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RESUMO

CORREIA, Andreia. O Serviço Social na Unidade de Neonatologia do Hospital
Universitário: um estudo das expressões da questão social no Método Mãe Canguru. 2007.
87 f. Trabalho de Conclusão de Curso em Serviço Social. Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, 2007.

Este trabalho é a sistematização pedagógica e científica resultante da experiência do estágio
curricular obrigatório desenvolvido na Unidade de Neonatologia da Maternidade do Hospital
Universitário, no período de setembro de 2006 a março de 2007. Tem por objetivo identificar
as expressões da questão social na relação com o Programa de Atenção Humanizada ao
Recém-Nascido de Baixo Peso — Método Mãe Canguru desenvolvido na instituição e ainda na
relação com as necessidades e demandas apresentadas pelas mães/famílias dos recémnascidos prematuros e/ou de baixo peso internados na Unidade Neonatal. Torna-se relevante
este estudo, pois dentro do contexto caracterizado pela retração do Estado nas políticas
públicas, na sua focalização e fragmentação, além do fato do método apresentar resultados
importantes tanto ao recém-nascido quanto para a mãe e a família, a identificação das
expressões da questão social presentes no cotidiano da prática institucional, leva o assistente
social a situar-se no interior de contradições profundas desta sociedade e, conseqüentemente,
propor alternativas de ação que venham efetivar direitos e garantir o acesso aos serviços. A
metodologia utilizada para este estudo consiste em uma pesquisa documental e bibliográfica
de cunho qualitativo baseada na experiência e vivências proporcionadas pelo estágio.

Palavras-chave: Método Mãe Canguru, prematuridade, políticas públicas de saúde, questão
social, serviço social.
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INTRODUÇÃO

O presente Trabalho de Conclusão de Curso é resultante da experiência vivenciada no
estágio curricular obrigatório desenvolvido no setor de Serviço Social da Maternidade do
Hospital Universitário em Florianópolis (HU), especificamente, na Unidade Neonatal, no
período de setembro/2006 a março/2007.
A prática do estágio permitiu visualizar e identificar o espaço sócio-ocupacional do
assistente social, as ações desenvolvidas pelo profissional no que se refere às rotinas
hospitalares e de atendimento aos usuários e mais especificamente no desenvolvimento de
ações relativas ao Método Mãe-Canguru, além de ser uma das estratégias de sistematização de
conhecimentos da prática profissional do curso de Serviço Social.
Na Unidade Neonatal da Maternidade do HU, desenvolve-se a Atenção Humanizada
ao Recém-Nascido de Baixo Peso — Método Mãe Canguru (MMC). Esta prática é classificada
corno
política pública e foi regulamentado pela Portaria n° 693 de 05 de julho de 2000,
_
aprovada pelo Ministério da Saúde, sendo desenvolvido em vários hospitais e maternidades
do Brasil.
Nesta direção o Método Mãe Canguru constitui-se uma estratégia que traz um novo
paradigma de atenção ao implementar mudanças no atendimento aos recém-nascidos
_-prematuros e/ ou de baixo peso, baseadas na filosofia da humanização e no contato pele a pele
precoce e de forma crescente entre a mãe e o bebê, permitindo, dessa forma, maior
participação dos pais no cuidado com seu filho.
O trabalho desenvolvido pelo Serviço Social na instituição durante o período de
realização do estágio, pautou-se no acompanhamento das mães/famílias de recém-nascidos
prematuros que se encontravam internados na Unidade Neonatal, a fim de conhecer e
responder as demandas e necessidades no atendimento prestado as mães/famílias que
realizaram o Método Mãe-Canguru.
O fator instigante da pesquisa relaciona-se com as dificuldades e impedimentos
vivenciados pelas mães/famílias de recém-nascidos prematuros na realização do método,
questões estas relacionadas ao deslocamento até ao hospital, da garantia do acesso, além de
situações presentes na própria instituição, como local apropriado para a realização das etapas
previstas na Norma que operacionaliza o método.
Portanto, o objetivo primordial do trabalho é identificar, no espaço sócio-ocupacional
do serviço social, as diferentes formas de expressão da questão social que interferem na
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garantia de direitos aos recém-nascidos prematuros e com baixo peso e às mães/famílias no
desenvolvimento do Método Mãe-Canguru.
Para a realização do trabalho, utilizou-se da pesquisa bibliográfica, e documental que
subsidiou a compreensão e o entendimento do tema da prematuridade, das políticas de saúde e
de prevenção aos nascimentos prematuros. Utilizou-se ainda da consulta aos materiais
pessoais como o diário de campo, o plano de estágio, o projeto de intervenção e o relatório
final de estágio, além de fazer uso de documentos pertencentes a própria instituição, como
normas, manual técnico do Método Mãe Canguru, textos específicos que tratam do método e
da prematuridade. Cabe salientar que, a observação sistemática, os registros de memória do
que foi vivenciado na prática institucional e a contínua reflexão crítica realizada durante todo
o período de estágio foi a principal estratégia utilizada na construção deste trabalho.
Dessa forma, o trabalho que segue está dividido em três seções. Na primeira seção
contextualiza-se a questão social, o Estado e a política social na sociedade capitalista, frente
às mudanças nos modelos de acumulação capitalista e as implicações sobre o Estado.
Na segunda seção apresenta-se um panorama da saúde no Brasil, ou seja, do controle
de doenças à Constituição Federal de 1988, enquadrando nessa perspectiva a prematuridade e
a assistência aos prematuros. Além disso, apresenta-se o Método Mãe Canguru, sua origem,
etapas, no âmbito das políticas de saúde.
Na terceira seção, é apresentado o cenário de prática, compreendido pelo Hospital
Universitário, a Maternidade do HU, e a Unidade Neonatal, além do setor de Serviço Social.
É nesta seção que se apresentam às expressões da questão social na relação com as
mães/famílias de recém-nascidos prematuros e/ou de baixo peso que realizam a prática, além
de questões ligadas a própria instituição.
Ao término do trabalho são apresentadas as considerações finais e as referências
bibliográficas que permitiram a elaboração deste trabalho.
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1 CONTEXTUALIZANDO A QUESTÃO SOCIAL, O ESTADO E A POLÍTICA
SOCIAL NA SOCIEDADE CAPITALISTA

1.1 MUDANÇAS NOS MODELOS DE ACUMULAÇÃO CAPITALISTA E SUAS
IMPLICAÇÕES SOBRE O ESTADO

O presente capítulo inicia-se abordando o tema da questão social, sendo que falar
disto implica necessariamente em fazer referência ao capitalismo e ao Estado por ele
constituído.
Para iniciar este estudo, nos apoiamos nas contribuições que Netto (2001) traz a este
assunto, quando estuda o Estado e a questão social no capitalismo dos monopólios, e de que
forma este último acaba por subordinar o primeiro aos seus interesses e aspirações.
Para isto é necessário entender a expressão capitalismo monopolista. Neste sentido,
Braverman (1974, p. 236) coloca:
concorda-se geralmente que o capital monopolista teve início nas últimas
duas ou três décadas do século xpc. Foi então que a concentração e
centralização do capital, sob a forma dos primeiros trustes, cartéis e outras
formas de combinação, começaram a firmar-se; foi então,
conseqüentemente, que a estrutura moderna da indústria e das finanças
capitalistas começou a tomar forma.

Assim, segundo o dicionário de economia política', o capitalismo monopolista é a
fase do capitalismo que surge após a crise de 1929 e é caracterizado pela intervenção do
Estado na economia, em domínios-chave (transportes, energia, cimentos, bancos) e
conseqüente nacionalização de várias empresas, pelo abandono das idéias do liberalismo
econômico e pelo seguimento das idéias defendidas por Keynes2.
O capitalismo monopolista abrange, portanto, o aumento no número de organizações
monopolistas em cada país capitalista, a internalização do capital, a divisão do trabalho, o
mercado mundial e o movimento mundial do capital, além de abranger alterações na estrutura
do poder do Estado.
'Informação disponível em: http://www.esfgabinete.com/dicionario/. Acesso em 30 de abr de 2007.
2 Jonh Maynard Keynes autor da teoria econômica que consiste na organização político-econômica, oposta às
concepções neoliberais, fundamentada na afirmação do Estado como agente indispensável de controle da
economia, com o objetivo de conduzir a um sistema de pleno emprego. O Keynesianismo ficou conhecido
também como "Estado de Bem-Estar Social". Disponível em <http://pt.wilcipedia.org/wilci/Keynesianismo >.
Acesso em 18 de jun de 2007.
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A passagem ocorrida de capital concorrencial para o capital monopolista acabou por
introduzir na economia capitalista uma vasta rede de ações, entre elas estão: os preços das
mercadorias produzidas tendem a aumentar, as taxas de lucros inclinam-se, bem como as
taxas de acumulação; e a introdução de novas tecnologias propende a economizar o trabalho
humano. Todas essas características acabam por gerar implicações na economia, sendo que o
processo de acumulação é alterado, elevando-se "em razão da centralização que o monopólio
opera" (NETTO, 2001, p. 21).
Segundo Netto (ibid., p.25)
na idade do monopólio, ademais da preservação das condições externas da
produção capitalista, a intervenção estatal incide na organização e na
dinâmica econômicas desde dentro e de forma continua e sistemática. Mais
exatamente, no capitalismo monopolista, as funções políticas do Estado
imbricam-se organicamente com as suas funções econômicas.

Assim, as funções econômicas relacionam-se ao controle de empresas que se
encontram em dificuldades, ou seja, socializar as perdas, e quando superados os entraves

ajustar a reprivatização; investimentos públicos no que se refere a transporte e infra-estrutura
e com investigação e pesquisa; as compras e encomendas realizadas pelo Estado para os
grupos monopolistas.
Desde o início do capitalismo, então, o Estado tem utilizado o seu poder para
estimular o desenvolvimento do capitalismo, ou seja, o Estado, segundo Braverman (1974, p.
242) "é o penhor das condições, das relações sociais, do capitalismo, e o protetor da
distribuição cada vez mais desigual da propriedade que esse sistema enseja".
Portanto, a lógica do capital monopolista acabou por agregar ao Estado as suas
aspirações de lucro e acumulação, sendo que acabou por modificar a modalidade de
intervenção estatal, principalmente nas estruturas que viabilizam esta intervenção.
Nesta direção, se no capitalismo concorrencial, a intervenção estatal se dava sobre as
conseqüências da exploração da força de trabalho respondendo de maneira coercitiva às lutas
dos explorados, ou ainda de forma a manter a propriedade da burguesia, no capitalismo
monopolista, é primordial função do Estado manter e controlar a força de trabalho.
O Estado opera, dessa forma, a fim de garantir condições propícias à acumulação e à
valorização do capital monopolista, tornando-se uma espécie de "comitê executivo" deste
grupo que detém o capital e passa a ampliar também o seu poder político (NETT'0, 2001, p.
26).

13

O Estado — como instância da política econômica do monopólio — é obrigado
não só a assegurar continuamente a reprodução e a manutenção da força de
trabalho, ocupada e excedente, mas é compelido (e o faz mediante os
sistemas de previdência e segurança social, principalmente), a regular a sua
pertinência a níveis determinados de consumo e a sua disponibilidade para a
ocupação sazonal, bem como a instrumentalizar mecanismos gerais que
garantam a sua mobilização e alocação em função das necessidades e
projetos do monopólio (NETTO, 2001 p. 27).

É nesta perspectiva, de assegurar a reprodução e manutenção da força de trabalho,

bem como organizar o que é pertencente a sua função, que ocorre a articulação das funções
econômicas e políticas do Estado na sociedade capitalista. É o capitalismo monopolista que
fornece as condições para que o Estado vá em busca de legitimação política, por meio do jogo
democrático, e neste movimento fica sensível as demandas e reivindicações das classes
subalternas.
Cabe destacar aqui a importância que o processo de industrialização teve neste
momento, pois acarretou mudanças nas relações de produção e entre os membros da
sociedade pré-industrial.
As unidades produtivas agrícolas, artesanais, familiares, e as pequenas comunidades
locais acabaram por dar lugar à sociedade de livre mercado. Simultaneamente a este processo,
surgiram e se fortaleciam diversas organizações de defesa dos interesses dos trabalhadores,
consumidores e pequenos produtores (BRAVO; PEREIRA, 2002).
Em virtude dessa mudança, uma das conseqüências visíveis relaciona-se com o fato
que a vida de cada sujeito acabou por ser tema de direito público, ou seja, de responsabilidade
do Estado. Todas essas modificações acarretaram uma série de questões que o Estado se viu
obrigado a responder.
Dentre estas, uma das principais foi a de que "o Estado capitalista, até por uma
questão de sobrevivência, renunciou à sua posição eqüidistante de árbitro social para tornar-se
francamente interventor" (BRAVO; PEREIRA, 2002, p. 30).
A ação estatal pautou-se, portanto, não apenas na regulação da economia e da
sociedade, mas também nas ações sociais, concessão de beneficios e serviços, além de
desempenhar ações empresariais.
O estado capitalista, acabou por assumir, ao final do século XIX, os interesses
referentes aos conflitos existentes entre o capital e o trabalho, fortalecidos pelo movimento de
industrialização. Assume, assim um papel de regulador, dando origem ao Estado de BemEstar Social.
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Nesta perspectiva, o modelo capitalista vem atravessando nas últimas décadas um
estágio de profundas modificações nos seus padrões de produção, acumulação, concorrência,
acabando por gerar novos desafios tanto ao nível dos Estados e governos, quanto para as áreas
que representam o capital e, também, para as classes trabalhadoras. Nestas últimas, as
alterações ocorrem quando da sua entrada na estrutura de produção, organização coletiva e
representação política.
Com relação a estas mudanças, Pastorini (2004) alega que as mesmas são expressões
da crise que enfrenta o sistema capitalista internacional, como resultado do enfraquecimento
do modelo fordista-keynesiano que se prolongou até meados da década de 70.
As transformações geraram uma série de mudanças, que se refletem na criação de
novas formas de trabalho, a contratação de mão-de-obra, níveis de desemprego, na
organização dos trabalhadores, nos níveis de pobreza e aumento das desigualdades sociais, no
encolhimento dos direitos sociais, entre outros.
Para Pastorini (2004, p. 32),
das mudanças do modelo de acumulação, que trouxeram consigo maior
insegurança no emprego, decorre o rompimento do "pacto keynesiano",
outorgando agora maior liberdade ao grande capital para ampliar a
organização do trabalho baseado na subcontratação, terceirização,
precarização e no trabalho eventual. Isto produz unia importante
heterogeneização das classes trabalhadoras, colocando mais um desafio
para as organizações de trabalhadores que até então tinham integração mais
homogênea.

Há, portanto, modificações no interior da classe trabalhadora, pois se nota uma
grande quantidade de trabalhadores inseridos em determinados setores de produção, como se
vê na diminuição de trabalhadores no setor industrial, e um aumento dos mesmos no setor
terciário, e mudanças também no que se refere a desespecialização dos trabalhadores
tradicionais e a criação de trabalhadores polifuncionais.
Pastorini (2004) em suas colocações expõe, que o momento atual é caracterizado
pela presença de uma regressão, de uma perda dos direitos adquiridos pelos trabalhadores,
tanto em relação à segurança no emprego e a seu nível salarial, quanto à sua cobertura de
seguro, pensão e outros beneficios, conquistados por esta classe.
A reestruturação do capitalismo em escala mundial, se deu mediante a quebra com o
compromisso social entre capitalistas e trabalhadores, que implicava em pleno emprego,
sistema de políticas sociais, direitos trabalhistas, entre outros beneficios.
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Essa discussão faz parte da temática que abrange os processos de ajustes econômicos
em curso, que acabam por afetar o custo da manutenção dos direitos sociais, na medida em
que os recursos dos fundos públicos são direcionados para a reprodução do próprio capital, do
processo de acumulação capitalista que aumenta a exclusão e aprofunda as desigualdades
sociais e acaba por diminuir as ações estatais (SIMIONATTO; NOGUEIRA, 1998).
Neste cenário, segundo Simionatto e Nogueira (1998, p. 12), "invoca-se
constantemente a chamada crise do Estado que parece ter esgotado suas capacidades
regrulatórias, aparecendo como ineficaz, incompetente, inoperante e devendo ser redefinido
sob novas bases".
Em vista disso, o Estado vem assumindo novas funções, na perspectiva da chamada
reforma do Estado, apresentando duas possibilidades: se por um lado se propõe a diminuição
das funções estatais e seu caráter burocrático e racionalizador, de outro lado se propõe a
ampliação do controle da sociedade civil sobre o Estado, passando para a mesma parte de suas
funções, especialmente na área da reprodução social.
Embora o Estado, entendido como a instituição essencial no papel de regulador do
processo, deixa de atuar mais ativamente na área social, isto não reflete na quebra total com o
conceito de estado intervencionista. Para Pastorini (2004, p.39) "é um Estado que desregula,
regulando de outra forma." Segundo Netto (1993, apud Pastorini, 2004), é um Estado mínimo
para o social e máximo para o capital. Esta alteração é impulsionada pelas necessidades de
expansão da acumulação capitalista.
A crise da sociedade capitalista não pode ser entendida como uma crise do social

as

quais se reflete na perda de identidade dos menos favorecidos, mas deve ser pensada como
uma crise do modo de acumulação capitalista, implicando em mudanças na sociedade e em
seu conjunto. Dessa forma, os efeitos gerados por esse processo, que anteriormente eram
atendidos e encontravam amparo nas diversas formas assistenciais, baseadas na caridade e nas
iniciativas das classes dominantes, passa a ter um olhar diferenciado pelo Estado, por meio da
prestação de serviços sociais.
Portanto, a questão social tão estudada e debatida passa a ser alvo de ações estatais
que visam amenizar as suas conseqüências ocasionadas no interior da sociedade.
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1.2 A QUESTÃO SOCIAL

1.2.1 Os fundamentos históricos e teóricos da questão social

Considerando os aspectos apresentados no item anterior, para abordar o tema
"questão social", não há como deixar de mencionar sua ligação ao modelo de acumulação
capitalista, tendo em vista as contradições oriundas das relações de produção desse sistema,
da divisão da sociedade em classes, além da apropriação desigual da riqueza socialmente
gerada, e lógico, da inserção do Estado como grande agente regulador desse sistema.
Nesse sentido, é preciso fazer menção que a questão social é proveniente dos
problemas sociais a serem resolvidos nas diferentes formações sociais capitalistas, tendo
como cenário os processos de urbanização e industrialização na sociedade capitalista da
Europa no transcurso do século XIX (PASTORINI, 2004, p.104).
De acordo com Netto (2004, p. 42)
[...] a expressão "questão social" tem história recente: seu emprego data de
cerca de cento e setenta anos. Parece que começou a ser utilizada na terceira
década do século XIX e foi divulgada até a metade daquela centúria por
críticos da sociedade e filantrópos situados nos mais variados espaços do
espectro político.
A Revolução Industrial, que marcou fortemente a vida social na Europa na metade
do século XIX, provocou transformações na sociedade e nas relações capitalistas, as quais
ocasionaram, por sua vez, a implantação de grandes indústrias e fábricas, requerendo assim,
um grande contingente de trabalhadores que dessem conta das produções caracterizadas por
serem em massa. Em decorrência disso, da vasta expansão do setor fabril e da necessidade de
mão-de-obra acessível financeiramente aos capitalistas detentores dos meios de produção, é
que surgem as conseqüências desse processo.
Vale lembrar, que a implantação do capitalismo em sua fase industrial, iniciado na
Inglaterra no final do século XVIII, acabou por desencadear o fenômeno do pauperismo 3 na
população, mais precisamente na classe trabalhadora.
Assim, a miséria das massas representou o fim de uma concepção idealista de que a
sociedade poderia conter e encontrar soluções para os problemas sociais, por si só, ou através
3 Estado de pobreza.
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do uso da força policial. Mediante a não adequação desta comprovação, surgiu a necessidade
de intervenção, por meio da regulação estatal efetiva sobre os efeitos da questão social.
É no século XIX, no contexto marcado pela Revolução Industrial, pelo surgimento
das grandes indústrias, da tomada de consciência por parte de crescentes parcelas da
sociedade, da organização de sindicatos por parte da classe trabalhadora que reivindicava
melhores condições de vida e de trabalho, que é posta a expressão "questão social". Ela
portanto, vincula-se à emergência do chamado pauperismo e da ameaça que este representava
para a burguesia da época. Dessa forma, a expressão "questão social" surge para denominar
este fenômeno e as suas conseqüências.
De acordo com Pastorini (2004, p. 110)
a industrialização, violenta e crescente, engendrou importantes núcleos de
população não só instável e em situação de pobreza, mas também miserável
do ponto de vista material e moral. Poder-se-ia dizer que, em definitivo,
tratava-se de uma questão de pauperismo, e por isso ela deve ser pensada
tendo em consideração os processos estruturais que dão sustentação às
desigualdades e aos antagonismos próprios da ordem burguesa [...]

