casa 
sofrendo alguns maltratos, eu sempre digo pra não terem medo que a gente 
vai ter uma conversa, a gente tenta fazer uma mediação, a gente tenta tirar o 
medo. 

Na primeira fala acima fica posto ações diretas com os idosos de forma ainda parca 

e por meio de ações de profissionais em formação, de acordo com o crescimento da demanda, 

já no segundo é realizado uma ação de forma direta para levar esclarecimentos, por meio de 

palestras, direto com o usuário, a fim de informas os direitos que estes possuem, além de 

tentar um certo empoderamento, tentando fazer estes perderem o medo de falar sobre a 

situação que lhes agride, em alguns casos, violência familiar. 

Sobre as ações com os idosos houve divergências, mas ambas afirmaram que 

trabalham em parcerias com outros profissionais, tendo de dentro da sua instituição, quanto 

de outras, tendo em todos os casos, não apenas assistentes sociais, como enfermeiros, 

psicólogos e outros, sempre fazendo planejamentos. 

Para Safira: 

[...] Temos uma equipe e temos um planejamento, organizamos dias para 
trabalhar, na segunda e na quarta, mas os atendimentos aos idosos, só 
ocorre na quarta, fazemos também fora das quartas, em função da demanda, 
mas às vezes pode comprometer outros serviços ai temos uma sobrecarga 
em função do número de funcionários não ser o suficiente. 

Desta forma consideramos que mesmo não havendo um programa especifico de 

atenção para o idoso, e sim ações de forma geral e com dias limitados de atendimentos, as 

duas instituições, realizam atividades para atender esta demanda, focando em ações gerais 

de atividades, o que compromete uma qualidade boa nos serviços, pois estes recebem uma 

atenção fragmentada. 

Ao consideramos que as demandas não se remetem apenas ao trabalho do 

assistente social, mas de toda uma equipe multidisciplinar, temos um leque aberto de 

intervenções de forma diferente, mas ainda assim, as UBS’s precisam de um número maior 
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de funcionários para poder realizar serviços com eficiência e conseguir alcançar a eficácia de 

suas atividades. 

Para a realização destes trabalhos com a equipe multidisciplinar, há todo um 

planejamento, ambas as assistentes sociais nos afirmaram ter este planejamento acontece, 

mas na fala de Ruby, nos chamou a atenção sobre a dificuldade que existe ao ter de fazer 

este trabalho junto ao profissional de medicina, para Ruby funciona assim: 

[...] o serviço social trabalha de mãos dadas com a equipe de enfermagem e 
o psicólogo, quanto ao médico, é uma classe difícil de se trabalhar, mas 
fazemos um trabalho em conjunto, diretamente na solicitação do 
aeromedico10, tendo um trabalho junto a rede de atenção de media 
complexidade da saúde[...] 

Percebemos nas falas delas que mesmo tendo outras classes com competências 

diferentes e realizando um trabalho de outra área profissional, a intervenção do serviço social 

é –por vezes, e na maioria delas- tolhida por uma correlação de forças dentro da instituição, 

que da poder a outros profissionais de impedir o serviço social de exercer sua autonomia. 

Conversamos com as assistentes sociais, sobre como elas definem a atribuição do 

serviço social nas instituições em que elas trabalham, as respostas foram diferentes, primeiro 

Ruby nos relatou:  

[...] vejo o serviço social aqui dentro, como um grande mediador social, 
atendendo a demanda, por meio das competências que cabe ao serviço 
social, por meio do instrumental técnico-operativo, intervindo na vida de 
outras pessoas, contribuindo para a saúde dentro das suas competências. 

Assim, fica posto que Ruby entende a importância do serviço social, o seu 

compromisso com a melhoria do usuário, bem como a realização da viabilização de direitos, 

a partir dos serviços prestados, materializados através da operacionalização do instrumental 

técnico operativo, da dimensão pratica do serviço social. 