Então, desde o início, nas sociedades pré-industriais, que compreende o período
histórico que vai da metade do século XIV às profundas mudanças ocorridas no final do
século XIX, já existiam questões sociais que representavam ameaça à ordem instituída,
devido à pressão exercida por aqueles que não encontravam nessa ordem o seu lugar, a partir
da organização do trabalho.
Essas desigualdades e privações são oriundas de uma escassez produzida
socialmente, resultante das contradições entre as forças produtivas e as relações de produção.
Cabe aqui mencionar que, nas sociedades que se desenvolveram no período anterior
à ordem burguesa, as desigualdades e carências, eram provenientes de uma falta que o baixo
nível de desenvolvimento das forças de produção não podia eliminar, o que acabava por
legitimar essas desigualdades.
O que difere, contudo, a questão social da fase industrial, em relação à da fase
precedente, está não apenas na complexidade dos desafios que colocam em xeque a ordem
instituída, mas o aparecimento de novos atores e conflitos. Como conseqüência, o social
assume uma nova posição no interior do sistema econômico e da organização política.
Nesta direção, a questão social não está ligada com o desenvolvimento de problemas
sociais herdados pela ordem burguesa, mas está sim ligada de forma direta com a
"sociabilidade erguida sob o comando do capital" (NETTO, 2004, p. 46).
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Portanto, a questão social mostra-se, ligada à questão da exploração capitalista, à
organização e mobilização da classe trabalhadora na luta pela apropriação da riqueza social.
A questão social, segundo Iamamoto (1990, p. 77) "não é senão as expressões do
processo de formação e desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário
político da sociedade, exigindo seu reconhecimento por parte do empresariado e do Estado".

1.2.2 O debate contemporâneo

Há atualmente, alguns debates que trazem à tona, estudos acerca do aparecimento de
uma "nova questão social" permeando as relações sociais, ou se ela continua sendo a mesma,
apenas adquirindo novas configurações e manifestando-se sob outras expressões.
Partindo dessa premissa, Pastorini (2004) apresenta em seu trabalho algumas
considerações acerca da visão e do entendimento que diferentes autores apresentam sobre a
discussão do surgimento de uma "nova questão social", ou se ela continua sendo a mesma,
apenas aparecendo com novas configurações.
A autora coloca a necessidade de questionar a divisão que se realiza entre a antiga e a
nova "questão social", sendo que as novas determinações devem ser pensadas a partir dos
desdobramentos colocados pelas considerações antigas, pois só assim se pode acompanhar o
movimento histórico e dialético do real.
Nesta perspectiva, Arcoverde (1999, p. 75) considera que a nova questão social é
urna categoria renovada pelos disfuncionamentos da sociedade industrial de
massa indicando uma inadaptação dos antigos métodos de gestão social. A
crise financeira, ideológica e filosófica do Estado-providência mudou de
natureza depois dos anos 90. O disfuncionamento social aliado ao problema
do financiamento questionam os princípios organizacionais da solidariedade
e da concepção de direitos sociais produzindo um quadro insatisfatório para
pensar a situação dos excluídos e, ou desfiliados.
Prosseguindo nesta direção, a discussão acerca da existência de uma "nova questão
social" surge na Europa e nos Estados Unidos, no final da década de 70 e início da década de
80. A discussão gira em torno do debate referente aos problemas gerados pela acumulação
capitalista, que passam a ser notados como algo que alcança um número considerável de
pessoas de forma contínua.
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Nesta perspectiva, Pastorini apresenta no decorrer de seu trabalho as idéias e
conceitos defendidos pelos seguintes autores: Rosanvallon, Castel, Heller e Féher.
Segundo a autora, Rosanvallon (1995, apud Pastorini, 2004) em seus estudos, dá
importância para a diferença entre a nova e a velha "questão social". Ele evidencia que as
coisas novas trazidas pela época "pós-industrial" implicam em quebra e superação da antiga
sociedade capitalista industrial e dos problemas dela decorrentes.
Este autor defende a opinião de que os atuais fenômenos de exclusão, que surgem no
início dos anos 80, não se reportam às antigas categorias de exploração, e são permanentes.
Dessa forma, é necessário respostas a estes fenômenos que não podem estar associadas à
solidariedade como em épocas anteriores, emergindo assim uma nova questão social.
Rosanvallon coloca ainda que, o Estado-providência passa atualmente por uma crise
de ordem filosófica, que acompanha o aparecimento de uma "nova questão social". Ele dirá
que as políticas universais estão ultrapassadas, e que o Estado deve se assumir como Estadoprovidência ativo, produtor de "civismo", ligado ao desenvolvimento da cidadania.
Pastorini afirma que o autor em análise sugere que é preciso uma "justiça com
eqüidade", onde o justo seria dar a cada sujeito os meios específicos para modificar o curso da
sua vida, a fim de prever e evitar um determinado problema, sem se perguntar da ordem
constituída.
Nesta direção, a autora coloca que Rosanvallon acaba por naturalizar as mudanças
ocorridas no mundo da produção que é visto como regido por leis imutáveis, semelhantes as
que dirigem os fenômenos naturais.
Sem questionar a lógica do sistema capitalista, ele inquieta-se em procurar uma saída
para a crise do chamado Estado-providência e para o problema da exclusão, indício de urna
"nova questão social". A solução não estaria baseada no modelo de Estado denominado
"welfare state", mas sim seria necessário pensar na elaboração do Estado-providência ligado
a construção de uma nova cidadania social e no sentimento cívico de solidariedade. Portanto,
a preocupação desse autor está em manter as relações sociais existentes e não transformá-las.
Pastorini (2004, p. 59), em suas considerações acerca das idéias defendidas pelo
autor acima citado coloca em dúvida que
O "Estado-providência ativo" proposto pelo autor seja capaz de "exercer
justiça" através do conhecimento das diferenças entre os homens e dando a
eles um tratamento diferenciado. O problema das desigualdades capitalistas
não recai ai, senão na desigual distribuição da riqueza acumulada pelo
sistema produtivo, cuja origem é a exploração dos trabalhadores e a
concentração dos meios de produção nas mãos da classe capitalista. Por isso,
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o problema não pode ser resolvido nas suas margens: no momento da
redistribuição.
A autora se pergunta onde ficaria o modelo do Estado protetor, em uma sociedade

cada vez mais caracterizada pela lógica neoliberal e que preconiza o individualismo, ao invés
das ações coletivas. Sendo que no projeto neoliberal é difícil pensar a inclusão de todos os
sujeitos, pois esta atitude acaba por entrar em conflito com a lógica do próprio sistema
capitalista.
Continuando sua análise, a autora traz ainda as contribuições que Castel realiza
acerca do tema. Este autor propõe que a questão social passou por várias modificações, e que
incluem uma nova problemática e não outra forma de problematização (Castel, 1998, apud
Pastorini, 2004). Assim, a problematização, por ele explicitada, diz respeito à existência de
questões que surgiram em um dado momento e que se reformularam por meio das crises,
reunindo novas informações na atual fase de desenvolvimento do capitalismo mundial.
Levando em consideração que a questão social reformula-se através das crises,
Castel aponta que no século XIX surge a "questão social operária" com o processo de
industrialização crescente e as conseqüências que decorrem disso. Este autor coloca que desde
a sua origem, a questão social vem se apresentado sob outras formulações e versões. Para ele,
o crescimento da vulnerabilidade estaria indicando a presença de uma "nova questão social",
que não estaria fundada no pauperismo, mas na precarização.
Em uma realidade em que indivíduos são cada vez mais excluídos do processo, o
autor se indaga em como poderiam estar estabelecidos os sistemas de proteção em uma
sociedade que se torna a cada dia individualizada onde a solidariedade encontra-se reduzida.
Segundo o autor, não há como substituir o Estado, e assim a saída está em dar lugar
ao "Estado interventor", no qual a preocupação está nas políticas de inserção e não nas
políticas de integração, que são voltadas a todos os cidadãos, visando restabelecer o equilíbrio
social.
Uma outra análise apresentada por Pastorini refere-se as considerações apresentadas
por Heller e Féher. Para estes autores, a questão social sempre existirá, já que os problemas
sociais são permanentemente colocados na lista de preocupações que ocupam a sociedade
moderna. Estes autores partem do pressuposto que os problemas sociais, tais como fome,
miséria, desigualdades, são milenares, e uma característica marcante é a revolta dos
considerados "pobres" contra os chamados "ricos".
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Por considerarem que os problemas sociais são algo heterogêneo, em constante
aumento, sendo um paradoxo restringir essa heterogeneidade à formulação homogênea da
questão social, os autores criticam aqueles que acreditam que a "questão social pode ser
resolvida".
Na sua visão os problemas sociais não podem ser resolvidos, sendo que segundo eles,
sempre existirá uma criação interminável de questões sociais (Heller & Féhér, 1998, p. 22,
apud Pastorini, 2004). Nessa direção, a solução de uma questão social determina o surgimento
de uma outra questão social. Assim, os autores acreditam na solução dos problemas
decorrentes da "questão social", sem portanto, pretender alterar os fundamentos da sociedade
capitalista, o que para Pastorini (2004, p. 73) é entrar no beco sem saída do 'reformismo
conservador'.
A questão social é um tema que sugere muitos debates, tanto em torno das discussões
acerca de suas expressões, quanto no tocante à problemática de uma "nova questão social". O
que é inegável é que ela é gerada no seio da sociedade capitalista, entre as contradições e
conflitos existentes nesta sociedade, e nas formas encontradas de resolução desses conflitos,
por parte do Estado.

1.2.3 A questão social no Brasil

A questão social, no Brasil, aparece no final do século XIX, surgindo como um
problema concreto, mas ganha maior importância no período posterior a 1930, vindo
acompanhada do processo de industrialização que traz consigo transformações econômicas,
sociais e culturais.
O processo de industrialização acaba por ocultar a questão social sob o controle de
importadores e empresários ligados ao capital estrangeiro, permanecendo por várias décadas
na ilegalidade, entendida como desordem, sendo enfrentada com os mecanismos de repressão
estatal. A questão social, portanto, era caso de polícia.
A questão social deixou a ilegalidade após os anos 30, sendo transtornada pelas
ações das classes pró-conservação, pró-mudança ou emancipação, passando, a partir de então,
a ter reconhecimento no pensamento político (ARCOVERDE, 1999).
É no então governo de Getúlio Vargas, que a questão social é vista sob outra
problemática, recebendo um tratamento diferenciado das classes dominantes, as quais passam
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a ver que o operariado é uma força social importante, devendo ser levada em consideração, no
cenário da luta de classes. É após essa data, que os poderes públicos intervem de maneira
mais sistemática, e as questões trabalhistas ganham visibilidade, resultando na Consolidação
das Leis do Trabalho, a CLT, em 1943 (CERQUEIRA, 1982, p. 75).
Nesse momento, a questão social não poderia mais ser enfrentada com forças
repressivas e entendida como caso de polícia, mas sim, como expressão das contradições
resultantes da relação antagônica existente entre capital e trabalho, durante o processo de
industrialização.
Assim, Arcoverde (1999, p. 77) considera que "a questão social brasileira apresenta
maior gravidade pela intensidade com que atinge não apenas determinados setores, mas todos
os setores e classes sociais".
Contribuindo com esta afirmação, faz-se necessário citar o conceito que Castel
(1998, p. 30) utiliza para denominar a questão social, em que, segundo este autor, ela "é uma
aporia fundamental sobre a qual uma sociedade experimenta o enigma de sua coesão e tenta
conjurar o risco de sua fratura". Neste sentido, baseando-se em Castel, o pauperismo que
permeou a sociedade do século XIX, o operariado que acabou por representar uma ameaça à
ordem burguesa e as categorias de excluídos que caracterizam o século XXI, acabam por
colocar em risco a coesão social.
A questão social, em sua versão brasileira,

é

resultante dos vários modos de produção

e reprodução pelo qual passou o país, entre eles estão o modelo escravista, o industrial, o
desenvolvimentista da década de 50, entre outros. Por isso, é necessário esclarecer que as
desigualdades e injustiças criadas nesses modelos não podem ser atribuídas como questão
social. Só são entendidas como tal quando forem reafirmadas e assumidas por um dos setores
da sociedade. Fazendo assim, é possível combatê-las e torná-las públicas, convertendo-as em
demanda política.
No cenário atual, marcado pela reestruturação produtiva e pela fiexibilização, a
questão social precisa ser problematizada e não apenas reconhecida pelo poder público, pois
nesse movimento surgem novas configurações e alternativas, que colocam em crise os direitos
previstos na Constituição Federal de 1988, que se expressam na universalidade dos direitos e
na promoção da cidadania e justiça sociais.
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1.3 A POLÍTICA SOCIAL NO ESTADO CAPITALISTA

O Estado, como visto anteriormente, passou a ter uma visão mais focada para os
problemas e contradições decorrentes do modelo de produção que foi aos poucos se
legitimando no país, com a implantação do processo de industrialização na sociedade
capitalista. Assim, o Estado, após a década de 30, deixa de tratar a questão social como caso
de polícia, entendendo-a como uma demanda da sociedade que necessita de uma atenção
especial. O Estado contemporâneo, não é apenas o controlador da sociedade, atividade
desempenhada por meio da legislação ou pelo uso dos aparelhos de coerção, agrega-se a ele a
implementação de políticas públicas, função característica do Estado do século "OC
(DALLARI, 1994, p. 25).
Neste sentido, a política social proposta pelo Estado, no capitalismo monopolista, é
fragmentada e parcial, tendo em vista que a intervenção estatal acaba por recortar a questão
social, visualizando-a na perspectiva de problemas específicos e não na sua totalidade. Isto
implica em várias políticas sociais que irão ao encontro dessas seqüelas, expressas no
desemprego, fome, acidente de trabalho, falta de educação, entre outros.
Vale aqui mencionar, como já dito anteriormente, que o movimento atual de reforma
do Estado, acaba por reduzir as ações estatais e os seus mecanismos de proteção social,
alargando suas fronteiras para o setor privado, estabelecendo novas configurações entre
público e privado (SIMIONATTO; NOGUEIRA, 1998).
A questão social é entendida, neste contexto, nas suas refrações e não de forma
global, pois tomar a questão social na sua totalidade implica em remetê-la à relação
capital/trabalho, colocando em risco a ordem burguesa estabelecida.
Quando o Estado se reporta as especificidades da questão social, elaborando políticas
sociais para cada área de atuação, ele fornece as condições necessárias e propícias para o
desenvolvimento monopolista, atendendo as demandas da ordem monopólica. Nesta
perspectiva, o Estado passa a intervir nas relações existentes entre o empresariado e a classe
trabalhadora, através de legislações, organizando ainda as políticas sociais e destas a
prestação de serviços sociais.
Ainda segundo Netto (2001, p. 29) "é somente nestas condições que as seqüelas da
questão social tornam-se — mais exatamente: podem tornar-se — objeto de uma intervenção
contínua e sistemática por parte do Estado". Dessa maneira, a formulação de políticas sociais
deve levar em consideração as condições de vida e trabalho dos trabalhadores, como forma de
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garantir a sustentação do poder de classe sobre a totalidade da sociedade, buscando ainda
enfrentar o processo de pauperização da classe trabalhadora que aumenta com a expansão
industrial.
Nesta perspectiva, a atuação do Estado brasileiro, até os anos 30, no que se refere a
saúde, voltou-se principalmente, para amparar o modelo de desenvolvimento econômico
agroexportador. Suas ações reguladoras ou de intervenção pública acabaram por abranger a
questão social, os direitos sociais, focando as atividades em programas que beneficiavam os
setores hegemônicos da economia, mesmo que, em muitas vezes, era caracterizada por
apresentar racionalidade técnica (ALMEIDA, CHIORO e ZIONI, 2001).
É a partir de então, que as políticas sociais surgem e são implementadas como
respostas a estas seqüelas, oferecendo condições para um discurso de não separação das
funções econômicas e políticas próprias do sistema estatal.
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2 AS POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DA SAÚDE E A PREMATURIDADE

As considerações levantadas, a seguir, estão relacionadas à maneira como as ações
de saúde vão caminhando no decorrer do processo histórico-social brasileiro, até assumirem a
forma de política pública, assegurada pela Constituição Federal de 1988, constituindo ainda
um dos tripés da Seguridade Social

4.

A política de saúde toma forma e ganha atenção, por parte do Estado brasileiro, após
a década de 30, momento em que este passa a ter uma participação mais efetiva sobre as
manifestações da questão social, que irão refletir nas condições de saúde da população.

2.1 A SAÚDE NO BRASIL: DO CONTROLE DE DOENÇAS À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988

A política de saúde no Brasil, começa a ganhar forma e a desenvolver-se juntamente
com as transformações que caracterizaram o processo histórico-econômico e político que
marcou a conjuntura brasileira dos anos 30. A maior incidência de acidentes de trabalho,
doenças e subnutrição foram conseqüências das carências trazidas pelo início do modo de
produção capitalista no Brasil.
No início do século, o Brasil era assolado por epidemias s que tinham suas causas nas
doenças infecto-contagiosas, como a malária, varíola, febre amarela, hanseníase, entre outras.
As ações por parte do Estado, na área da saúde coletiva, foram direcionadas para a
urbanização de áreas portuárias atingidas por moléstias infecto-contagiosas. As ações
pautavam-se ainda em uma política de saneamento dos espaços de circulação das mercadorias
e a erradicação ou o controle de doenças que poderiam lesar a exportação, pois a economia
agroexportadora e a monocultura cafeeira eram os modelos que predominavam na economia
brasileira.
De acordo com Kleba (2005, p. 148),
4 Segundo o Art. 194 da Constituição da República Federativa do Brasil: a seguridade social compreende um
conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos
relativos à saúde, à previdência e à assistência social. (BRASIL, 2005).
5 Doença que ataca ao mesmo tempo e no mesmo lugar muitos indivíduos. Disponível em:
<httn://www.priberam.pt/dIpo/d/po.asnx >. Acesso em 06 de mai de 2007.
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a política de saúde, por sua vez deveria garantir à população segurança
através de ações racionais e cientificas, utilizando métodos educativos. Desta
forma, era permitido ao Estado penetrar nos espaços privados e restringir a
liberdade de ir e vir dos cidadãos, uma vez que a ele cabia evitar o
alastramento de doenças e combater as causas de tais doenças.

Sendo assim, desde o final do século XIX até o inicio dos anos 60, o que predominou
no Brasil foi o modelo denominado de Sanitarismo Campanhista, que visava o combate das
doenças, por meio de estruturas verticalizadas, propondo a intervenção e a execução das
atividades em comunidades e cidades. Neste período ganha destaque sanitaristas como
Oswaldo Cruz (1872-1917), que combateu a febre amarela no Rio de Janeiro, em 1903;
Carlos Chagas (1879-1934), entre outros.
Gradativamente, com o controle das epidemias nas grandes cidades brasileiras o
modelo campanhista deslocou a sua ação para o campo e para o combate das denominadas
endemias6 rurais, sendo que a agricultura era a atividade hegemônica da economia da época.
Este modelo de atuação foi amplamente utilizado pela Superintendência de Campanhas de
Saúde Pública (SUCAM), no combate a diversas endemias (Chagas, Esquistossomose, e
outras), sendo esta posteriormente incorporada à Fundação Nacional de Saúde.
Em 1923, as ações voltadas para a saúde pública foram vinculadas ao Ministério da
Justiça, ao qual coube o controle de endemias e epidemias, a fiscalização de alimentos e o
controle de portos e fronteiras. Em 1930, ao mesmo tempo que a saúde passou a ser
vinculada ao Ministério da Educação, através do Departamento Nacional de Saúde Pública,
surgiram também muitos sanatórios para tratamento de doenças, como a tuberculose e a
hanseniase. Somente em 1953, que é criado o Ministério da Saúde, visto o aumento do
número de ações em saúde pública.
Neste sentido, o processo de industrialização, acabou por reduzir

as

ações

campanhistas, fazendo crescer a assistência médica via Previdência Social, o que facilitou o
surgimento do modelo Médico-Assistencial Privatista. Assim, no início do século XX, quem
necessitava de atendimento médico tinha que comprar, mediante o pagamento a profissionais
liberais, e quem não podia pagar por esses serviços recorria às Santas Casas de Misericórdia,
que se dedicavam a amparar e tratar os pobres e indigentes.
Nesta ocasião, em 1923, criou-se a primeira Caixa de Aposentadoria e Pensões
(CAP), destinada aos ferroviários. As CAPs eram administradas e financiadas por
6 doença particular a um povo ou a uma região por motivo de uma causa local. Disponível em:
<http://www.priberam.pt/d1po/d1po.aspx>. Acesso em 06 de maio de 2007.
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empresários (1% da renda) e trabalhadores (3%), sendo que a assistência médica era
obrigatória. Com o advento do Estado Novo, no governo de Getúlio Vargas (1937-1945),
teve início a implantação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), os quais eram
organizados através de categorias profissionais e não mais por empresas. Os IAPs tiveram
amplo crescimento no governo de Vargas e Juscelino Kubitschek (1956-1961), sendo que a
maioria dos hospitais públicos foram construídos nesse período.
De acordo com Almeida, Chioro e Zioni (2001, p. 24) "o sanitarismo campanhista já
não respondia às necessidades de uma economia industrializada, que foi sendo concebida
concomitantemente com a mudança da Previdência Social". Nesta direção, a saúde, na
década de 1970, caracteriza-se no modelo Médico-Assistencial Privatista, onde ela é prestada
pela Previdência Social e financiada pelo Estado, tendo o setor privado como prestador de
serviços, dispondo de equipamentos e medicamentos adquiridos no mercado internacional.
Para Borba (1998, p.21) "a atuação do Estado na questão da saúde dá-se
fundamentalmente como reguladora do mercado de produção e consumo de serviços de
saúde e como resposta a pressões dos consumidores, dos técnicos e dos empresários".
Em 1977 é criado o Sistema Nacional de Assistência Social — SINPAS, e o Instituto
Nacional de Assistência Médica da Previdência Social — INAMPS, visando organizar e
racionalizar os aspectos críticos oriundos da expansão dos gastos com a assistência médica,
subdividindo o sistema que antes estava focalizado no Instituto Nacional de Previdência
Social - INPS.
Nos anos de 1980, não suportando mais os gastos com o INAMPS, a Previdência
Social vivencia uma crise, onde são adotadas medidas alterando a forma de pagamento no
setor privado contratado, estabelecendo ainda convênios com os estados e municípios,
através do repasse de recursos.
Com a discussão, desde a década de 1970, acerca de um Movimento Sanitário,
aumentam os movimentos de crítica ao modelo então vigente de saúde, resultando na
convocação da 8' Conferência Nacional de Saúde, a fim de discutir a nova proposta de
estrutura e política de saúde do país. Esta conferência, segundo Almeida, Chioro e Zioni
(2001, p. 30) foi "um dos eventos políticos sanitários mais importantes devido ao seu caráter
democrático", tendo em vista que se fizeram presentes usuários da saúde, trabalhadores desse
setor, políticos, professores universitários, acadêmicos entre outros.
A 8 Conferência Nacional de Saúde possibilitou discutir quais as direções que as
ações de saúde tomariam no país, deixando evidente o descontentamento e a indignação por
parte da sociedade contra as precárias condições de saúde, a mercantilizaçào do setor, e o
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descaso com o atendimento à população. A Conferência permitiu ainda, a elaboração do
projeto de Reforma Sanitária baseado principalmente em três aspectos, a saber: o conceito
abrangente de saúde, a saúde como direito de todo cidadão e dever do Estado, e a instituição
de um Sistema Único de Saúde.
Os ideais da Reforma Sanitária brasileira são levados, juntamente com outras
propostas na área da saúde, em discussão na Assembléia Constituinte, em 1987, culminado
com a promulgação da Constituição Federal do Brasil em 1988. Assim, a saúde, juntamente
com a previdência e a assistência social, passa a constituir um dos tripés da Seguridade Social.
A partir de então, mais especificamente com a 8' Conferência Nacional de Saúde,
entende-se que:
em seu sentido mais abrangente, a saúde é resultante das condições de
alimentação, habitação, educação, meio ambiente, trabalho, transporte,
emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e aceso a serviços de
saúde. E assim, antes de tudo, o resultado das formas de organização social
da produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida
[...]. O direito à saúde significa a garantia, pelo Estado, de condições dignas
de vida e de acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção,
proteção e recuperação de saúde em todos os seus níveis [...] (BRASIL,
2007c).
A saúde, neste cenário, é vista como direito social adquirido mediante um longo
processo de lutas e reivindicações, destacando o importante papel dos movimentos sociais.
Assim na carta constitucional, no art. 196, é explicitado que:
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
públicas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário a ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 2005).
Gradativamente a política de saúde vai sendo estruturada e definida, vindo a permitir
uma configuração adequada dos serviços, mediante a elaboração de leis especificas para a
área, como é o caso, por exemplo, da lei 8.080 de 19 de setembro de 1990 e a lei 8.142 de 28
de dezembro de 1990.
A lei 8.080/90 contempla a saúde como direito fundamental do ser humano e dever
do Estado, e garante a gratuidade das ações e dos serviços de saúde, por meio dos serviços
públicos e também contratados. A saúde como direito fundamental do ser humano abrange as
ações para a promoção, proteção e recuperação da saúde. A lei 8.142190 dispõe acerca da
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participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais
de recursos financeiros na área da saúde.
As ações de promoção visam retirar ou controlar as causas que geram as doenças, e
estão ligadas com os fatores biológicos, psicológicos e sociais.
As ações de proteção estão voltadas à prevenção dos riscos e exposições às doenças,
como as ações de tratamento da água, a fim de evitar a cólera, prevenir doenças sexualmente
transmissíveis e doenças adquiridas com o trabalho, e ainda, como foco deste trabalho, cita-se
a prevenção de complicação da gravidez, parto e puerpério.
Já a recuperação abrange as ações que impedem as mortes das pessoas que já se
encontram doentes, atuando sobre os danos. Dentre estas ações estão o atendimento médico
ambulatorial básico e especializado, o atendimento às urgências e emergenciais, internações,
exames, etc.
Todos estes níveis de atuação são exequíveis, pois se estabelece o Sistema Único de
Saúde - SUS, o qual assegura a mesma doutrina e os mesmos princípios em todo o território
nacional, sob a responsabilidade das três esferas autônomas do governo: federal, estadual e
municipal. De acordo com o artigo 4° da lei 8.080, o SUS pode ser definido como "o conjunto
de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições Públicas Federais, Estaduais e
Municipais, da Administração Direta e Indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público"
(BRASIL, Lei 8.080). Dessa forma, o SUS, visa dar assistência à população baseado no
modelo de promoção, proteção e recuperação da saúde.
De acordo com a Constituição, o SUS orienta-se a partir dos princípios éticos e
doutrinários baseados na universalidade, que compreende que todas as pessoas têm direito ao
atendimento independentemente de cor, raça, religião, local de moradia, renda.
Outro princípio é a eqüidade, que assegura que todo cidadão é igual perante o
Sistema Único de Saúde e será atendido conforme as suas necessidades. Para Almeida, Chioro
e Zioni (2001, p. 35), "o SUS deve tratar desigualmente os desiguais". Partindo deste
pressuposto que cada população apresenta formas diferenciadas de vida, que cada região
possui problemas específicos e diferentes modos de viver, os serviços de saúde devem
identificar quais são estas diferenças a fim de trabalhar para cada necessidade, diminuindo as
desigualdades existentes.
A integralidade é o princípio que assegura que os serviços de saúde devem funcionar
atendendo o indivíduo como um ser humano integral, submetido as diferentes situações de
vida e trabalho, sendo que as ações de saúde devem ser combinadas e voltadas para a
prevenção e a cura.
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O período anterior à Constituição Federal compreendeu ações de saúde pública
voltadas para a erradicação de grandes focos de doenças e epidemias que assolavam a
população, devido à falta de saneamento básico e ações preventivas. No entanto, a partir da
Constituição de 1988, percebe-se que há uma mudança de paradigma nas ações de saúde, pois
até o momento o modelo que predominava constituía-se no desenvolvimento de ações de
saúde voltadas apenas para algumas categorias de trabalhadores, ou ainda os modelos de
medicina privada, forçando assim a exclusão de grande parte da população que não podia
pagar por esses serviços.
Portanto, a Constituição de 1988, denominada de "Constituição Cidadã" estabeleceu,
pela primeira vez, e de forma relevante, uma seção sobre a saúde, tratando-a como um
conceito mais abrangente, que tem como fatores determinantes e condicionantes o meio
fisico, o sócio-econômico e cultural e a oportunidade de acesso aos serviços. O conceito de
saúde passa a ser contemplado, sendo que o entendimento do termo vai além do combate às
doenças e agravos fisicos.
Asaúde é um conjunto de ações e serviços, que compreende o bem-estar fisico
mental e social e está diretamente ligada às condições de moradia, alimentação, saneamento
básico, trabalho, renda, educação, entre outros enumerados no inciso terceiro do art. 2° da Lei
8.080. Além disso, a Constituição legitimou ainda o direito de todos os cidadãos, sem
discriminação, às ações de saúde, além de estabelecer o SUS, de caráter público, formado por
uma rede regionalizada, hierarquizada e descentralizada.
Neste cenário, a seguridade social é resultante de um processo lento e gradual que
teve início com as lutas e reivindicações do movimento sanitário, visando à proposição de
ações diferenciadas no setor saúde, não mais de caráter excludente e focalista. Logo, a
seguridade social é a expressão de um processo de amadurecimento político, de garantia dos
direitos sociais agora expressos na Constituição e nas leis complementares, propondo a
universalidade das ações no campo da saúde, o interesse público dentro de uma perspectiva
democrática e de garantia por parte do Estado de políticas sociais públicas.
O conceito de saúde, em toda a sua complexidade, adquire o caráter de política
pública administrada pelo Estado, por meio da reformulação e execução de políticas
econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos na
concessão de condições propícias ao acesso total e igualitário aos serviços e ações de saúde.
Vale ressaltar que, o dever do Estado não impede o dever que compete às pessoas, famílias,
empresas, enfim à sociedade.
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Assim, a questão social na área da saúde é evidente desde o modelo sanitarista
campanhista, que visava o combate às grandes epidemias caracterizadas pelos focos de febre
amarela, malária, doença de chagas, entre outras. Contudo, este modelo baseava-se apenas na
identificação e eliminação dos focos de doença, que poderiam prejudicar a economia voltada
para a agroexportação, sem um planejamento mais estruturado voltado para ações de
prevenção em saúde coletiva.
No Brasil, a área da saúde é a que mais expressa as diversas manifestações da
questão social, visto que como preconiza a Organização Mundial da Saúde, esta é resultante
de um conjunto de situações e possibilidades vivenciadas pelo sujeito, relacionadas não
apenas ao fato de não estar com alguma doença, mas também ao conjunto de ações que visam
atender as necessidades de alimentação, moradia, trabalho, lazer, saneamento básico, entre
outras.
Nesta perspectiva, o atual processo de globalização que expande os mercados e as
fronteiras nacionais, encurtando assim, as distâncias entre países, estabelecendo a circulação
de riquezas e mercadorias, e internalizando o capital, atrai o acúmulo de riquezas e, também,
de desigualdades sociais. Isso acaba por ocasionar um estreitamento de garantias de direitos,
limitando o acesso aos serviços básicos de assistência, qualidade de vida e ainda de saúde.
O atual cenário, marcado pela precarização das relações trabalhistas, o mercado
informal de trabalho, somado à tendência de diminuição estatal nas políticas públicas com a
redução de financiamento, acabam por refletir nas condições de vida da população que cada
vez mais fica sob a ameaça do desemprego, da redução salarial e da precarização do acesso
universal e igualitário ao sistema de saúde.
Cabe ressaltar que
reduzir as desigualdades é um objetivo primordial do Sistema Único de
Saúde, fundamentado no principio constitucional de que todos os cidadãos
têm direito ao acesso igualitário, a ações de promoção, proteção e
recuperação da saúde. Nesse sentido, os esforços realizados pelo governo
brasileiro, desde a criação do SUS, têm produzido notáveis avanços nos
campos da descentralização da gestão, da integialidade da atenção, da
participação da comunidade e da regulação de bens e serviços
(FlNKELMAN, 2002).

Este modelo baseado na universalização encontra cotidianamente determinações
societárias que impedem a utilização dos serviços de saúde por parte da população. Portanto,
as desigualdades em saúde encontram várias faces, sendo necessário à identificação dessas

32

manifestações que dificultam o pleno acesso aos serviços e políticas públicas, como é o caso
da Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo Peso — Método Mãe-Canguru.
Nesta direção, discute-se, a seguir, a questão da saúde materno-infantil e da
prematuridade, um fator que é determinante para o desenvolvimento de ações nesta área, e
mais especificamente, na área de neonatologia, tendo destaque para a aplicação deste método.

2.2 A SAÚDE MATERNO-INFANTIL

O processo de gestação e nascimento de um filho levam à mudanças tanto na vida da
mulher, quanto na da família. O organismo feminino começa a se preparar fisicamente e
psicologicamente, a fim de receber o novo ser. Em virtude da chegada do bebê, o ambiente
familiar sofre alterações quanto à sua dinâmica, organização, hábitos e papéis, requerendo,
assim, um reordenamento das rotinas presentes no dia a dia.
A maneira como cada mulher enfrenta a gravidez e o parto está ligada ao modo como
estes são entendidos e concebidos na sociedade e também na família em que vive, sendo que,
além de ser um processo individual, é também, um fenômeno social, pois envolve todas as
pessoas que rodeiam a gestante, implicando ainda em políticas públicas de assistência à
gestação e a maternidade.
Entretanto, a maternidade nem sempre é algo planejado e pensado, constituindo
muitas vezes uma eventualidade. Muitas gestantes passam por dificuldades durante o processo
de gestação, parto e puerpério 7, em virtude de problemas de saúde, sociais e psicológicos.
Dessa forma, a atenção aos nascimentos prematuros, bem como a saúde maternoinfantil são aspectos contemplados pela política de saúde, como está assegurado na
Constituição, em seu art. 6°: "são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição" (BRASIL, 2005).
Ainda a esse respeito, a Lei 8.069 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente, prevê em seu art. 7° que "a criança e o adolescente têm direito de proteção à
vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento
e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência".
7 Período que vai do parto até ao completo restabelecimento da mãe. Disponível em:
<http://www.prliberam.pt/d1po/d1po.aspx>. Acesso em 16 abr de 2007.
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Assim, atualmente, as políticas públicas e instituições vêm trabalhando todas as
possibilidades que envolvem a criança, os pais e a família, na direção de uma "atenção
humanizada" (GUIMARÃES, 2005).
Esta forma de atenção humanizada acabou por se estender para além da sala de parto
chegando até à unidade neonatal, onde muitas puérperas encontram-se com seus filhos
internados.
A principal meta desta visão é o respeito das necessidades, características e
individualidades, além da promoção das mudanças que possam ter impacto significativo nas
estatísticas mundiais referentes às questões de saúde e sociedade. Estas alterações focando a
humanização, visam valorizar a relação pais e filhos e vice-versa, de modo antecipado,
mesmo no período que antecede o nascimento.

2.2.1 Contextualizando a Prematuridade

No que tange aos nascimentos, grande número dos bebês nascem antes de terem
completado as 37 semanas de gestação. São denominados de recém-nascidos pré-tenno8,
necessitando, portanto, de cuidados especiais.
A prematuridade é um tema que suscita muitos debates na atualidade, tendo em vista
as implicações que esta desencadeia, tanto no recém-nascido, em virtude do nascimento
antecipado, quanto na dinâmica familiar. É um processo que afeta o desenvolvimento do
bebê, e especialmente no caso de ser extrema, a prematuridade é a causa principal dos
problemas e inclusive da morte pós-parto. Alguns dos órgãos internos do bebê podem não ter
se desenvolvido completamente, o que o expõe a um risco maior de sofrer determinadas
doenças.9

8 A Organização Mundial da Saúde (1996) define recém-nascido pré-termo toda criança nascida viva antes de
completar a 37a semana de gestação, ou seja, é imatura e recém-nascido de baixo-peso toda e qualquer criança
com menos de 2.500g, independente da maturidade. (GUIMARÃES, 2005, p. 12).
9

.
Dispom'vel em: <http://www.manualmerck.net/?url--,--/artigos/%3Fid%3D278%26cn%3D1400 >. Acesso em 22
nov. 2006
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O nascimento prematuro pode resultar de três condições clinicas distintas: do parto
ocasionado primariamente por ruptura precoce da membrana amniótica, do parto induzido
(devido a patologia materna ou fetal), ou ainda, do trabalho de parto espontâneo (MILANEZ,
2005).
Segundo Imamura (2000, p.02)
a prematuridade pode ser decorrente de causas ambientais, causas maternas,
causas obstétricas e causas fetais. Dentre estas causas, estão alguns fatores
predisponentes que podem ser citados: fatores sócio-econômicos, nutrição
materna, tabagismo, idade materna, raça, número de gestações e intervalos
entre elas, número de consultas pré-natais, abortamentos anteriores,
hipertensão, placenta prévia, diabetes, cardiopatias, malformações uterinas,
infecções maternas, doenças placentárias e anomalias congênitas.
Como citado anteriormente, as causas do nascimento prematuro são inúmeras, entre
elas estão as condições sócio-econômicas, que abrangem os hábitos de vida da gestante,
formas de alimentação, realização de acompanhamento pré-natal, entre outras ações. Nessa
perspectiva a Lei 8.080, em seu art. 3 0, afirma que:
a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a
renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços
essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e
econômica do País (BRASIL, 2007a).
Por isso, o conjunto de prerrogativas que determinam condições favoráveis para que
se alcance o bem estar físico, mental e social devem ter atenção especial no que se refere à
saúde tanto da mãe, quanto da criança.
Ainda em relação à prematuridade, Corrêa (1998, p. 174) coloca que:

vários fatores tomam difícil saber, com exatidão, qual é a incidência de parto
pré-termo. Ela varia com o tipo de população estudada, com a qualidade da
assistência pré-natal, com as características da instituição assistencial onde
se faz a pesquisa e com a própria conceituação de parto pré-termo. Sabe-se
por exemplo, que o parto pré-termo é mais freqüente nos países
subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, onde na maioria das vezes, as
condições socioeconômicas das pacientes são desfavoráveis à evolução da
gravidez.
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Nesta direção, segundo o UNICEF 1 °, nascem anualmente no mundo cerca de 20
milhões de crianças prematuras e com baixo-peso, das quais um terço morre antes de
completar um ano de vida; nove em cada dez nascidos vivos com peso inferior a 1Kg, morrem
antes de completar o primeiro mês de vida. Da prevalência de bebês nascidos com baixo peso,
7% ocorre em países industrializados e 17% em países em desenvolvimento.
Devido a sua importância, a mortalidade perinatal é alvo de muitos estudos
epidemiológicos sendo que anualmente ocorrem em todo o mundo cerca de 7,6 milhões de
mortes perinatais, das quais 98% ocorrem nos países em desenvolvimento. Apesar do declínio
da última década, mostra-se elevada no Brasil, tanto a nível nacional quanto regional
(FONSECA; COUTINHO, 2004, p.06 apud JESUS, 2004, p. 28), sendo que os nascimentos
de baixo peso, encontram-se em tomo de 10%, valor que se iguala à média mundial.
A seguir, apresenta-se uma tabela com dados das taxas de mortalidade perinatal, fetal
e neonatal no Brasil, na década de 90.

I ° Dados obtidos em: <http://www.unicef.org.br >. Acesso em 16 abr de 2007.
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Tabela 01
Taxas de Mortalidade Perinatal, Fetal e Neonatal no Brasil na década de 90, por
1.000 (mil) nascimentos
Perinatal

Fetal

Neonatal
Precoce

Brasil

14,0

8,0

11,0

Norte

11,0

7,0

8,0

Nordeste

14,7

7,0

9,0

Centro-Oeste

13,0

8,0

10,0

Sudeste

16,0

11,0

13,0

Sul

12,0

8,0

11,0

Paraná *

20,93

Santa Catarina *

16,04

Rio Grande *
Do Sul

18,05

Neonatal
Total

Fonte: Dados do artigo de Fonseca & Coutinho (2004) apud JESUS (2004, p;28)
*Específica por região — Fonte Ministério da Saúde (DATASUS)

Dessa forma, a mortalidade perinatal, que abrange óbitos fetais e óbitos neonatais
precoces, é um indicador no campo da saúde materno-infantil, refletindo tanto as condições de
saúde reprodutiva, por sua vez ligadas a fatores sócio-econômicos, quanto à qualidade da
assistência perinatal — pré-natal, parto e neonatal.
A tabela, a seguir, mostra os dados referentes à prevalência de nascimentos com
baixo peso ao nascer, dividido por regiões, constituindo um indicativo que merece ser
focalizado por representar dados importantes para as ações na área neonatal.
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Tabela 02
Prevalência de baixo peso ao nascer (menor 2.500g) segundo regiões e situações
urbana e rural — Brasil 1989-1996

Regiões

PNSN 1989* %

PNDS 1996** %

Variação %

Brasil Total

10,1

9,2

-8,9

Brasil Urbano

9,6

8,6

-10,4

Brasil Rural

12,3

11,0

-10,6

Nordeste

12,0

9,4

-21,7

Norte

12,2

8,7

-28,7

Centro-Sul

9,5

9,7

-4,3

* PNSN — Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição — refere-se a crianças menores de 5
anos sobreviventes
** PNDS — Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde — refere-se a todas as crianças
nascidas nos 5 anos anteriores à pesquisa
Fonte: Carvalho, Prochnik, 2001.