Quanto a Safira, a mesma ressalta “[...]  as atribuições do serviço social são a 

realização de atividades de sua competência aqui na instituição”. Logo vemos que para ela, 

a atribuição do serviço social se remete as atividades por este coordenado, quando ela afirma 

que “[...] atribuições como palestras, rodas de conversa, orientações, visitas domiciliares e 

outros trabalhos que executamos [...]”. 

Ambas as assistentes sociais, buscam discutir com os idosos, temas referente aos 

cuidados clínicos e sobre seus direitos relacionados a previdência social, pois apesar do idoso 

chegar na instituição sendo encaminhado ao assistente social, pois em sua maioria procuram 

saber  

                                                           
10 Atendimento onde um leito de UTI dentro de uma aeronave leva paciente para outro município, que 
já é um serviço encaminhado para um hospital de atendimento de media complexidade.  
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Quando chegou o momento onde elas falaram sobre a Politica de Saúde, ambas 

demonstraram que as suas instituições buscam seguir o que a politica determina, porém é 

tolhida por questões de ausência de um recurso financeiro maior, tendo também um problema 

na quantidade de funcionários no tocante aos recursos humanos e no recurso material, tendo 

em vista que isso afeta diretamente os usuários. 

Vejamos isso na afirmação de Ruby quando ela diz: “Dentro da politica de saúde, ela 

esta, creio eu, dentro dos padrões, ela presa muito isso, em fazer, por que aqui a estamos pra 

promover o bem estar do paciente, que no caso é o usuário.” E para Safira: “estamos fazendo 

sempre o que podemos aqui, dentro do que é possível fazer para operacionalizar a Politica 

de Saúde” 

Diante das falas, percebemos que para as profissionais, dentro da Instituição, é 

realizado todo um aparato para promover a operacionalização da politica de saúde, contudo, 

as mesmas limitações de suas atividades relacionadas aos recursos de forma geral, são as 

mesmas que dicifultam a operacionalização da politica. 

Diante disso verificamos que ambas trabalham dentro do possível, para 

operacionalizar a politica de saúde, no âmbito da atenção básica, e enfrentando as duas um 

mesmo desafio, a necessidade de mais recursos humanos e materiais, implicando num 

trabalho que por vezes é imediatista e focalizado. 

Fechando a entrevista para nossa pesquisa, perguntamos as profissionais sobre o 

que para elas significa envelhecer com qualidade de vida, ambas apresentaram a mesma 

ideia sobre esse questionamento, afirmando a importância de envelhecer ao lado da família, 

Safira disse: ”Pra mim, envelhecer com qualidade de vida é ter uma família que apoie, ter 

carinho e atenção dos familiares, não so da questão da medicação, mas é importante o 

acolhimento”. 

Na afirmação de Ruby vemos também a importância do apoio familiar, atrelado ao 

direito do idoso na atenção a saúde, quando ela diz: “Pra mim, envelhecer com qualidade de 

vida é ter o amparo famílias, tendo uma família que acompanhe ele, vai ter acesso ao centro 

de idosos que são oferecidos nos centros de saúde.”  

Diante disso podemos ter uma noção básica sobre como é o trabalho do assistente 

social na atenção básica, os desafios que é enfrentado diariamente pelos profissionais nos 

postos de saúde, bem como a superação e buscando não abandonar o trabalho, garantindo 

o direito do usuário, realizando nossos serviços junto a outros profissionais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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Este estudo nos proporcionou evidenciar as demandas, desafios e fragilidades 

encontradas no trabalho do serviço social Atenção Básica, em especial a atuação do 

profissional Assistente Social, especificamente no tocante aos Idosos, em duas Unidades 

Básicas de Saúde do Município de Parintins. 

Um fator preponderante na dimensão da atuação das profissionais entrevistadas é a 

baixa procura do público idoso, na maioria das vezes são levados por familiares e agentes 

comunitários de saúde. Compreende-se o desconhecimento, por parte deste segmento, do 

atendimento e acompanhamento disponibilizado pelo Serviço Social nas UBS’s. 