Entretanto, ainda que o Brasil tenha atingido a meta da Cúpula Mundial, em favor da
Infância, de taxas menores de 10% dos nascidos vivos, estas ainda são insatisfatórias,
especialmente se levarmos em consideração os índices apresentados pelos países de primeiro
mundo, que apresentam taxas em torno de 5%. (CARVALHO; PROCHNIK, 2001).
No Brasil, as infecções perinatais que abrangem problemas respiratórios, asfixia ao
nascer e infecções perinatais mais comuns em crianças prematuras e de baixo peso,
representam a primeira causa de mortalidade infantil. Além disso, esta é determinada ainda
pelas condições nas quais ocorre o atendimento à gestante, à parturiente e ao recém-nascido,
condições estas passíveis de serem enfrentadas pela atuação de profissionais e pelos serviços
de saúde. (CARVALHO; PROCHNIK, 2001).
A seguir, é mostrado um quadro com dados quanto ao número de nascidos vivos no
estado de Santa Catarina, no ano de 2006.
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Tabela 03
Nascidos Vivos em Santa Catarina de acordo com a duração da gestação
Período: 2006
Duração da Gestação

Nascidos Vivos

Menos de 22 semanas

41

De 22 a 27 semanas

331

De 28 a 31 semanas

614

De 32 a 36 semanas

5.104

De 37 a 41 semanas

76.333

De 42 semanas ou mais

723

Ignorado

231

TOTAL

83.377

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC)
Em relação aos dados apresentados acima, é de relevância o número de nascimentos
denominados pré-termo, que ocorrem entre a 28' e a 36' semana de período gestacional, no
Estado de Santa Catarina, se comparado com um estudo avaliativo acerca das causas de
internação e óbitos em menores de um ano, no Sistema Único de Saúde (SUS), no ano de
1996, que apontou dentre os fatores associados aos óbitos por causas perinatais, a
prematuridade e o baixo peso ao nascer, ambos representando 69% de todos os óbitos
neonatais (CARVALHO; PROCHNIK, 2001, p. 23).
Assim, em Santa Catarina, no ano de 2006, dos 83.377 nascidos vivos, 8,0%
apresentavam baixo peso e 7,3% foram nascimentos pré-termo (SANTA CATARINA, 2007).
Os dados apresentados constituem um importante indicador social no
desenvolvimento de ações voltadas ao recém-nascido prematuro, sendo que a sobrevivência
desses recém-nascidos com idade gestacional e peso ao nascer cada vez menores, tem se
tomado viável. Contudo, segundo dados do Ministério da Saúde (BRASIL, 1994, apud
GUIMARÃES, 2006, p. 13) o nascimento precoce ainda é responsável por mais de 50% da
morbimortalidade entre recém-nascidos sem anomalias fetais.
Se por um lado, as condições de sobrevivência de recém-nascidos prematuros e com
baixo peso tem se mostrado favorável, em virtude do desenvolvimento tecnológico na área, e
de ações mais específicas que minimizam o sofrimento do bebê; por outro lado, deve-se
pensar que a prematuridade deve ser encarada, pelo Estado como uma área importante no

39

desenvolvimento de ações preventivas direcionadas para a busca da identificação de fatores
que representam risco para o recém-nascido. Além disso, deve-se focar no estabelecimento de
medidas intervencionistas que reduzam a incidência da prematuridade e previnam sua
ocorrência, tendo em vista, que o Brasil, como mostrado anteriormente ainda, apresenta altas
taxas de mortalidade perinatal.
Crianças com baixo peso ao nascimento têm de sete a dez vezes mais riscos do que
as crianças normais para desenvolver problemas graves, tais como: paralisia cerebral,
cegueira, surdez e deficiência mental (NOVELLO; DEGRAW; KLEINMAN, 1992 apud
CAVALHO; LINHARES; MARTINEZ, 2001, p. 02).
Considerando que bebês prematuros têm maior risco de morte, durante o primeiro
mês ou ano de vida, a prevenção constitui-se um importante instrumento nas ações de
planejamento familiar e no acompanhamento pré-natal. Por meio destes procedimentos, os
fatores de risco podem ser identificados, permitindo o estabelecimento de uma alternativa
(IAMAMURA, 2000, apud JESUS, 2004, p. 24).
A assistência tem a finalidade de atender as mulheres em seus problemas de saúde,
na tentativa de diagnosticar algumas patologias que possam afetar a mãe e o bebê durante o
período gestacional. No pré-natal, gestações consideradas de alto risco são amenizadas
mediante a realização de exames, com o intuito de que tanto a mãe, quanto o bebê cheguem
até o final da gravidez, em condições normais.
Nesse contexto, a prematuridade pode ser analisada de forma mais ampla, além dos
parâmetros técnicos e biológicos. Deve ser analisada sob a ótica da desigualdade e limitação
dos serviços de saúde, que resultam em questões sociais mais amplas vividas pelos sujeitos no
cotidiano das famílias.
A seguir, é apresentado como ocorre a assistência ao recém-nascido prematuro e de
baixo peso ao nascer no que se refere à implantação de políticas públicas na área.

2.2.2 A assistência ao prematuro

O recém-nascido prematuro apresenta características que lhe são peculiares como o
tamanho pequeno, o baixo peso ao nascimento, pele fina, brilhante e rosada, veias visíveis,
pouca gordura sob a pele, cabeça relativamente grande em relação ao tamanho do corpo
(MANUAL MERK, 2006).
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Apresenta ainda, demandas próprias que necessitam ser atendidas, a fim de que seu
desenvolvimento seja completo. Entre as necessidades enquadram-se a anemia, que é a pouca
reserva de ferro, alto metabolismo, refletindo-se em grande velocidade de crescimento, gasto
protéico elevado, em virtude do seu crescimento, necessidade elevada de glicose, necessidade
elevada de gordura, para facilitar o desenvolvimento cerebral, maior perda de água, pouca
produção de enzimas digestivas, e a presença de vários fatores de estresse, como a falta de
oxigênio, infecções, distúrbios respiratórios, ruídos da UTI, punções, tubos, cateterismos,
sono interrompido, separação e ausência dos pais.
os bebês prematuros possuem maior risco de adoecer, acometidos por
enfermidades vasculares perinatais, como hemorragia cerebral e retinopatia
da prematuridade, ou por distúrbios metabólicos, como hipoglicemia.
Apresentam ainda dificuldade para manter a estabilidade térmica, gerando
hipotermia. E têm também uma capacidade precária de serem alimentados,
permanecendo várias semanas internados, demandando complexos recursos
tecnológicos e humanos. Essas imaturidades do recém-nascido prematuro
levam a uma alta mortalidade (CARVALHO; PROCHNIK, 2001, p. 24).

Como visto, o recém-nascido prematuro é um bebê cujo organismo ainda não se
encontra totalmente formado, se comparado com um bebê que nasce no período gestacional
apropriado, ou seja, de 39 a 42 semanas de gestação, sendo muito suscetível a infecções e a
contrair doenças, podendo representar riscos a saúde do bebê, necessitando de atenção e
cuidados especiais.
Se acompanharmos a história do desenvolvimento da assistência aos recém-nascidos
pré-termo e/ou de baixo peso, percebe-se que esta passou por modificações, particularmente
com a inserção de tecnologias de ponta para o cuidado aos bebês.
A primeira ala hospitalar voltada ao cuidado do recém-nascido pré-termo foi criada
em Paris há aproximadamente 100 anos. Neste país, a participação da mãe no atendimento ao
prematuro e as vantagens do aleitamento materno já faziam parte de sua assistência desde
Pierre Budin, obstetra francês que idealizou a incubadora com paredes de vidro, a fim de que
a mãe pudesse visualizar seu filho, incentivando ainda visitas e cuidados maternos ao recémnascido. Tal prática favoreceu não apenas a relação mãe-filho, mas também a lactação" e a
amamentação materna (KLAUS; ICENNEL, 1992).
O primeiro hospital dedicado ao atendimento dos prematuros surgiu em 1923, nos
Estados Unidos. Todas as normas utilizadas para a atenção a esses recém-nascidos
I I Secreção e excreção do leite.
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recomendavam o manuseio mínimo e o isolamento estrito, inclusive, separando-os dos pais.
No período compreendido de 1945 a 1960, o prematuro ainda continuou em isolamento,
embora tenham ocorrido mudanças e avanços no diagnóstico e manejo de bebês prematuros.
Em 1964, na Universidade de Standfor, Califórnia, foi realizado um primeiro
trabalho para investigar a possibilidade da entrada dos pais nos berçários (CAETANO, 2004).
A tecnologia para o cuidado com os recém-nascidos prematuros foi aumentando,
constituindo o que se denomina hoje de Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTINs). As
UTINs, são espaços apropriados para o tratamento de recém-nascidos prematuros, onde se
administram problemas relacionados com a imaturidade dos múltiplos sistemas e com a
desnutrição intra-útero. O tratamento para esses bebês nascidos pré-termo compreende o uso
de monitores, ventiladores artificiais, oxigênio, antibióticos, meios para manutenção do
equilíbrio metabólico, uso de sondas para alimentação via oral com leite materno, ou por
fórmula infantil (COLAMEO; REA, 2006).
Entretanto, as UTINs possuem algumas rotinas e práticas em relação à separação do
binômio mãe-filho. Esta prática, imposta pelas UTINs convencionais pode fazer com que a
mãe do bebê prematuro e/ou de baixo peso não produza leite e assim, não ordenhe, conserve
nem administre essa alimentação especial e essencial para protegê-lo de possíveis infecções.
A separação mãe-bebê também ocasiona problemas psicoafetivos, devido à restrição
de horários e visitas. Esse procedimento acaba por desenvolver nos pais um baixo vínculo de
apego ao bebê, desencadeando muitas vezes abandono desses recém-nascidos.
Como mostrado anteriormente, a mortalidade perinatal é bastante acentuada no
Brasil, sendo que os recém-nascidos com peso inferior a 2.500g perfazem cerca de 9,2% dos
nascimentos. (COLAMEO; REA, 2006).
A reversão dos altos índices de mortalidade neonatal vem acompanhada pela
melhoria da qualidade dos cuidados prestados ao recém-nascido nas UTIs neonatais. Dessa
forma, nos últimos anos, vem crescendo o número de Unidades de Terapia Intensivas (UTIs)
Neonatais, fazendo com que favoreça um atendimento mais adequado aos casos de
prematuridade e de baixo peso 12 ao nascer. O atendimento voltado aos recém-nascidos
prematuros requer uma complexidade de aparatos que estão divididos em medicamentos,
equipamentos, pessoal especializado, acabando por se tomar um procedimento de alto custo
para a sociedade (CARVALHO; PROCHNIK, 2001).

12 Para Lubchenco (1972, apud Colameo; Rea, 2006), o bebê que nasce com menos de 2.500g é chamado de
recém-nascido de baixo peso (RNBP), e com menos de 1.500g, recém-nascido de muito baixo peso (RNMBP).
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Em países considerados "desenvolvidos" os bebês prematuros têm sido atendidos por
alta tecnologia e alta complexidade em ambientes tumultuosos, barulhentos, claros e
agressivos, longe dos pais. Em contrapartida, nos países menos desenvolvidos o acesso à
elevada e sofisticadas tecnologias continua sendo dificil, sendo que as unidades neonatais
passam a significar sinônimo de morte, devido ao mau funcionamento de incubadoras,
monitores, superpopulação, infecções, entre outros agravos. Portanto, nestes países, os bebês
prematuros não desfrutam dos beneficios do aparato tecnológico de boa qualidade, pois
dificilmente estão disponíveis (CAETANO, 2004).
Todo o atendimento prestado envolve recursos humanos e financeiros, necessitando
de medicamentos e tecnologia para tal. Porém, esta é restrita, devido às dificuldades na
aquisição, distribuição, acesso, uso e manutenção de equipamentos e medicamentos, e ainda
as de participação de recursos humanos especializados.
Assim sendo, o atendimento convencional também ocasiona gastos em saúde para os
países considerados desenvolvidos, contribuindo para a separação do binômio mãe-filho e
dificultando o início adequado do aleitamento materno, mecanizando a assistência e
reduzindo o contato humano entre as mães, filhos e profissionais de saúde (CARVALHO;
PROCHNIK, 2001).
Quando se trata de mortalidade neonatal, causada pela doença da membrana hialinau
em UTI, percebe-se que é de quatro a cinco vezes maior em países em desenvolvimento do
que registrado em países do "primeiro mundo", sendo que a incorporação tecnológica
sofisticada e cara do ponto de vista financeiro, deveria estar contribuindo para o declínio
dessa taxa. Essa diferenciação pode ser decorrente de vários fatores: menor quantidade de
recursos, superlotação, a deficiência nos cuidados básicos com o recém-nascido. Além disso,
soma-se ainda a falta de preparação de pessoal, bem como a quantidade e a qualidade dos
recursos humanos.
Esses avanços tecnológicos permitem que cada vez mais recém-nascidos prematuros
e de baixo peso sobrevivam. Mas, as péssimas condições de vida de grande parte da
população brasileira, a falta de acesso a um acompanhamento e consultas ao pré-natal,
acabam por aumentar o número de bebês que nascem em condições de risco (CARVALHO;
PROCHNIK, 2001). Em vista disso, o problema não é de tecnologia apenas, uma boa parte
deles são de condições de vida, o que demonstra o valor das políticas públicas de saúde, em
particular, neste caso, voltadas à prevenção e a prematuridade. Cabe ressaltar que, em virtude
13 Membrana que encerra o humor vítreo, que é uma substância transparente e gelatinosa que enche a maior parte
do globo ocular, por detrás do cristalino. Disponível em: <http://www.priberam.pt >. Acesso em 18 abr de 2007.

43

dos avanços tecnológicos e de um conjunto de procedimentos cada vez mais especializados,
aumentaram as possibilidades de sobrevivência dos recém-nascidos pré-termo.
Por sua vez, a humanização do nascimento, compreende ações que vão desde o prénatal, reunindo esforços para evitar condutas agressivas com o bebê. Dessa forma, a atenção
ao recém-nascido deve caracterizar-se pela segurança técnica da atuação profissional e
condições hospitalares adequadas, mediante a suavidade no toque durante a execução de todos
os cuidados prestados (BRASIL, 2006).
O Centro Perinatal do Departamento de Pediatria da Universidade Livre de Berlim,
coordenado pelo professor Dr. Karls Bauer, foi um dos pioneiros centros alemães a implantar
um programa de humanização, iniciando este processo em 1975 com a retirada do horário de
visita dos pais na UTI neonatal. Os profissionais deste centro tiveram que lutar contra
diversos conceitos de qualidade de assistência ao recém-nascido considerados como
verdadeiros na época. O ambiente da unidade neonatal é tranqüilo, com baixo nível de ruído e
de iluminação, apresentando um programa de atenção individualizada com manipulação
mínima e de organização espacial do bebê. A visita e a participação de toda a família são
estimuladas, sendo que a mãe é incentivada a permanecer na unidade pelo tempo que desejar
(BRASIL, 2002).
Nesta perspectiva, buscando definir, apoiar e padronizar ações similares nas unidades
neonatais, além de não se preocupar em encontrar uma metodologia de abordagem perinatal
que seja conveniente para países em desenvolvimento, mas, sim, com o objetivo de alterar a
postura a partir da humanização, o Ministério da Saúde lançou, em 05 de julho do ano 2000, a
Portaria n° 693 que aprova a Norma de Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo
Peso — Método Mãe-Canguru.
A norma tem por objetivo introduzir algumas ações nas unidades médicoassistenciais integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS), no que tange a melhoria da
eficiência e eficácia da atenção aos recém-nascidos, visto que este tipo de atenção melhora
visivelmente as chances de vida dos bebês pré-termo e/ou de baixo peso, além de determinar
um equilíbrio de suporte às necessidades biológicas, ambientais e familiares, ocasionando
mudanças que favorecem a promoção de um atendimento mais humanizado (BRASIL, 2000).
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2.2.3 O Método Mãe Canguru no âmbito das Políticas Públicas de Saúde

A expressão "atenção humanizada" é algo difundido hoje na área da saúde, tendo em
vista a necessidade de implantar uma nova visão para as rotinas hospitalares, que promovam
o contato precoce entre paciente e família. No caso deste estudo, foca-se para a humanização
da atenção ao recém-nascido de baixo peso, e para as práticas que promovam a relação mãefilho, deixando de lado a prática de separar ambos mediante a utilização, nas maternidades e
hospitais, dos chamados berçários. Prova disto, são os alojamentos conjuntos, que promovem
o contato entre a tríade mães/bebês/famílias, logo após o nascimento, exceto nos casos em que
a criança nasce prematura ou com alguma enfermidade, necessitando permanecer sob
cuidados especializados na unidade neonatal.
O Programa Madre Canguro foi idealizado em 1978 no Instituto Materno-Infantil de
Bogotá, na Colômbia pelos médicos neonatologistas Héctor Martinez e Edgar Rey Sanabria,
com o objetivo de buscar respostas à superlotação das incubadoras, o que ocasionava altas
taxas de infecção e morte nos recém-nascidos. Os recém-nascidos estavam sujeitos a urna
situação de superpopulação, com mais de uma criança por incubadora, ocasionando infecções
cruzadas e a ausência de recursos tecnológicos. Devido a esta situação, a amamentação
ocorria de forma reduzida, o que favorecia a utilização de fórmulas infantis na alimentação
dos bebês, sendo que a mortalidade neonatal era extremamente alta e o abandono materno
freqüente.
De acordo com Carvalho e Prochnik (2001, p. 09)
imediatamente após o nascimento, o recém-nascido de baixo peso era
colocado em uma incubadora, às vezes compartilhada por um ou mais
recém-nascidos. Na UTI do Instituto Materno-Infantil de Bogotá, não se
permitia o acesso a pessoas estranhas, incluindo-se também a mãe, que só
podia ver o seu bebê quando este recebia alta.

O período que estes recém-nascidos permaneciam no hospital variava, podendo
chegar até três meses. Em virtude disso, a proporção de crianças abandonadas era alta devido
à ausência do estabelecimento do vínculo mãe-filho.
O programa mãe-canguru, proposto, era baseado nos princípios de alta precoce,
independentemente do peso do recém-nascido, desde que este apresentasse condições clínicas
estáveis; não utilização de fórmula infantil na alimentação dos bebês, apenas o leite materno
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considerado principal fonte nutricional para o recém-nascido; incentivo ao contato pele a pele
precoce entre a mãe e o bebê; manutenção do bebê em posição vertical. Nesse sentido a
iniciativa contou com o apoio do UNICEF, que divulgou os resultados, especialmente aqueles
referentes à diminuição das taxas de mortalidade, os beneficios psicológicos e o baixo custo
no desenvolvimento do método (VENÂNCIO; ALMEIDA, 2004).
Debaixo da roupa da mãe, o recém-nascido permanece vinte e quatro horas por dia,
inclusive durante o período de sono da mãe quando esta dorme semi-sentada. Assim, a
proximidade com o calor materno, suas carícias, sua voz, batidas cardíacas, respiração
acabam por se tornar estímulos para a respiração do bebê, evitando-se as apnéias14,
promovendo o desenvolvimento do vínculo psicoafetivo e do apego entre a mãe e seu bebê e
entre estes e sua família (CARVALHO; PROCHNIK, 2001).
Portanto, o Programa Mãe-Canguru, representou a redução do tempo de permanência
do recém-nascido na incubadora, na colocação do bebê no peito da mãe na chamada posição
canguru, pelo fato da semelhança entre a forma como a fêmea canguru e outros marsupiais
carregam seus filhotes.
Para Furlan, Scochi e Furtado (2003, p. 444),
o processo político-institucional e administrativo de reestruturação do
sistema de saúde do país, ocorrido nas duas últimas décadas e o ideário de
humanização na perspectiva de favorecer e manter a relação mãe-filho e
família, deixa de ser exclusivo do discurso dos profissionais de saúde, para
se constituir em diretrizes de políticas públicas para a assistência ao processo
de nascimento.
No Brasil, com o intuito de promover e incentivar a presença e participação da mãe e

da família na unidade neonatal, o Ministério da Saúde aprovou a Portaria n° 693 GM/MS em
05 de julho de 2000, que regulamenta a Norma de orientação para a implantação do Método
Mãe Canguru, destinado a promover a atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso.
Considerando que, na busca de atenção à saúde, a adoção dessa norma pode ser
essencial na promoção de uma mudança institucional focalizada na humanização da
assistência e no principio de cidadania da família, o Ministério da Saúde define o Método
Mãe-Canguru como sendo

14 É definida como a interrupção/diminuição do fluxo aéreo (respiração) que leva a queda do oxigênio no sangue
e a despertares. Disponível em: <http://www.sono.org.beindex.php ?source=disturbiosdosono&op=apneia>.
Acesso em 02 de ago de 2007.
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um tipo de assistência neonatal que implica o contato pele a pele precoce
entre a mãe e o recém-nascido de baixo peso, de forma crescente e pelo
tempo que ambos entenderem ser prazeroso e suficiente, permitindo, dessa
forma, uma maior participação dos pais no cuidado ao seu recém-nascido.
(BRASIL, 2000, p. 01).

A prática do método foi anterior a aprovação da Norma que regulamenta esta atenção

como política pública de saúde. O Método Mãe-Canguru iniciou-se em 1991, no Hospital
Guilherme Álvaro, em Santos São Paulo, e no Instituto Materno-Infantil de Pernambuco
(IMIP), no ano de 1993. O modelo adotado pelo IMIP foi reconhecido, em 1997 pela
Fundação Getúlio Vargas, através da premiação "Gestão Pública e Cidadania", sendo ainda
premiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A partir
de então, o método começou a expandir-se, fato que contribuiu para sua definição como
política pública.
Uma vez estabelecida a Norma, surgiu a necessidade do desenvolvimento de uma
estratégia para a sua implantação nas várias unidades hospitalares. Nesse sentido, foi
desenvolvido um programa de treinamento teórico-prático sobre Atenção Humanizada ao
Recém-Nascido de Baixo Peso — Método Mãe Canguru, por meio da organização de um
manual técnico para capacitação e um instrumento de avaliação, a fim de ser aplicado nas
maternidades treinadas para quantificar a escala de implantação desta metodologia.
A população a ser atendida abrange gestantes em situações clínicas ou obstétricas de
maior risco para o nascimento de crianças de baixo peso; recém-nascidos de baixo peso, desde
o momento de admissão na Unidade Neonatal, até a sua alta hospitalar, quando deverão ser
acompanhados por ambulatório especializado. O atendimento é estendido ainda a mães e pais
que, com suporte da equipe de saúde, deverão ter contato com o seu filho o mais
precocemente e receber adequada orientação para participar do método.
A Norma do Ministério da Saúde propõe a aplicação do método em três etapas:
iniciando nas unidades neonatais - (unidades de terapia intensiva neonatal e unidades de
cuidados intermediários); passando a seguir às unidades canguru, ou ainda denominadas de
alojamento conjunto canguru; e após a alta hospitalar, nos ambulatórios de seguimento, o
chamado canguru domiciliar.
A primeira etapa compreende o período logo após o parto e é relativa a situação do
recém-nascido de baixo peso, que é internado na unidade neonatal para adaptar-se a vida
extra-uterina. Durante esta fase, a norma determina o livre acesso dos pais à unidade de
terapia intensiva neonatal, participação da família nos cuidados com o bebê, estímulo ao
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aleitamento materno. De acordo com a Norma, nas situações em que as condições clínicas da
criança permitirem, deverá ser iniciado o contato pele a pele direto, entre mãe e criança,
progredindo até a colocação do recém-nascido sobre o tórax da mãe ou do pai. Na realização
desta etapa há uma preocupação com o meio ambiente, no sentido de minimizar os estímulos
sonoros, luminosos e de manipulação do bebê, diminuindo o nível de stress, a fim de
preservar ou diminuir os danos celebrais e fisicos do bebê. O Método Mãe Canguru, com suas
ações prevê uma boa qualidade de vida afetiva, nutricional e neurológica ao bebê.
A segunda etapa é o período em que o recém-nascido encontra-se estabilizado
clinicamente e poderá ficar com acompanhamento contínuo pela sua mãe. Após o período de
adaptação e treinamento realizados na etapa anterior, a mãe e a criança estarão aptas a
permanecerem em enfermaria conjunta, onde a posição canguru será realizada pelo maior
tempo possível. Segundo a norma é importante que a mãe certifique-se que deseja participar
desse tipo de assistência e se tem disponibilidade de tempo, além de reconhecer as situações
de risco do recém-nascido, como mudança na coloração da pele, pausas respiratórias e
redução da movimentação. A decisão de participação deve ser tomada de forma conjunta por
meio do consenso da mãe, familiares e profissionais de saúde. Para o recém-nascido, os
critérios para sua participação na segunda etapa relacionam-se com a estabilidade clínica,
nutrição enteral plena no peito materno, via sonda gástrica ou copo, peso mínimo de 1.250g e
ganho de peso maior que 15g ao dia.
Durante a segunda etapa, espera-se que a mãe permaneça a maior parte do tempo
pele a pele com sua criança, obedecendo a critérios clínicos e psico-sociais que garantam
segurança e adequado crescimento/desenvolvimento da criança e prazer ao binômio mãefilho. Essa enfermaria conjunta funciona como uma preparação à alta hospitalar da mãe e do
filho.
A terceira etapa do método, refere-se a alta hospitalar, entretanto, os critérios para
que esse procedimento ocorra estão ligados a segurança materna e conscientização da família
quanto aos cuidados do bebê em domicílio, além do fato da mãe estar psicologicamente
motivada, a fim de dar prosseguimento ao trabalho iniciado na maternidade, de contato pele a
pele 24 horas por dia. Deve constatar ainda a garantia de retorno freqüente à unidade de
saúde, o bebê deve ter peso mínimo de 1.500g, além de sucção exclusiva ao peito materno e
ganho de peso adequado nos três dias que antecedem sua alta. No processo de alta hospitalar,
deve ser dado mediante a condição de acompanhamento ambulatorial assegurada, sendo que
na primeira semana, após a alta, a freqüência dever ser de três consultas, reduzindo na
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segunda semana para duas consultas e por fim na terceira semana em diante pelo menos uma
consulta até a criança alcançar o peso de 2.500g.
Cada uma das etapas requer subsídios que assegurem a puérpera e ao bebê condições
para o aprimoramento do vínculo, da promoção do aleitamento materno, além da capacitação
da mãe no cuidado com seu filho. Dessa forma, dentre as condições propícias para a
realização de cada etapa, estão as idas diárias da mãe à unidade hospitalar, o fornecimento de
auxílio transporte às mães que necessitarem, fornecimento de refeições durante a permanência
diurna na unidade, espaço adequado para permanência e descanso, além de ser utilizado para
palestras e convívio das mães proporcionando maior confiança e rede de apoio entre elas, e
um dos pontos mais importantes que é o livre acesso dos pais à unidade neonatal.
Conforme a norma que regulamenta o método, os recursos para sua implantação
dividem-se em recursos humanos e recursos fisicos, sendo que os primeiros formam uma
equipe multiprofissional, e sempre que possível deverá ser formada por: médicos
(neonatologistas, obstetras, pediatras, oftalmologistas), enfermeiras com cobertura de 24
horas, auxiliares de enfermagem (na segunda etapa é preciso uma auxiliar para cada seis
binômios mãe/filho), psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais,
fonoaudiólogos e nutricionistas.
Os recursos fisicos estão relacionados às condições de permanência e acesso da
família na unidade neonatal, como a colocação de cadeiras removíveis para a colocação do
bebê em posição canguru, obedecendo aos critérios da primeira etapa. Os quartos ou
enfermarias conjuntas deverão ter aproximadamente cinco metros quadrados para cada
conjunto leito materno/berço do recém-nascido. O recomendado pela norma é que a
localização desses quartos propicie facilidade de acesso a UTI Neonatal. Quanto ao número
de binômios mãe/filho por enfermaria, o indicado é de no máximo seis, sendo que os postos
de enfermagem devem estar próximos a esta enfermaria conjunta, e cada uma destas últimas
deverá possuir um banheiro, (com chuveiro, lavatório e sanitário) e um recipiente com tampa
para recolhimento da roupa usada.
Para a realização da posição canguru ou contato pele a pele, é necessário, por parte
dos bebês estabilidade clínica, respiratória e circulatória, sendo que para a equipe de saúde
que acompanha os recém-nascidos e suas mães na unidade neonatal, é preciso que haja
orientação aos pais acerca do método, a estimulação quanto a manutenção do contato tátil
com o bebê, e também em relação ao ordenhamento e armazenamento do leite materno.
Assim, Venâncio e Almeida (2004) citando Silva (2003), coloca que este autor ao
analisar normas e rotinas definidas pelo Ministério da Saúde, constatou cinco bases na
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proposta brasileira, ligadas aos cuidados individualizados, focalizados na família; o contato
pele a pele precoce; o controle ambiental de luz e som, no intuito de evitar estimulação
aversiva e inadequada; adequação quanto à postura, prevenindo futuras distonias nos recémnascidos prematuros; e a amamentação que propicia o vínculo e a prevenção de doenças no
primeiro ano de vida, tendo em vista a fonte de nutrientes e vitaminas que compõem o leite
materno.
O Método Mãe-Canguru aplicado no Brasil pode ser considerado um programa de
intervenção complexo e abrangente, que leva em consideração o desenvolvimento global do
bebê e o meio no qual ele está inserido, tendo como objetivo a humanização ao recém-nascido
de baixo peso, e não a substituição das tecnologias utilizadas nas unidades de terapias
intensiva neonatal (UTIN).
Entretanto, Venâncio e Almeida (2004) colocam que no início do método surgiram
questionamentos acerca da sua efetividade e vantagens, tendo em vista que os resultados
obtidos não foram comparados com um outro grupo, nem submetidos a nenhum estudo com
metodologia científica de avaliação, mas apesar disso, muitos países da Europa adotaram tal
prática. Ao passar do tempo, países considerados em desenvolvimento e mesmo os
denominados desenvolvidos, adotaram a prática, revelando possibilidades de adaptação deste
método em diferentes contextos de acesso à tecnologia na assistência neonatal.
Na década de 90, pesquisadores da área da saúde de diversos países reuniram-se com
o intuito de discutir a efetividade, aplicabilidade, aceitabilidade e segurança deste tipo de
atenção. Baseando-se em pesquisas já realizadas nos relatos de experiências de diversos
serviços, Venâncio e Almeida (2004, p. S174), colocam que este grupo concluiu que o
Método Mãe-Canguru "tinha potencial para melhorar a saúde e a sobrevivência de recémnascidos de baixo peso, particularmente naqueles locais onde os recursos são limitados".
Os beneficios alcançados tanto pelas mães, quanto para os bebês, podem ser
atingidos também em locais que dispõe de tecnologia, em que o método contribui para a
humanização neonatal e para o vínculo mãe-bebê, além de favorecer o aleitamento materno,
facilitar a passagem da incubadora para o berço de forma mais acelerada, a alta antecipada do
hospital, a estabilização mais rápida do controle da temperatura, dos batimentos cardíacos e
da respiração.
De acordo com o Manual Técnico que fornece as diretrizes para a implantação da
Norma, o método não substitui as unidades de terapia intensiva neonatal, nem o uso das
incubadoras, além de que não objetiva apenas economizar recursos humanos e técnicos, mas
fundamentalmente aprimorar a atenção perinatal (BRASIL, 2006).
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Venâncio e Almeida (2004), expõem ainda em seu trabalho as evidências científicas
acerca do papel do Método Mãe-Canguru na redução da morbidade e mortalidade infantis,
dos beneficios psicoafetivos relacionados ao método, e ainda beneficios relacionados à prática
do aleitamento materno. Estas evidências partiram de uma revisão sistemática realizada pela
Cochrane Libraty, em fevereiro do ano 2003, a qual encontrou somente três estudos

comparativos do Método Mãe-Canguru com o cuidado convencional ao recém-nascido de
baixo peso, respeitando o critério para inclusão, ou seja, a escolha aleatória de bebês com
menos de 2.500g.
Nesse sentido, o primeiro estudo realizou-se em um hospital do Equador e consistiu
na análise da evolução de bebês não gemelares e que não apresentavam anormalidades
congênitas, respiratórias, metabólicas ou infecciosas, com peso ao nascer, inferior a 2.000g.
Os 140 bebês do grupo canguru foram mantidos em contato pele a pele e amamentados
livremente, enquanto que os 160 bebês no grupo denominado controle permaneceram em
incubadoras ou berços aquecidos, sendo amamentados em horários pré-estabelecidos.
O segundo estudo se deu na Colômbia, com a seleção de 396 recém-nascidos, de um
total de 777, que apresentaram peso de nascimento igual ou inferior a 2.000g, que não
apresentaram má-formação congênita ou outros problemas perinatais, escolhidos
aleatoriamente para participarem do grupo canguru, e que permaneceram 24 horas por dia em
contato pele a pele, recebendo leite materno regularmente.
O terceiro estudo ocorreu em três hospitais, na Etiópia, Indonésia e México, cujo
peso de nascimento dos recém-nascidos variou entre 1.000g e 1.999g. Estes não poderiam
apresentar malformações, nem estar sob a dependência de oxigênio e/ou líquidos
intravenosos, e ainda necessitavam apresentar habilidade para se alimentar no peito materno.
Os bebês do grupo canguru permanceram sob o contato pele a pele, dia e noite, inclusive
durante o período de sono materno. Do total de 463 bebês deste estudo, 178 foram recusados,
não sabendo o número de recém-nascidos inicialmente escolhidos para cada grupo.
Portanto, este estudo, que envolveu 1.362 bebês e fez uso de métodos padronizados
da Cochrane Collaboration chegou a conclusão que o Método Mãe-Canguru mostrou-se
associado à diminuição do risco de infecção hospitalar e a redução de doenças consideradas
graves; além disso, bebês submetidos ao método obtiveram maior ganho de peso diário, sendo
que, comparando os dois grupos estudados, não percebeu-se diferenças na mortalidade
infantil.
Em relação às evidências dos beneficios psicoafetivos relacionados ao método,
Venâncio e Almeida (2004, p. S175), colocam que
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A separação do bebê de sua família, principalmente de sua mãe, imposta
pelas condições clínicas do bebê doente e por normas das UTLN
convencionais, pode levar a uma interferência negativa na formação dos
laços afetivos, o que pode afetar o posterior desenvolvimento
psicoemocional desse bebê.

Assim, o contato proporcionado pelo Método Mãe-Canguru entre o bebê prematuro e
sua mãe, pode promover alterações no organismo de ambos, devido ao fato da pele, maior
órgão do corpo humano, receber estímulos sensoriais de várias grandezas, além de promover a
liberação de ocitocina desempenhando um importante papel no comportamento da mãe,
afetando seu humor e facilitando o contato com o bebê. Os autores colocam ainda que em
uma pesquisa realizada por Tessier et ai (1998, apud Venâncio e Almeida 2004), com 488
mães de bebês prematuros, constatou que as mães que realizaram o método se sentiram mais
competentes, além de apresentarem melhor percepção das aptidões do bebê.
Ainda a esse respeito, Klaus e Kennel (1992) quando argumentam acerca da
formação do apego em pais e bebês, colocam que a prematuridade e o processo prolongado de
internação constituem fatores de riso para o atraso do desenvolvimento, maus tratos familiares
e até mesmo abusos, atribuindo a origem desses problemas ao afastamento do recém-nascido
colocado aos pais e familiares.
Segundo o manual técnico (BRASIL, 2006)
O Método Canguru propicia que os laços afetivos se desenvolvam de modo
mais natural, pois ele permite que mãe e/ou pai possam ter um contato pele a
pele íntimo com seu bebê e os ajuda a se sentirem mais confiantes em si
mesmos. O Método Canguru diminui, também o estresse do bebê (evitando,
assim, o aumento do nível de cortisol e, em conseqüência disso, preservando
o cérebro do bebê de possíveis danos).

No que tange às evidências dos beneficios relacionados à prática do aleitamento
materno os autores colocam que o Método Mãe-Canguru é um estímulo à amamentação, e
citam que estudos realizados em serviços que praticam o método mostram que mães que
realizam o contato pele a pele com seu bebê prematuro possuem um volume diário de
produção de leite maior quando comparadas ao grupo controle.
Sendo assim, pode-se considerar esta prática revolucionária ao iniciar uma
transformação na concepção e na forma de lidar com o bebê que nasce prematuro e/ou de
baixo peso, tendo a mãe como a fonte de calor oferecendo a chance de se desenvolverem de
forma mais saudável e com melhor qualidade de vida.
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A seguir, contextualiza-se a instituição como cenário de prática e de realização do
estágio curricular obrigatório, apresentando ainda as manifestações da questão social na
relação com as mães/famílias de recém-nascidos prematuros e/ou de baixo peso que realizam
o Método Mãe Canguru.
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3 A UNIDADE DE NEONATOLOGIA DO HU: ESPAÇO SÓCIO-OCUPACIONAL
DO SERVIÇO SOCIAL E AS DIFERENTES FORMAS DE EXPRESSÃO DA
QUESTÃO SOCIAL

O presente capítulo é resultado do desenvolvimento das atividades de estágio
curricular obrigatório realizado na unidade neonatal da maternidade do Hospital Universitário
de Florianópolis, focando para a prática da Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo
Peso — Método Mãe-Canguru.
Mediante o período de realização do estágio e percepção da realidade e dinâmica
institucionais, pretende-se a seguir, apresentar quais as atividades desempenhadas pelo
profissional de serviço social no desempenho de suas funções relacionadas ao método, e ainda
identificar quais as expressões da questão social trazidas pelas mães/famílias de recémnascidos prematuros e/ou com baixo peso, percebidas nesse período, contextualizando com o
espaço sócio-institucional do assistente social.

3.1 O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - HU

O Hospital Universitário Professor Polydoro Emani de São Thiago é uma instituição
pública federal vinculada à Universidade Federal de Santa Catarina e ao Ministério da
Educação. Teve suas obras iniciadas em 1964, no Campus Universitário da Trindade.
Entretanto, tornou-se realidade apenas em 1980, após uma árdua luta por parte dos alunos,
professores e da comunidade junto às autoridades Federais, a fim de obterem recursos para
sua inauguração. Primeiramente, foram instalados os leitos de clínica médica e pediátrica e
seus respectivos ambulatórios. Mais tarde, iniciaram as atividades do centro cirúrgico, a
clínica cirúrgica I, a UTI Adulto e a Maternidade (UFSC, 2006).
O Hospital Universitário — HU tem por objetivo promover o ensino, a pesquisa e a
extensão na área de saúde e afins, prestando atendimento de forma universalizada e igualitária
à comunidade e aos demais municípios do Estado de Santa Catarina, atendendo
exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde — SUS. Por atuar nos três âmbitos da
assistência, o primário, o secundário e o terciário, o Hospital Universitário é destaque também
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em nível estadual em patologias complexas, clinicas e cirúrgicas, com grande demanda na
área de câncer e cirurgias de grande porte.
Atualmente, o Hospital Universitário oferece atendimento de emergência,
ambulatorial e de internação nas áreas de Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Maternidade,
Pediatria e Tocoginecologia. Esta última, juntamente com o Centro Obstétrico e as Unidades
de Neonatologia foi implantada em outubro de 1995, resultado de um longo período de
captação e preparação de recursos humanos, além de equipamentos e técnicas de intervenção,
visando à modernização e a humanização do atendimento.
As especialidades de atendimento oferecidas estão dispostas em: Anestesiologia,
Cardiologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Vascular, Emergência, Gastroenterologia, Hematologia,
Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Neurologia, Nefrologia, Pediatria,
Pneumologia, Proctologia, Terapia Intensiva, Urologia. O atendimento de emergência atende
cerca de 400 pacientes/dia devido a grande demanda e procura pela população local, tendo em
vista a falta de atendimento nos Postos e Unidades de saúde Municipais/Estaduais (UFSC,
2006).
Seu corpo clínico constitui-se de professores dos Departamentos do Centro de
Ciências da Saúde que utilizam o ambiente hospitalar como centro de ensino e pesquisa, além
de médicos e demais profissionais das mais diversas áreas: Enfermagem, Farmácia e
Bioquímica, Nutrição, Serviço Social, Odontologia, Psicologia e Engenharia Biomédica.