O instrumental técnico-operativo destas profissionais, além do acompanhamentos, 

parecer e fichas de cunho burocrático, se vê adicionado a novas formas de interação da 

equipe multidisciplinar na UBS. A partir de desenvolvimento de dinâmicas que envolvam o 

reconhecimento da importância do idoso, além da aproximação e fortalecimento de laços 

familiares. 

No decorrer das entrevistas, a importância da família foi destacada no 

acompanhamento e primordial na garantida do bem estar e saúde da pessoa idosa. Como 

Instituição social já definida pelo Estatuto do Idoso como uma das responsáveis pelos 

cuidados aos idosos, o visível distanciamento desta é observado cotidianamente pelas 

profissionais das UBS’s, se configurando como uma fragilidade para o processo de garantia 

efetiva da saúde do idoso. 

Em relação aos principais assuntos e temas abordados durante as conversas com 

os idosos, questionamentos sobre a previdência social é o foco principal na maioria dos 

atendimentos. O desconhecimento dos idosos em relação a seus direitos e benefícios é uma 

situação que ainda faz parte da realidade deste segmento da população, ocasionando o não 

recebimento, ou o desvio do benefício para outros conviventes e familiares 

A compreensão do projeto ético político como base norteadora de sua atuação 

profissional é vista como imprescindível pelas profissionais, demonstrando o 

comprometimento dos serviços para com os usuários das Unidades de Saúde e fortalecendo 

o exercício profissional efetivo com as políticas de saúde. 

Observou-se o esforço de revitalizar as ações e programas voltados para os idosos, 

ainda com diversos entraves no âmbito institucional, evidenciado pela falta de recursos 

materiais e humanos, e a impossibilidade de acompanhamento continuo dos casos 

específicos, pelo fato de prestarem serviços em outras unidades de saúde. 

Ainda com percalços cotidianos, a prática das Assistentes Sociais são colocadas em 

constantes desdobramentos, afim de garantir a operacionalização eficaz das políticas de 
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saúde aos idosos, por meio de redes de apoio sócio assistencial e trabalhos em conjunto com 

outras instituições no Município 

No entanto, os obstáculos latentes ainda são a fragilidade dos laços familiares e 

vulnerabilidades socioeconômicas, a falta de conhecimento dos programas e direitos 

relacionados ao bem estar e saúde dos idosos, assim como a ausência de materiais 

necessários e profissionais suficientes para a efetiva aplicação das políticas públicas 

disponíveis para a garantia da atenção à saúde da pessoa idosa. 

Podendo conhecer de forma mais profunda, pode se perceber que o serviço social, 

junto a outras áreas profissionais, ainda tem muito trabalho pela frente, para operacionalizar 

o que rege a Politica de Saúde, para conseguir materializar o que preconiza nosso o projeto 

societário proposto pelo nosso projeto ético-politico. 

Mas dentro do que é possível realizar, o serviço social busca a efetivação dos direitos 

dos usuários que o procuram, mesmo que dentro disso façam um trabalho focalizado e 

mediatista, mas não podemos julgar que seria uma falta de comprometimento, mas barreiras 

que existem dentro da instituição como os recursos parcos de recursos humanos e materiais, 

levando estas a terem seu trabalho tolhido por essas razões. 

O que fica evidenciado neste trabalho é uma analise sobre como atua o assistente 

social para com os idosos dentro da área da saúde, no âmbito da atenção básica, a 

importância do serviço em rede junto de assistentes sociais da assistência social, que provoca 

a união da categoria em prol da promoção da saúde para o idoso. 

Portanto, um trabalho, dentro de qualquer instituição, sofre desafios, que são 

superados nas estratégias dos profissionais, sendo acompanhado por profissionais de 

competências diferentes, atuando para garantir o direito a saúde não só na recuperação 

biológica, mas em todo um contexto de bem estar em âmbito social e cultural, onde o serviço 

social atua com o seu compromisso ético-politico. 
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