15

A estrutura organizacional está disposta sob a direção de um órgão superior, o
Conselho Diretor, uma Direção Geral e uma vice-diretoria assessoradas por uma secretaria
administrativa e comissões permanentes. Na Diretoria geral estão ligadas quatro diretorias
setoriais que são: Diretoria de Administração, Diretoria de Apoio Assistencial, Diretoria de
Enfermagem e Diretoria de Medicina.
A fonte de recursos do Hospital é proveniente de recursos Federais, através de
repasses do Fundo Nacional de Saúde. A atual conjuntura, caracterizada pela diminuição dos
recursos para as políticas públicas, bem como a racionalização de procedimentos e
investimentos no treinamento de recursos humanos, tem se tomado um grande desafio para a
administração atual. Um fator preocupante nas administrações anteriores foi a relação
receita/despesa. Dessa forma a progressiva implantação de um sistema de informática, a
melhoria dos sistemas de distribuição de medicamentos de forma individualizada, o controle
na divisão de materiais médicos e de enfermagem, por cotas, o estabelecimento de fluxo de

15 informações retiradas do sue: http://www.hu.ufsc.br
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licitação anual com entrega parcelada, a implantação de controles administrativos na área
contábil e financeira entre outros aspectos contribuíram para se atingir esse equilíbrio.

3.2 A MATERNIDADE DO HU

O processo de implantação da maternidade inicia-se em 1984, quando é criada a
Comissão pró-implantação da maternidade, constituída por uma equipe de enfermeiras da área
materno-infantil do HU e docentes do Departamento de Enfermagem e Pediatria da UFSC.
Em 1987, é inaugurada a área fisica, construída com recursos do então Instituto Nacional de
Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), mas por falta de recursos não é ativada.
(UFSC, s.d).
Em abril de 1988, há uma designação oficial da Comissão de Implantação da
maternidade, constituída por profissionais de Administração, Serviço Social, Enfermagem,
Economia, Farmácia-Bioquímica, Psicologia, Medicina e Obstetrícia. Esta equipe atua até
1989, quando por motivos político-administrativos, os trabalhos são interrompidos durante
quatro anos. (UFSC, s.d).
Com a nova direção do hospital, em 1992, uma das metas passa a ser a reativação da
Comissão da Maternidade, sendo que a obra é financiada pela Secretaria de Estado da Saúde e
o Ministério da Educação e Cultura. Em 1994, é realizado um concurso público para ativar a
maternidade, culminando com a sua inauguração em 24 de outubro de 1995.
A Comissão de Implantação da Maternidade transforma-se em Grupo Interdisciplinar
de Assessoria à Maternidade (GIAM) e, no início de seu funcionamento já é discutida na
Comissão de Implantação a questão de acompanhante para a gestante durante o parto. Neste
sentido, o acompanhante passa a ser aceito, desde o período da internação até a alta da
gestante, sob a condição de haver participado das consultas do pré-natal. (UFSC, s.d).
A filosofia da Maternidade do Hospital Universitário está pautada no princípio da
atenção humanizada ao parto, através de um atendimento personalizado de assistência à
mulher-recém-nascido-família, considerando os seus aspectos bio-psico-sociais. Considera,
ainda, que o ciclo gravídico-puerperal consiste em um evento fisiológico, com repercussões
psicológicas e sociais, onde o papel do pai possui uma importância reconhecida para a sua
companheira e para o recém-nascido, estimulando a participação no desenvolvimento da
paternidade. Atuando com estratégias que visam a humanização, a maternidade do HU foi
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reconhecida com o titulo de Hospital Amigo da Criança I6 , em dezembro de 1997, e com o
prêmio Galba de Araújo 17, em 2000.
A questão do parto humanizado era algo que vinha sendo discutido desde 1998. A
partir de então, formula-se um projeto, a fim de permitir o acompanhamento no momento do
parto resultando com o envio da proposta aos deputados, sendo a mesma aprovada na esfera
estadual. No ano de 2005 é aprovada em âmbito federal mediante a Lei 11.108 de 07 de abril
de 2005, que assegura a toda as parturientes o direito à presença de acompanhante durante o
trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único de Saúde 18.
A assistência humanizada possibilitou nas rotinas de atendimento a incorporação de
práticas diferenciadas de outras maternidades, como o direito da mulher escolher a posição do
parto que deseja realizar (cócoras ou vertical, horizontal), sendo que o parto cesárea é
decidido pelo médico mediante o quadro clínico da gestante e/ou do bebê.
O atendimento humanizado e o incentivo ao aleitamento materno perpassam todos os
trabalhos desenvolvidos na maternidade, como também os trabalhos com grupos, divididos
em (UFSC, s.d):
•

Grupos de Gestantes e/ou Casais Grávidos - é oferecido às gestantes e pais que se
encontram entre o quarto e o sexto mês de gravidez residentes em qualquer região
da grande Florianópolis. Nos encontros realiza-se trabalhos de condicionamento
físico e relaxamento, além de abrir espaço para a troca de informações e
experiências sobre gestação, tipos de parto, aleitamento materno, cuidados com o
recém-nascido, além de possibilitar a visita na área fisica da maternidade.

•

Encontro de Gestantes do Terceiro Trimestre — neste encontro são discutidos
temas como o parto e os cuidados com o recém-nascido, além de promover a
oportunidade das gestantes conhecerem a estrutura de atendimento da
maternidade. O encontro se dá em três momentos: no primeiro, trabalha-se as
expectativas e dúvidas que surgem no grupo; no segundo momento, é oferecido

16 A Iniciativa Hospital Amigo da Criança — IHAC- foi idealizada em 1990 pela Organização Mundial da Saúde
e pelo UNICEF para promover, proteger e apoiar o aleitamento materno. Disponível em
<http://www.unicef.org/brazil/ihac.htm>. Acesso em 05 de jun de 2007.
17 O Prêmio Galba de Araújo foi criado pela Portaria MS/GM n° 2.883 de 04 de junho de 1998, a fim de
reconhecer estabelecimentos de saúde integrantes da rede do Sistema Único de Saúde — SUS que se destacam no
atendimento obstétrico e neonatal. Disponível em
<http://bvsms.saude.gov.br/html/pt/popup/info/nremio galba.htm>. Acesso em 05 de jun de 2007
18 Informação disponível em <http://www.amigasdoparto.org.bernid_2005_08_04_dou.asp>. Acesso em 07 de
jul de 2007.
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um lanche, ocorrendo assim uma maior integração e trocas de experiências. No
terceiro momento realiza-se a visita à Maternidade.
• Grupo Amigas do Peito — é uma experiência de âmbito comunitário que visa a
promoção e apoio ao aleitamento materno, desenvolvido na comunidade da
Serrinha — Trindade, por meio de uma parceria firmada entre a equipe profissional
da Maternidade e a Pastoral da Criança.

Além desses grupos, a Maternidade do HU conta ainda com o Grupo Interdisciplinar
de Assessoria à Maternidade (GIAM), que conta com a presença do assistente social, o Grupo
Interdiciplinar do Alojamento Conjunto (GIAC), o Grupo Interdisciplinar da Neonatologia
(GINEO), e a Comissão Pró-Aleitamento Materno. Estes grupos são compostos e dirigidos
aos profissionais que atuam na maternidade e têm como meta a discussão de casos, rotinas, e
estrutura, visando melhorar a sistemática de atendimento à saúde prestado na instituição e a
consolidação na prática da filosofia da maternidade do HU.
Quanto aos setores de atendimento, a Maternidade é formada pelos seguintes setores:
Triagem Obstétrica (T.0), Centro Obstétrico (C.0), Unidade de Neonatologia, Alojamento
Conjunto (AC), Central de Incentivo ao Aleitamento Materno (CIAM), Lactário e Hotelzinho.
A equipe multiprofissional da maternidade é composta por médicos obstetras,
neonatologistas, anestesistas, enfermeiras, técnicos de enfermagem, nutricionista, psicóloga,
fonoaudióloga, assistente social, atendentes e auxiliares administrativos, contando também,
com a participação de alguns departamentos de ensino.
Levando-se em consideração o princípio da atenção humanizada, a prática da
maternidade ocorre sob forma de alojamento conjunto, local onde ficam as mães juntamente
com o bebê que é entregue a ela assim que nasce e fica durante o período de internação, a fim
de facilitar a vinculação afetiva entre mãe-recém-nascido-família. O alojamento conjunto
abrange ainda a internação de gestantes de alto risco, que requerem um cuidado especial,
sendo que muitas delas são de outras cidades do Estado, necessitando ficar longe da família e
de seus afazeres devido as necessidades apresentadas com a gravidez.
Junto à maternidade encontra-se um posto de atendimento de Cartório, para registro
de nascimentos, facilitando o acesso ao este tipo de atendimento, além de contribuir para a
redução do número de crianças que não são registradas após o nascimento.
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3.3 A UNIDADE DE NEONATOLOGIA

Neste cenário caracterizado pela humanização, tendência presente em boa parte das
maternidades, encontra-se a Unidade de Neonatologia, implantada em 1995. A equipe desta
unidade é composta por um escriturário, trinta e cinco auxiliares de enfermagem e técnicos,
oito enfermeiros, treze médicos, dois fonoaudiólogos e também um nutricionista, um
psicólogo e um assistente social. Estes três últimos profissionais dividem sua atuação entre a
unidade neonatal e os outros setores da maternidade.
A Unidade Neonatal dispõe da sala de cuidados intensivos (UTI) com seis leitos para
internação; a sala de cuidados intermediários com seis leitos; a sala de cuidados mínimos com
quatro leitos, e a sala de isolamento com um leito.
A unidade de tratamento intensivo (UTI) é reservada aos recém-nascidos de alto
risco, prematuros e/ou de baixo peso que necessitam de recursos humanos e fisicos
especializados, por dependerem de cuidados médicos e hospitalares ininterruptos. A sala de
cuidados intermediários destina-se aos recém-nascidos que necessitam de tratamento não
infeccioso ou aos que já se encontram em fase menos crítica de sua doença, ou ainda aos que
já atingiram estabilidade clínica, mas ainda necessitam de cuidados específicos. A sala de
isolamento destina-se aos recém-nascidos com processo infeccioso, que permanecem no local
até o período de alta hospitalar.
No local, os profissionais preocupam-se em manter atitudes de humanização como o
incentivo aos pais para que acompanhem o recém-nascido enquanto ele estiver internado, sem
imposição de horários ou de permanência, capacitando-os para o processo de pós-alta, além
de estimular o contato entre pais e bebês.
É nesta unidade que acontece a Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo
Peso — Método Mãe-Canguru, a fim de proporcionar o contato precoce pele a pele de mães e
bebês prematuros, primando por um melhor desenvolvimento fisico e psico-afetivo, além de
aumentar e manter a produção do leite materno. Devido aos bons resultados alcançados pelo
trabalho, o Hospital Universitário recebeu da UNICEF, em 1997 o título de Hospital Amigo
da Criança (TERRES, 2005).
A implantação do Método Mãe Canguru no HU se deu em 1996 com o início da
posição canguru nos cuidados intermediários. Em março de 1999 ocorreu a Conferência
Nacional do BNDES e no mês de abril a visita dos técnicos. Em 2000, foi realizado um
workshop de capacitação acerca do Módulo Psicoafetivo realizado no Instituto Materno-
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Infantil (IMIP) em Recife/Pernambuco. Em 2003 foi iniciada uma reforma na área fisica para
a implementação do método.
Relacionado com a Unidade Neonatal, o "hotelzinho" é um quarto com quatro leitos
e dois sofás, disponibilizado às puérperas que já tiveram alta do alojamento conjunto, mas
cujo recém-nascido necessita permanecer internado na unidade neonatal por algum problema
de saúde, ou ainda pelo nascimento prematuro. Neste local, as mães recebem alimentação
(pão, leite, frutas) além dos horários de café da manhã, almoço e janta, que elas tem acesso
mediante a apresentação de um cartão junto ao refeitório do hospital. As mães permanecem
no "hotelzinho" a fim de desenvolver o vínculo afetivo e estimular o aleitamento materno.

3.4 O SERVIÇO SOCIAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

A atuação profissional do assistente social na área da saúde está pautada na própria
garantia do direito à saúde, expressa na Constituição Federal de 1988 e ainda nas legislações
_
complementares com enfoque na universalização do acesso. Sob esta orientação o processo de
trabalho nos serviços de saúde se desenvolve no Brasil a partir das alterações de caráter
tecnológico, organizacional e político que perpassam o Sistema Único de Saúde - SUS.
Para Costa (2000, p.41)
nos serviços de saúde, a inserção dos assistentes sociais no conjunto dos
processos de trabalho destinados a produzir serviços para a população é
mediatizada pelo reconhecimento social da profissão e por um conjunto de
necessidades que se definem e redefmem a partir das condições históricas
sob as quais a saúde pública se desenvolveu no Brasil.

Seguindo estes pressupostos, o Serviço Social no Hospital Universitário atua
conforme as diretrizes políticas da instituição (Assistência, Ensino, Pesquisa e Extensão),
buscando o conhecimento da realidade sócio-econômico-cultural das pessoas que são
atendidas no local, visando a garantia do pleno acesso ao direito a saúde, oferecendo os
suportes sociais necessários para a recuperação da saúde dos usuários.
A ação profissional do assistente social está alicerçada nos três eixos norteadores
para as ações profissionais descritos e (CRESS, 2005), baseados nas contribuições de Mioto
apud Lima (2004), são eles:
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1. Processos Políticos-Organizativos: podem ser definidos como uma área de
trabalho dos assistentes sociais que têm como principal objeto a participação
social sob a lógica da pluralidade e da cidadania, voltada para o fortalecimento
da sociedade civil. Neste processo são desenvolvidas ações de assessoria e
mobilização, realizadas por meio de diferentes abordagens como a grupai, a
individual e a coletiva, utilizando-se dos instrumentos técnico-operativos como
a reunião, a entrevista e as assembléias.
2.

Processos de Planejamento e Gestão: a intervenção consiste no
desenvolvimento de assessoria e consultoria nas instituições públicas e
privadas voltadas a proposição e avaliação de programas e projetos sociais,
bem como o desenvolvimento de ações voltadas para a gestão de recursos
humanos, gestão da informação, organização e gerenciamento de programas,
projetos e serviços.

3.

Processos Sócio-Assistenciais: a intervenção profissional está pautada para um
contato mais direto com os usuários, especialmente com famílias e segmentos
sociais vulneráveis. As ações acontecem privilegiadamente no contexto
institucional e o processo interventivo realiza-se a partir de demandas
singulares. O objetivo é contribuir para que, juntamente com os usuários se
possa responder as demandas colocadas na perspectiva da cidadania e dos
direitos. Quatro categorias de ações fazem parte deste processo: ações
periciais, ações sócio-emergenciais, ações sócio-terapêuticas e ações sócioeducativas. 19

Portanto, a atuação do assistente social no HU visa atender as demandas sócioassistenciais ligadas ao processo saúde-doença no atual contexto do SUS, sendo o trabalho do
serviço social realizado numa perspectiva educativa, assistencial e de apoio emocional.
Objetiva também atender as demandas sócio-assistenciais dos pacientes do HU; favorecer a
integração entre os diversos profissionais que prestam atendimento à clientela, garantindo
uma abordagem multidisciplinar ao usuário dos serviços; desenvolver pesquisas que
evidenciem fatores intervenientes no processo saúde-doença; favorecer ao paciente condições
de exercer maior controle sobre seu processo de tratamento e convivência com a doença;
favorecer ações educativas de saúde à comunidade universitária e à população atendida.
19 Informações contidas em "Atuação do Serviço Social no Hospital Universitário da Universidade Federal de
Santa Catarina, p.07. CRESS — 12 Região; Caderno de Texto N° 07."
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Pode-se dizer que
a inserção do Serviço Social nestes espaços ainda decorre de duas ordens;
uma interna, resultante da divisão do trabalho entre os integrantes da equipe
multiprofissional e outra da demanda dos usuários do HU. Para atendimento
desta demanda, o Serviço Social se utiliza dos instrumentos técnicooperativos: entrevistas, reuniões, visitas e contatos (CRESS, 2005, p. 06).
Neste contexto, o assistente social se insere nas equipes multiprofissionais, atuando
ao lado de outros profissionais e contribuindo com seu conhecimento acerca de questões
específicas que estejam relacionadas ao processo saúde/doença, como os hábitos de vida, a
_
alimentação, o lazer entre outros aspectos relacionados ao conceito de saúde. Portanto,
_o
_
atendimento
às demandas trazidas pelos usuários requer um olhar diferenciado não apenas do
_
assistente social, mas de todos os profissionais e demais funcionários que atuam nesta área e
que irão prestar o atendimento especializado aos usuários.
No que se refere à alimentação para os acompanhantes, o HU não possui estrutura
física e financeira para atender a todos. Sendo assim são priorizadas as situações em que as
famílias apresentem maior vulnerabilidade social e econômica, mediante triagem (CRESS,
2005).
Considerando que o HU é um hospital escola, faz-se necessário mencionar as ações
relacionadas à prática profissional do serviço social. Dentre elas pode-se citar

as

ações sócio-

educativas que estão ligadas ao esclarecimento das rotinas hospitalares, tratamento, horários
de visitas, questões trabalhistas e previdenciárias, bem como o acolhimento dos (a) pacientes
internados (a) e sua família. É mediante o contato inicial com a família e paciente, que estes
esclarecimentos e orientações são realizados.
As ações sócio-emergenciais referem-se a encaminhamentos aos recursos
comunitários visando o atendimento através de programas específicos ligados a órgãos
públicos e/ou ONG's. Realiza-se também atendimento de caráter emergencial aos usuários,
como o fornecimento de vale transporte, cestas básicas, auxílio funeral, medicamentos, entre
outros. O Serviço Social conta ainda com o apoio da AAHU (Associação Amigos do Hospital
Universitário)" que oferece ajuda emergencial na área financeira para compra de cestas
básicas, passagens de ônibus, medicamentos, roupas e material de higiene, tendo em vista que
20 É uma entidade sem fins lucrativos fundada no dia 11 de setembro de 2001. É formada exclusivamente por
voluntários, como continuação do trabalho iniciado, há vinte anos, pela Sra. Cora Coelho Duarte Silva. Dedicase a assistência aos pacientes e acompanhantes, durante a sua estada no Hospital Universitário, buscando levar
conforto e assistência humana e espiritual. Disponível em: <http://www.amigosdohu.org.br/index.htm > Acesso
em 09 jun de 2007.
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muitas vezes os recursos destinados a esse fim, são escassos e não atendem a toda a demanda
de usuários do hospital (CRESS, 2005).
Essa ação entra na lógica do enxugamento dos serviços públicos, que acabam por
gerar não apenas perda da qualidade dos atendimentos prestados, como também reforçam a
seletividade e chocam com o previsto na Constituição Federal, relativo a universalização dos
direitos sociais e dos serviços. Como afirma Iamamoto (1998, p.159)
estamos testemunhando uma refilantropização no campo da prestação dos
serviços assistenciais, pelo estímulo à participação de entidades privadas, a
iniciativas do "voluntariado", fortalecendo o jogo de interesses privados na
implementação dos serviços sociais, afetando o seu caráter público.

Dessa forma, o crescimento da demanda por serviços é cada vez maior por parte da
população usuária, entrando em conflito com a falta de recursos e verbas das instituições
prestadoras de serviços sociais, dentro da perspectiva da redução de gastos e da minimização
do Estado na área social.
As ações sócio-terapêuticas realizam-se no trinômio profissional-usuário-familiar,
em casos de conflito e sofrimento emocional que interferem no processo de saúde-doença.
E, por fim, as ações periciais que consistem na emissão de laudo técnico para a
instrução de processo de curatela, tutela, procurações para os familiares decidirem sobre
situações financeiras, para processo judicial de recebimento de medicamento de uso continuo
e de alto custo não disponibilizado pelo SUS, tratamento de oxigenoterapia21, beneficio de
prestação continuada (BPC), entre outros (CRESS, 2005).
Sendo assim, o Serviço Social tem como funções primordiais, neste contexto, a
prestação de serviços sócio-assistenciais mobilizando ações para a garantia de direitos sociais
e o desenvolvimento da escuta qualificada, decodificando anseios e angústias da população
atendida na instituição. Portanto, a atuação do assistente social, segundo o art. 50 do Código
de Ética da profissão deve estar voltada para a "contribuição de mecanismos que venham
desburocratizar a relação existente entre profissional e usuário, no sentido de agilizar e
melhorar os serviços prestados." (UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL, Código de
Ética do Assistente Social, 1993).
21

A oxigenoterapia é o tratamento terapêutico que tem como agente principal o oxigênio. Melhora a qualidade
de vida de pacientes que, por algum motivo, tem falta de oxigênio no sangue, como portadores de doenças
pulmonares obstrutivas crônicas (DPOC), de pessoas que sofrem seqüelas de tuberculose e outros problemas
respiratórios que causem a hipoxêmia. Disponível em:
<http://www.whitemartins.com.briportalsaude/portalsaude_stellent/ss_aberta_oxigen_home_wm007825 . jsp>
Acesso em 10 de jun de 2007.
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3.5 O SERVIÇO SOCIAL NA MATERNIDADE DO HU

O Serviço Social na maternidade atua em conformidade com o plano de ação geral
do Serviço Social no HU e se pauta nas diretrizes para sua ação. Propõe-se a atuar juntamente
com a equipe interdisciplinar da maternidade, contribuindo na adequação da filosofia de
atendimento humanizado as rotinas de trabalho, bem como no atendimento às demandas
sócio-assistenciais da população atendida.
Dentre os objetivos propostos está o de contribuir para a efetivação de um
atendimento de qualidade às mulheres e famílias durante o processo de gestação, parto e
puerpério; o conhecimento da realidade sócio-econômica das mulheres e famílias, refletindo
com elas as situações relacionadas ao nascimento do filho e condições de vida, para que por
meio da troca de saberes e informações se possa contribuir para possíveis transformações no
cotidiano.
Durante a realização do estágio curricular obrigatório, percebeu-se um esforço por
parte dos profissionais que atuam na instituição para proporcionar aos usuários este
atendimento de qualidade, com vistas a humanização.
Ainda em relação aos objetivos pode-se mencionar a identificação das necessidades
sócio-assistenciais das gestantes, mães, recém-nascidos e família e o atendimento a estas
necessidades, na perspectiva da garantia de direitos; a prestação de orientações quanto aos
direitos civis e sociais às gestantes, puérperas e familiares atendidos na maternidade; a
articulação com os serviços institucionais e comunitários para o atendimento às demandas
sócio-assistenciais das gestantes, mães, recém-nascidos e família; o desenvolvimento de
atividades com o voluntariado para a prestação de assistência às gestantes, mães, recémnascidos e família; o estabelecimento de campo de estágio prático às alunas do curso de
graduação de Serviço Social; a realização de pesquisas, ligadas ao tema do nascimento e
gestação que na sua maioria são desenvolvidas por acadêmicos, tanto do curso de Serviço
Social quanto de outras áreas, possibilitando um maior aprimoramento de questões
relacionadas à prática profissional dentro da instituição.
A atuação do assistente social na maternidade acontece conforme os três eixos
norteadores da profissão. Em relação aos Processos Políticos-Organizativos, estes
desenvolveram-se a partir de reuniões com as mães que estavam com seus bebês internados
na unidade neonatal. Nestas reuniões tratou-se de temas relacionados com o acesso aos
serviços de saúde, como direito previsto na Constituição Federal, e produto de lutas e
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reivindicações por parte da sociedade civil organizada. Além disso, abordou-se também a
questão da lotação do hotelzinho, da falta de espaço, da não garantia do vale-transporte para
as mães residentes no município de Florianópolis, para poderem ir ao hospital diariamente
acompanharem seu filho. Este processo, permitiu desenvolver e despertar nestas mulheres o
interesse pela busca de seus direitos, da tomada de consciência da importância do método para
o desenvolvimento do bebê, do aleitamento materno.
Os Processos de Planejamento e Gestão ocorreram no espaço limitado do método
mãe canguru no sentido de gerenciar e organizar a ocupação das vagas do hotelzinho,
negociando com as mães a melhor forma de permanência no local, identificando os casos de
prioridade, como as mães que estão amamentando, que residem em municípios distantes da
grande Florianópolis.
Já os Processos Sócio-Assistenciais ocorreram de forma mais sistemática, no que se
refere ao atendimento às mães/famílias de recém-nascidos prematuros, pois o primeiro
contato realizado com estes era por meio da entrevista. Além disso, quando a criança recebia
alta hospitalar para a realização da terceira etapa em domicílio, em alguns casos, conforme
orientação e recomendação médica, fornecia-se um encaminhamento para os centros de saúde
do bairro onde a família reside, a fim de poder retirar o leite de partida, utilizado como
complemento alimentar para o bebê nascido prematuro. Entretanto, vale dizer que é sempre
estimulado e frisado a amamentação via leite materno. Este encaminhamento, além de
representar um instrumento técnico-operativo do assistente social é ainda uma ferramenta na
qual as famílias vão requerer a um beneficio assegurado aos bebês, na perspectiva da garantia
de

direitos. Um aspecto relacionado a este procedimento, vivenciado durante a prática de

estágio, é a falta deste tipo de leite em uma das unidades básicas de saúde, para onde a família
foi encaminhada. Nesse sentido, questiona-se o motivo pela qual isto ocorreu, tendo em vista
que cada unidade básica deve ter uma quantia necessária deste leite para atender a
comunidade local.
Nos grupos citados anteriormente (Grupos de Gestantes e/ou Casais Grávidos,
Encontro de Gestantes do Terceiro Trimestre) não há um trabalho sistemático desenvolvido
pelo Serviço Social da maternidade, sendo que estes grupos são acompanhados pelo setor de
Psicologia. O Grupo Amigas do Peito é acompanhado pela assistente social, que coordena
ações de orientação, esclarecimento e palestras voltadas às gestantes da comunidade, tratando
de temas relacionados ao ciclo gravídico-puerperal, parto, alimentação. Para isso conta com o
auxilio de enfermeiras, nutricionistas, que trabalham com as gestantes temas diversos.
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Na maternidade, o profissional de serviço social tem suas ações direcionadas para a
participação nas reuniões do grupo interdisciplinar da maternidade, contribuindo com o seu
conhecimento teórico-metodológico e técnico-operativo e ainda nas reuniões dos grupos
citados (centro obstétrico, alojamento conjunto, unidade neo-natal), bem como das atividades
de incentivo ao aleitamento materno desenvolvidas pela equipe profissional da maternidade.
Vale ressaltar que
O Serviço Social se insere na equipe de saúde como profissional que articula
o recorte social, tanto no sentido das formas de promoção, bem como das
causalidades das formas de adoecer intervindo em todos os níveis dos
programas de saúde. O Assistente Social como profissional de saúde tem
competência para atuar junto aos fenômenos socioculturais e econômicos
que reduzem a eficácia da prestação dos serviços no setor, quer seja a nível
de promoção, prestação e/ou recuperação de saúde (CRESS, 2005, p. 10).

No HU, em relação aos procedimentos metodológicos, a intervenção profissional

ocorre por meio de processos sócio-assistenciais, materializando-se através da consulta ao
censo de internação das clínicas para averiguar os pacientes recém internados; leitura do
prontuário para coleta de informações que irão subsidiar a entrevista do serviço social, como
procedência da família, telefone para contato, condições clínicas em que a mãe chegou ao
hospital; leitura do livro de enfermagem, das anotações relativas aos plantões, bem corno
verificação dos recados pertinentes ao serviço social, para tomar ciência de algum caso que
requer atenção especial por apresentar condições de risco social para a criança, principalmente
após o período de alta hospitalar; visita ao alojamento conjunto e à unidade neonatal, para
acolhimento das mães/famílias, apresentação e estabelecimento de primeiro contato com os
mesmos; realização de entrevistas com as mães/famílias permitindo conhecer as mesmas e
suas realidades, intervindo quando necessário, nas situações de dificuldade por elas
vivenciadas, contribuindo para o melhor desempenho de toda a equipe de trabalho. Estas
entrevistas permitem também levantar a rede de apoio familiar, que dará suporte à família no
processo de alta do recém-nascido, e a realização das três etapas que compõem a Atenção
Humanizada ao Recém-nascido de Baixo-Peso — Método Mãe Canguru.; anotação no
prontuário sobre um resumo das ações e procedimentos realizados que são pertinentes ao
serviço social, socializando com a equipe profissional os encaminhamentos fornecidos a cada
caso.
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Numa perspectiva de trabalho baseado nas ações sócio-educativas é realizado com as
mães uma abordagem referente ao planejamento familiar, na qual visa esclarecer, apoiar e
orientar as puérperas nas suas escolhas quanto ao método anticoncepcional que passarão a
utilizar.
Além disso, realiza orientações acerca de encaminhamentos quanto aos trâmites de
desistência e adoção de recém-nascidos, orientações e assistência às puérperas e famílias nos
casos de óbito/funeral. O Serviço Social, conta o auxílio da AAHU que fornece urnas
funerárias que são entregues às famílias que desejam, ou que não possuem condições
financeiras para adquirem a mesma. Realiza também acompanhamento às gestantes de risco
internadas no alojamento conjunto atendendo as suas demandas sócio-assistenciais; as visitas
domiciliares são feitas quando identifica-se situações, tanto no alojamento conjunto quanto na
unidade neonatal, que demandam dificuldades no cuidado do recém-nascido.
Estes encaminhamentos representam um grande avanço na busca da garantia de
direitos, tanto das mães/famílias quanto dos recém-nascidos, pois na relação com as
expressões da questão social vivenciadas por estas mães/famílias atendidas no HU pelo
serviço social, estes encaminhamentos têm a função de dar respaldo a urna determinada
demanda apresentada, a fim de que se chegue ao atendimento dessa questão apresentada e
uma possível solução.
Participa, ainda, na formação de grupos de mulheres/casais (no HU e na
comunidade) para discussão sobre o processo de nascimento, cuidados com o recém-nascido e
planejamento familiar.
Acompanha e organiza a ocupação do "hotelzinho", juntamente com a equipe
profissional do alojamento conjunto e da unidade neonatal. Leva-se em consideração as mães
que estão amamentando e aquelas que residem em municípios distantes da grande
Florianópolis, sem condições de ir e vir ao hospital todos os dias, pois necessitam ordenhar o
leite num período de três em três horas. Entretanto, há casos de mães que, mesmo residindo na
grande Florianópolis, pernoitam no "hotelzinho", ou por terem realizado parto cesárea, ou
ainda por desejarem estar próximo aos seus bebês, ou ainda que estão amamentando. Além
disso, mantém o registro de dados da demanda atendida, que fica arquivado em local
apropriado na sala do serviço social.
Durante as visitas, tanto no alojamento conjunto, quanto na unidade neonatal, o
contato com a equipe de profissionais (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem,
psicólogo) se faz importante, tanto em relação à troca de informações e dados acerca das
condições clínicas do recém-nascido e das mães, quanto às relações de suporte e rede de apoio
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familiar. Contudo, nem sempre era possível fazer contato direto com algum desses
profissionais, devido ao fato de estarem em reuniões ou ainda concentrados em suas rotinas de
examinarem os bebês, atenderem aos pais, proceder com as anotações nos prontuários.
No caso da unidade neonatal, as entrevistas com as mães/famílias de recém-nascidos
prematuros e/ou com baixo peso permitem conhecer um pouco mais da realidade vivida por
estas mães/famílias, sua procedência, ocupação, fonte de renda, se realizaram
acompanhamento pré-natal, se possuem alguma rede de apoio (família, vizinhos, unidade de
saúde) próximo a residência que venha auxiliar em algum caso de emergência, entre outras
questões.
Sob a perspectiva da garantia do acesso aos direitos sociais, da ampliação e
consolidação da cidadania e do posicionamento em favor da eqüidade e da justiça social, as
entrevistas ocorrem mediante ações sócio-educativas de orientações e esclarecimentos acerca
das questões pertinentes ao atendimento, ao acompanhamento dos recém-nascidos, da
ocupação do "hotelzinho", sobre dúvidas acerca da licença-maternidade, do auxíliotransporte, entre outras questões. Acrescenta-se ainda a importância do nível da linguagem
utilizada com os usuários, pois muitos são semianalfabetos e de dificil entendimento, fazendose necessário o uso de termos e expressões

de

fácil entendimento e compreensão.

Assim, cada um dos procedimentos mencionados, e que o assistente social faz uso na
sua prática diária na maternidade, deve estar direcionado para a garantia de direitos e do
acesso, da efetivação do projeto ético-político profissional. Mas é necessário ainda que o
profissional se atente para a visualização de novas práticas, para a proposição de ações
buscando uma atualização e capacitação permanente.

3.6 IDENTIFICANDO AS EXPRESSÕES DA QUESTÃO SOCIAL

A atuação do assistente social pauta-se em um projeto ético-político proposto para a
categoria e de acordo com o Código de Ética e Lei de Regulamentação da profissão que dá as
diretrizes da prática profissional, devendo observar o movimento da realidade, decifrando-a e
construindo propostas de trabalho inovadoras e criativas, que venham efetivar direitos, a partir
de demandas que surgem no dia a dia.
Na perspectiva da humanização, a maternidade do HU, desde a sua implantação vem
oferecendo um atendimento humanizado aos usuários dos serviços de saúde, permitindo, no
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caso da unidade neonatal, o acesso livre dos pais, sem restrições de horário, estimulando o
toque, o contato com os bebês e a ajuda nos cuidados com ele. Este procedimento tem
contribuído para o fortalecimento do vínculo afetivo entre pais e bebês que nascem
prematuros e/ou de baixo peso e no aumento da confiança e segurança dos cuidados com ele.
Nesse sentido, desde 1996, foi incluída na rotina da maternidade e mais
especificamente na unidade neonatal, a denominada posição canguru, que se estabelece
mediante o contato pele a pele entre a mãe e o bebê ou entre o pai e o bebê, que é retirado da
incubadora para receber o calor e amor através da pele e colo dos pais.
Ao longo de todo o período de funcionamento da maternidade, o HU se tornou
referência para a região sul do Brasil na Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo
Peso — Método Mãe Canguru, devido ao fato de já adotar em sua prática uma filosofia de
humanização. Dessa forma, permitiu a capacitação de profissionais e a participação em
cursos, a fim de atingir a qualificação necessária para atuar no manejo do método. Para isso,
foi preciso uma reforma na área fisica que pudesse contemplar as três etapas, de acordo com o
previsto na Norma estabelecida pelo Ministério da Saúde.
O período de realização de estágio curricular obrigatório desenvolvido na
maternidade do HU, e mais especificamente na unidade neonatal no período de setembro de
2006 a março de 2007, permitiu identificar aspectos positivos que condizem com o previsto
na Norma, como a orientação por parte da equipe de saúde, para a mãe e a família acerca das
condições de saúde da criança, ressaltando as vantagens do método, a estimulação do livre
acesso dos pais à unidade neonatal, propiciando sempre que possível um contato tátil com a
criança, alertando sempre para medidas de higiene e precaução, como a lavagem das mãos.
Vale dizer também, que o estímulo à amamentação é algo sempre frisado, além da ordenha
manual e a respectiva armazenagem do leite, alertando para os cuidados de higienização.
Entretanto, algumas questões foram percebidas, tanto no que se refere à realização
das etapas do método mãe canguru, quanto nas demandas trazidas pelas mães/famílias de
recém-nascidos prematuros.
A unidade neonatal, possui uma área fisica apropriada para a aplicação da segunda e
terceira etapas do método, concluída há dois anos e denominada "Sala Mãe Canguru", espaço
reservado para as mães e seus bebês, com um solário, cozinha, banheiro, ambulatório de
acompanhamento para a terceira etapa do método, quando ambos retornam ao hospital a fim
de averiguar vários aspectos relacionados ao desenvolvimento do bebê, como a realização de
exames fisicos, avaliação do equilíbrio psicoafetivo entre a criança e a família, ganho de peso
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após a alta. Além disso, esta sala possui também um espaço para descanso das mães e também
para palestras e congraçamento entre elas.
Entretanto, no período que compreendeu a realização do estágio, o espaço destinado
a esse fim estava sendo ocupado pelo setor de internação pediátrica, pois o mesmo estava
passando por um processo de reforma em sua estrutura fisica. Assim, a segunda etapa, que
compreende o contato pele a pele pelo maior tempo possível, realizava-se na sala dos
cuidados intermediários, sob a supervisão dos profissionais, sendo que o atendimento quando
a mãe e o bebê retomavam ao hospital para realização de terceira etapa era realizado na
própria unidade neonatal.
Próximo do término do período de estágio, a área reservada para a realização da
segunda e terceira etapas, já estava em fase de desocupação pelo setor de pediatria, deixando a
área livre para sua utilização. Porém, a burocracia e trâmites institucionais dificultam este
processo de garantia ao acesso total a esta política. Soma-se a isso uma determinação por
parte do Tribunal de Contas da União em suspender a contratação de funcionários para os
Hospitais Universitários, via Fundações, como por exemplo a Fapeu (Fundação de Amparo a
Pesquisa Universitária). Essa suspensão implica na contratação por meio de concurso público
federal, algo que não tem previsão para acontecer. A contratação de funcionários permitiria o
funcionamento da Sala Mãe Canguru, a garantia do acesso pleno à realização da segunda e
terceira etapas neste local apropriado e sob a supervisão dos profissionais, melhorando ainda a
qualidade desse serviço.
Ainda está em discussão, no atual governo, a transformação dos Hospitais
Universitários em fundações de direito privado, acarretando toda uma mudança no estatuto
jurídico desses hospitais. Entretanto, não há discussões suficientes se esta decisão poderá
afetar a contratação de funcionários, que se acontecesse favoreceria assim vários setores do
hospital, que estão sendo ampliados para melhor atendimento dos usuários, mas que
necessitam de recursos humanos para seu funcionamento, bem como contribuindo
positivamente para o real cumprimento do Método Mãe Canguru.
Nesse contexto marcado pela Reforma do Estado e caracterizado pelas políticas de
ajuste, o que predomina é a redução e as possibilidades de financiamento dos serviços
públicos, ao mesmo tempo presencia-se uma diminuição dos gastos governamentais segundo
os moldes neoliberais (IAMAMOTO, 1998, p. 34).
O resultado é um Estado cada vez mais submetido aos interesses econômicos
e políticos dominantes, renunciando a importantes graus de soberania
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nacional, em um contexto no qual há ampla prevalência do capital
financeiro, ou uma "fmanceirização" da economia [...] (idem).
Enquanto isto, os direitos sociais ficam à mercê de decisões governamentais e de

uma série de procedimentos burocráticos, dentro de uma ótica de restrição estatal no campo
das políticas sociais, enquanto que o investimento em outros setores continua, favorecendo o
capital estrangeiro pois atendem diretamente o setor industrial.
Dessa forma, segundo Yasbek (1993, p.47)
as diferentes políticas governamentais estão submetidas a um formato
organizacional que superpõe e compartimentaliza as ações. Isso gera uma
atuação burocrática., muitas vezes competitiva, em que se luta por manter
áreas de influência e tem-se um baixo controle dessas ações.
Merece destaque o desempenho dos profissionais que se empenharam na busca de

alternativas, mediante reuniões e discussões acerca de possibilidades para esta questão, de
formas para colocação desta sala em funcionamento, a fim de que os recém-nascidos
prematuros e suas mães/famílias tenham total acesso a essa sala específica para a realização
das etapas ditas anteriormente.
Dentro do contexto, em que o HU situa-se como referência na região sul do Brasil no
atendimento que prioriza a humanização do parto, pós-parto e puerpério, é relevante um
aspecto que relaciona-se com a infra-estrutura do local, ou seja, com a ocupação do
hotelzinho.
Seguindo as diretrizes da política de atendimento da criança e do adolescente — Lei
8.069, que prevê em seu art. 12 que "os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão
proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável,
nos casos de internação de criança ou adolescente", o hotelzinho (como já dito, este local é
um quarto com quatro leitos e duas cadeiras reclináveis reservado às mães que já tiveram alta
do alojamento conjunto, mas que se encontram com seus recém-nascidos internados na
unidade neonatal, devido ao nascimento prematuro e/ou de baixo peso), é o espaço no qual as
mães de recém-nascidos prematuros pernoitam e/ou passam o dia na maternidade, além de
terem as refeições garantidas e acesso a qualquer horário a unidade neonatal. Nesse período
muitas mães que residem em municípios distantes retornam para suas casas por dois ou três
dias, a fim de reverem a família.

22

22 Quanto ao local de hospedagem do acompanhante da mãe, que geralmente é o companheiro ou ainda um
familiar, a maternidade conta com o apoio de voluntários da comunidade que cedem suas casas para pernoite.
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Pelo destacado trabalho que é desenvolvido na instituição, bem como a experiência
dos profissionais, e por falta de recursos nos municípios de origem muitas gestantes,
especialmente as de alto risco e recém-nascidos prematuros e de baixo peso, acompanhados
de suas mães, vêm transferidos de outros hospitais e maternidades do Estado para receberem
os devidos cuidados. Muitas dessas mães necessitam permanecer no HU por um período de
tempo prolongado, acompanhando o desenvolvimento de seu filho. Essa permanência pode-se
estender por até três meses, dependendo do caso clínico do recém-nascido (prematuridade
extrema ou alguma enfermidade).
Contudo, muitas vezes a demanda é superior ao número de vagas disponibilizadas no
hotelzinho, sendo que o serviço social da maternidade gerencia a sua organização e negocia
com as mães a melhor maneira de ocupação dos leitos, mas acredita que todas

as

mães

deveriam ter esse direito assegurado de permanecer na instituição enquanto seu filho estiver
internado.
A ação profissional do assistente social na maternidade e mais especificamente na
unidade neonatal permite identificar e decifrar a realidade, construindo propostas criativas que
venham efetivar direitos, a partir de demandas emergentes no cotidiano.
Nesse sentido, cabe ressaltar que a Sala Mãe Canguru era um assunto discutido com
as mães nas reuniões realizadas com elas no período de estágio, tendo em vista que se fosse
colocada em funcionamento resolveria em grande parte o problema de superlotação do
hotelzinho, proporcionada pelo grande número de mães que estão com seus filhos internados
na unidade neonatal.
Após, toda a discussão levantada em torno desse espaço, além de algumas
articulações com a direção o hospital, a Sala Mãe Canguru foi posta em funcionamento, mas
apenas como dormitório para as mães, diminuindo assim, a superlotação do hotelzinho.
Assim, o direito a segunda e terceira etapas não está sendo cumprido no local apropriado,
como prevê a Norma, podendo comprometer o real resultado do método para a criança e para
a família.
Portanto, as possibilidades de ação estão dadas na realidade, ficando a cargo do
assistente social transformá-las em alternativas, juntamente com a participação da população
usuária dos serviços.
Segundo Iamamoto (1998, p.21)
A conjuntura não condiciona unidirecionalmente as perspectivas
profissionais; todavia impõe limites e possibilidades. Sempre existe um
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campo para a ação dos sujeitos, para a proposição de alternativas criadoras,
inventivas, resultantes da apropriação das possibilidades e contradições
presentes na própria dinâmica da vida social.
Todavia, nesse processo de transformar as possibilidades em alternativas de ação e
frentes de trabalho, um fator que pode dificultar a atuação do assistente social é o fato da
maternidade do HU contar com duas estagiárias (uma no período matutino e outra no período
vespertino) e apenas uma profissional que divide suas atividades entre este setor e o setor de
plantão social, que funciona em um sistema de rodízio com as demais profissionais que atuam
nos outros setores e áreas do hospital, um total de dez assistentes sociais. Dessa forma, a falta
de profissionais do serviço social para a maternidade acaba por dificultar o processo de
trabalho, pois sobrecarrega um profissional que precisa responder as demandas de toda a
maternidade, sendo que se houvesse mais um profissional as atividades poderiam ser
divididas entre os setores.
No que tange a Norma, esta prevê ainda que as crianças que não atingiram os
critérios pré-definidos para a entrada na segunda etapa e havendo a necessidade do retorno da
mãe ao domicílio, deverá ser assegurado a puérpera condições de vir diariamente à unidade
hospitalar, onde manterá contato com seu filho, receberá orientações e manterá a ordenha do
leite. Nesse sentido o serviço social, juntamente com a equipe multiprofissional desempenha
um papel fundamental, ligado a ação sócio-educativa que é a de estimular a conscientização
da mãe e despertá-la para a importância da sua presença junto ao bebê, entendendo ainda que
muitas mães necessitam retornar para suas casas, a fim de acompanhar os demais filhos, e
rever a família.
A Norma ainda assegura auxílio-transporte para a vinda diária da mãe ao hospital e
refeições durante a permanência diurna na unidade (lanche pela manhã, almoço e lanche à
tarde). Em relação à alimentação, as mães ou o acompanhante do bebê recebe um cartão que
dá direito as refeições previstas, no período de trinta dias. Muitas

vezes,

o bebê necessita ficar

por um período de até três meses, sendo que nestes casos, o cartão é renovado pelo tempo que
for necessário.
Em relação ao auxílio-transporte o serviço social recorre aos recursos das instâncias
governamentais, como as Divisões de Assistência Social das Prefeituras Municipais, mediante
encaminhamentos, a fim de garantir a efetivação do acesso e participação das mães/famílias
de recém-nascidos prematuros até à maternidade para realização da Atenção Humanizada ao
Recém-Nascido de Baixo peso — Método Mãe-Canguru.
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No município de Florianópolis, há dificuldades em definir qual a Secretaria que irá
disponibilizar o recurso para a aquisição do auxílio-transporte para às mães poderem ir até ao
HU, a fim de acompanharem o tratamento de seus recém-nascidos prematuros. O referido
auxílio era prestado pela Secretaria Municipal da Criança, Adolescente, Idoso, Família e
Desenvolvimento Social, que transferiu a ação para a Secretaria Municipal de Saúde. A
transferência na prestação desse serviço ocorreu por se tratar de casos relacionados ao
acompanhamento de recém-nascidos internados na Unidade Neonatal, sendo de
responsabilidade da Secretaria de Saúde.
Tendo em vista essa questão, o serviço social da maternidade enviou uma
correspondência à Coordenação do Programa Capital Criança, para que se tomassem as
providências cabíveis. Dentro da ótica do desenvolvimento de ações político-organizativas e
de reivindicação tendo como base o Código de Ética da Profissão que prevê em seu art. 8° (alínea d) que são deveres do Assistente Social "empenhar-se na viabilização dos direitos
sociais dos usuários, através dos programas e políticas sociais". Assim, as ações culminaram
com o envio de uma comunicação, por meio de fax, solicitando a resolução da situação, pois
na unidade neonatal há muitas mães que residem no município de Florianópolis e que não
tinham como arcar com as despesas e gastos com o transporte até ao HU, além de ser um
direito assegurado pela Norma. O encaminhamento dado ao caso resultou no retorno do
fornecimento do auxílio-transporte para a Secretaria de Desenvolvimento Social, devidamente
distribuído nos Centros de Referências de Assistência Social (CRAS) sendo que a o recurso
será proveniente do Fundo Municipal de Saúde, que repassará a verba para a Secretaria
responsável pela administração do recurso.
Portanto, um dos obstáculos encontrados, dizem respeito à lentidão do aparato
estatal e à demora por resposta por parte das instâncias governamentais nos casos citados,
como por exemplo, a questão do auxílio-transporte para as mães de recém-nascidos
prematuros poderem se deslocar até ao HU. Isto prejudica a qualidade do atendimento e a
realização do método, pois implica em dificuldades de deslocamento da mãe/família até o
hospital para acompanhamento da criança, desenvolvimento do vínculo psico-afetivo e
promoção do aleitamento materno.
Nesse sentido, acredita-se que a saúde materno-infantil é algo que requer atenção
por parte dos serviços de saúde, inclusive com o direito ao transporte assegurado pela Norma.
Porém, o que se percebe é que há uma priorização dos serviços e programas considerados
mais graves, como por exemplo o caso das Doenças Sexualmente Transmissíveis com
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enfoque para a Aids, dentro da lógica do corte de recursos para as políticas sociais públicas e
de fragmentação dessas políticas.
Segundo a Norma, um dos critérios para a alta hospitalar, e a realização da terceira
etapa do método, é a criança atingir peso mínimo de 1.500g. Assim, na maternidade do HU,
quando o bebê alcança peso mínimo de 1.750 kg e 1.800 kg e a família reside em
Florianópolis ou nos municípios vizinhos, a terceira etapa é realiza em domicílio, com a alta
precoce do recém-nascido. Entretanto, na primeira semana após a alta, é necessário a ida ao
hospital por três vezes, a fim de acompanhar o desenvolvimento do bebê. Na segunda semana,
o número de idas ao hospital é reduzido para duas vezes, e da terceira semana em diante, pelo
menos uma consulta até a criança atingir o peso de 2.500g. Para as mães/famílias que residem
em municípios distantes, a terceira etapa é feita dentro da maternidade na unidade de
neonatal, sendo que a alta hospitalar é dada nos casos em que a equipe de saúde se certifica
que o estado clínico da criança é favorável a isso, além da mãe e família serem orientados
quanto a importância de seguir os indicações que são passadas e de procurar a unidade de
saúde do bairro para acompanhamento do bebê 23.
Cada uma das etapas requer subsídios que assegurem a puérpera e ao bebê condições
para o aprimoramento do vínculo, a promoção do aleitamento materno, além da capacitação
da mãe no cuidado com seu filho. Dessa forma, dentre as condições propícias para a
realização de cada etapa, estão as idas diárias da mãe à unidade hospitalar, o fornecimento de
auxílio transporte às mães que necessitarem, fornecimento de refeições durante a permanência
diurna na unidade, espaço adequado para permanência e descanso, além de ser utilizado para
palestras e convívio das mães proporcionando maior confiança e rede de apoio entre elas, e
um dos pontos mais importante que é o livre acesso dos pais à unidade neonatal.
De acordo com a Norma, o método deve ser avaliado periodicamente levando em
consideração a morbidade 24 e mortalidade 25 neonatal, as taxas de reinternação, o crescimento
e desenvolvimento da criança, o grau de satisfação e segurança materna e familiar, a
prevalência do aleitamento materno, desempenho e satisfação da equipe de saúde,
conhecimentos maternos adquiridos quanto aos cuidados com a criança e tempo de
permanência intra-hospitalar.
Esta avaliação constitui de um importante instrumento de coleta de dados que
apontam a necessidade de mudanças no desenvolvimento do método, propiciando possíveis
23 O recém-nascido prematuro necessita de acompanhamento médico sistemático até 1 ano de idade, sendo
necessário comparecer ao HU para a realização de consultas.
24 Relação entre o número de casos de moléstias e o número de habitantes em um dado lugar e momento.
25 Conjunto de mortes ocorridas num espaço de tempo.
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alterações nas rotinas hospitales, favorecendo a melhoria do atendimento às mães/famílias e
aos bebês, bem como o grau de satisfação dos profissionais. São dados quantitativos que
permitem a proposição de ações e alternativas, e para o assistente social constitui-se de um
mecanismo de leitura da realidade e identificação das mais variadas formas de expressão da
questão social.
O momento presente, caracterizado pelas repercussões da proposta neoliberal, e da
Reforma do Estado, que considera que este não deve ser o responsável direto pelo
desenvolvimento econômico e social, mas deve tornar-se promotor e regulador do
desenvolvimento, passando para outros setores, como o privado, as funções que possam,
dentro dessa perspectiva, ser controladas pelo mercado. Toda essa tendência acarreta para as
políticas sociais um processo de focalização, na qual elas se tornam mais descentralizadas e o
Estado passa a atender mais ao interesses privados e do mercado do que os interesses da
coletividade.
Para lamamoto (1998, p. 37)
[...] o discurso neoliberal tem a espantosa façanha de atribuir título de
modernidade ao que há de mais conservador e atrasado na sociedade
brasileira: fazer do interesse privado a medida de todas as coisas, obstruindo
a esfera pública, a dimensão ética da vida social pela recusa das
responsabilidades e obrigações sociais do Estado.
O assistente social se depara com esta tendência, em que direitos sociais universais
garantidos pela Carta Constitucional como por exemplo a saúde, passam a entrar na lógica
contábil de balanço financeiro e controle de verbas, não fazendo valer os interesses coletivos,
a promoção da cidadania e a efetivação da democracia.
Nesse processo, as expressões da questão social estão presentes na instituição, assim
como em todos os segmentos da sociedade, sendo necessário ao assistente social estar atento
para as suas manifestações, propondo novas alternativas de trabalho, e buscando qualificação
para acompanhar, atualizar e explicar as especialidades da questão social dispostas nos vários
níveis regionais e frente às habilidades das políticas sociais. (IAMAMOTO, 1998, p. 41).
Portanto, o direito ao acesso aos serviços de saúde que abrangem as mães/famílias e
recém-nascidos prematuros e/ou de baixo peso fica comprometido, tornando o método
limitado, dificultando a sua ampliação e real efetividade.
Uma questão a ser levantada, é quanto à extensão da prática do método mãe canguru
para além dos casos de prematuridade, prematuridade extrema e baixo peso, levando-se em
consideração os reais benefícios tanto para o recém-nascido quanto para a mãe e família, e
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ainda considerando o conceito abrangente do termo saúde, entendido como um conjunto de
fatores não apenas ligados à ausência de doença, mas também relacionados com a
alimentação, o bem-estar, o lazer, condições de moradia, trabalho, entre outras.
A universalidade, a integralidade e a eqüidade, princípios constitutivos do Sistema
Único de Saúde passam a ser questionados, na medida em que o acesso das mães/famílias é
comprometido pelas questões que permeiam a discussão da viabilização da Sala Mãe Canguru
somado as dificuldades de fornecimento do auxílio-transporte para favorecer o deslocamento
dessas mães/famílias até ao hospital, comprometendo a qualidade deste método.
A partir do exposto, questiona-se se os diretos sociais estão sendo realmente
cumpridos como assegurados em lei, ou estão sofrendo modificações, a fim de se adequarem
à lógica do capital, que visa a ampliação do mercado, da iniciativa privada e da
desresponsabilização estatal no âmbito das políticas sociais. No caso da Atenção Humanizada
ao Recém-Nascido de Baixo Peso, desenvolvida na Unidade Neonatal do Hospital
Universitário, prática que se tornou política pública em 2001, nota-se que ela não ocorre
devidamente como orienta a Norma e o Manual Técnico do Método, tendo em vista, a
escassez de recursos financeiros, fisicos e humanos para a colocação da Sala Mãe Canguru em
real funcionamento, a fim de serem realizadas a segunda e terceira etapas. Mas isto não quer
dizer que não estejamos tendo conquistas, aliás, demonstramos que elas ocorrem, mas ainda é
um caminho difícil e contraditório, porém, necessário, para que a saúde seja, de fato, um
direito para todos.
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Entender que o nascimento prematuro muitas vezes está relacionado com as
condições sócio-econômicas de vida, com baixo padrão aquisitivo e hábitos alimentares é
condição relevante para pensar esse fenômeno no campo da prevenção e da promoção de
políticas públicas para a área materno-infantil.
As políticas públicas são respostas dadas pelo aparato estatal para as questões
decorrentes do modo de produção capitalista, baseadas na exploração capital/trabalho, com
vistas à acumulação. Nesse processo, em que o Estado assume a direção e o controle desses
mecanismos de regulação social, a política pública de saúde, mediante ações de promoção,
proteção e recuperação visa reduzir os agravos e danos causados à população atendida, dentro
dos princípios constituintes do Sistema Único de Saúde, universalidade, integralidade e
eqüidade, conforme previsto na Constituição Federal.
Nessa direção, a Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo Peso — Método
Mãe Canguru é uma iniciativa que surgiu como forma de reorientar a prática e o manejo de
recém-nascidos prematuros e de baixo peso que estavam sujeitos a condições de superlotação
das incubadoras e a infecções diversas, agravando seu quadro clínico. O método atua na
perspectiva de recuperação visando o completo desenvolvimento fisico e psico-afetivo do
bebê, mediante o contato pele a pele e precoce entre ele e a sua mãe/família. Percebe-se que
as expressões da questão social eram fortes neste período, com grande índice de mortalidade
neonatal. Assim, sob a ótica da humanização da assistência e do princípio da cidadania da
família, esta prática tem alcançado vários países e tem contribuído para a melhoria do
atendimento desses recém-nascidos e das mães/famílias, tendo em vista, que estes não tinham
acesso à unidade neonatal.
No Brasil, -o Método Mãe Canguru é desenvolvido em vários hospitais da rede
pública de saúde, entre eles o Hospital Universitário em Florianópolis. Apesar das
perspectivas de implantar esta atenção humanizada em vários hospitais e maternidades do país
é importante mencionar que o esforço das políticas de saúde, deve estar voltado para a
prevenção dos fatores de risco que podem levar ao nascimento prematuro. Dessa forma, por
meio de uma assistência de qualidade prestada à gestante, os profissionais que a acompanham
poderão identificar os fatores de risco, tanto biológico, quanto psicossocial, e assim contornar
um parto prematuro.
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Nesse sentido, a atuação profissional do assistente social se faz importante para
conhecer esta gestante, sua família, condições de vida, alimentação, ocupação. É nesta prática
diária de atendimento aos usuários e suas demandas que o assistente social busca
compreender o usuário na totalidade da vida social, como portador de direitos que devem ser
assegurados, tendo como referência o projeto ético-político profissional, o Código de Ética
com vistas à emancipação do usuário, sua autonomia, liberdade, conscientização na busca
pelos direitos que lhe são garantidos e que podem não estar sendo cumpridos.
Pelo fato do Método Mãe Canguru ser uma política recente e inovadora
regulamentada no Brasil no ano 2000, ela ainda está em fase de implantação nos hospitais, o
— _
que implica em dificuldades, pois representa uma alteração na maneira de lidar com os recém_
nascidos prematuros, na alteração das rotinas das unidades de neonatologia. Convém dizer
que a adoção do método não tem por objetivo substituir as unidades de terapia intensiva
neonatal, nem a utilização das incubadoras. O que este método propõe é a humanização do
atendimento e uma mudança de atitude por parte da equipe de saúde e da própria família no
manuseio do recém-nascido. Nesse sentido, os profissionais de serviço social necessitam se
adaptar a esse modelo e propor alternativas de trabalho e intervenção, os quais venham
delimitar seu espaço sócio-ocupacional no método, na relação com as famílias atendidas,
identificando suas demandas e com os próprios profissionais auxiliando os mesmos com seu
conhecimento pois ele é um profissional que está previsto na equipe de saúde, de acordo com
a Norma que regulamenta este tipo de atenção.
O assistente social é aquele que identifica as expressões da questão social presentes
na instituição na qual ele está inserido, bem como a dinâmica social que movimenta a
sociedade e suas relações, as formas de atendimento na instituição, as rotinas e
procedimentos, os motivos que levaram o usuário a procurar os serviços de saúde, enfim, é o
mediador entre os interesses institucionais e os interesses dos sujeitos.
Em vista disso, decifrar as expressões da questão social é o que deve estimular as
ações profissionais, pois a própria questão social é a matéria-prima ou o objeto de trabalho do
assistente social e que conhecer a realidade é conhecer o próprio objeto de trabalho. Assim, o
contexto institucional, no qual ele está inserido, sofre as repercussões das mudanças que vem
ocorrendo no cenário mundial, caracterizado pela globalização, pelo desmonte do Estado,
pelo corte de recursos para as políticas sociais públicas. Nesse contexto, desafios são postos
ao profissional, onde é imprescindível fazer a leitura da realidade e identificar como as
expressões da questão social vêm se apresentando no cotidiano da prática institucional, quais
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sãos as implicações dessas expressões na garantia de direitos, na dinâmica de vida dos
usuários dos serviços.
Nesta direção, por ser urna política recente, o Método Mãe Canguru há muito no que
avançar e melhorar, principalmente no Hospital Universitário, local da prática do estágio
curricular obrigatório, uma vez que, foi nesta instituição que se presenciou as dificuldades
encontradas na realização da segunda e terceiras etapas.
Como direito assegurado, o método acontece de forma incompleta, devido as
intercorrências relativas ao funcionamento da Sala Mãe Canguru destinada à realização e
acompanhamento das etapas mencionadas acima e a disponibilidade de funcionários e
profissionais. Então, questiona-se a real efetivação do método, dentro da relação
mães/famílias/bebê e como direito ao acesso aos serviços oferecidos pela instituição, podendo
ainda comprometer a qualidade dos serviços oferecidos, dentro da ótica dos princípios que
compõem o SUS.
No que se refere ao objetivo principal proposto neste trabalho, voltado à
identificação das expressões da questão social na relação com as mães/famílias de recémnascidos prematuros e/ou de baixo internados na Unidade de Neonatologia, a experiência de
estágio curricular obrigatório permitiu identificar as expressões da questão social na relação
com as demandas trazidas pelas mães/famílias de recém-nascidos prematuros e/ou de baixo
peso e ainda manifestadas na própria instituição, sendo que nem todas as expressões puderam
ser contempladas, pelo fato do curto período de duração do estágio. A experiência de estágio
possibilitou ainda vivenciar a prática profissional e desenvolver ações que viessem ao
encontro dessas demandas apresentadas no decorrer do trabalho.
Como a maternidade conta com apenas uma assistente social, cabe enfatizar a
importância de mais um profissional para este setor, pois assim as atividades poderiam ser
divididas entre o setor de Alojamento Conjunto e Internação Ginecológica e Obstétrica
(Triagem e Centro Obstétrico) e entre a Unidade de Neonatologia.
Portanto, cabe ao profissional buscar alternativas e soluções que venham garantir
direitos e efetivar ações visando o bem-estar fisico e social do usuário, neste caso, das
mães/famílias e também dos bebês na realização do Método Mãe Canguru, entendendo que as
possibilidades de ação não se esgotam neste trabalho, pois ainda há muito o quê desenvolver.
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