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RESUMO 
 
 

O presente artigo tem como finalidade abordar a atuação do serviço social como 

agente sensibilizador das gestantes e seus direitos e relação aos serviços de 

saúdeno município de Francisco Ayres, no Piauí. Justifica-se a realização do 

trabalho pela necessidade de investigar a evasão das grávidas de acompanhamento 

ofertados pelo estado serviços, além da ausência de conhecimento dos seus direitos 

civis. O objetivo geral do trabalho é conhecer como o Serviço Social atua no 

processo de sensibilização dos direitos das gestantes acompanhadas pelo Núcleo 

de Apoio a Família (NASF) de Francisco Ayres. Os objetivos específicos são: Refletir 

junto com as gestantes sobre seus direitos no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS); Descobrir junto as gestantes o efeito da atuação do serviço social durante a 

gestação; e Identificar a relevância do serviço social junto ao NASF.Concluiu-se que 

os serviços de acompanhamento se distanciam da proposta original e desencadeiam 

falta de informação em relação ao direito destas gestantes. 

 

Palavras-chave:Serviço Social. Gestação. Direitos. 

 
 

ABSTRACT 
 

 
The purpose of this article is to address the role of social service as a sensitizing 

agent for pregnant women and their rights and relation to health services in the 

municipality of Francisco Ayres, Piauí. It’s justified to carry out the work by the need 

to investigate the evasion of the accompanying pregnancies offered by the state 
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services, in addition to the lack of knowledge of their civil rights. The general 

objective of this study is to know how Social Work works in the process of awareness 

of the rights of pregnant women accompanied by the Family Support Center (NASF) 

of Francisco Ayres. The specific objectives are: To reflect together with the pregnant 

women about their rights within the Unified Health System (SUS); To discover 

together as pregnant the effect of updating the social service during pregnancy; and 

Identify the relevance of social service to the NASF.It was concluded that follow-up 

services are distant from the original proposal and trigger a lack of information 

regarding the rights of these pregnant women. 

Keywords: Social Service. Gestation. Rights. 
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INTRODUÇÃO 

 

O município de Francisco Ayres é um município brasileiro do estado do Piauí, 

que possui aproximadamente 5.500 habitantes e está há cerca de 220 km da capital, 

Teresina. A cidade conta com03 (três) Unidades Básicas de Saúde (UBS), sendo 

(01) uma situada na zona urbana e (02) duas na zona rural, tendo então (02) duas 

Equipes de Saúde Família.Inúmeras foram às dificuldades enfrentadas pelo Sistema 

Único de Saúde desde sua implantação. Por outro lado, as mudanças ocorridas no 

modelo assistencial foram essenciais para uma significativa melhoria na qualidade 

do atendimento e, neste sentido, a Atenção Básica merece destaque.  

A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no 

âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a 

prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos 

e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que 

impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e 

condicionantes de saúde das coletividades. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011) 

A integralidade enquanto princípio norteador da Estratégia de Saúde da 

Família (ESF) conduz à ações sobre o indivíduo e a comunidade de forma 

generalizada,  que deve considerar também, os aspectos sociais, culturais e 

econômicos. Desse modo, a equipe de Saúde da Família trabalha diante das 

questões idividuais e biológicas, como também com aspectos coletivos e 

socioculturais de cada indivíduo e da sociedade pela qual tem responsabilidade 

sanitária (SILVA et al., 2011).   

A atuação do Serviço Social é percebida com destaque no Sistema Único de 

Saúde (SUS), considerando os determinantes sociais na saúde explicitados no 

conceito ampliado de saúde. O Sistema Único de Saúde é considerado muito 

recente em termos legais e muito dos seus direitos são desconhecidos da maioria 

dos usuários, incluindo neles as gestantes. Ao longo desses anos vem sendo 

construído uma base de direitos em conjunto com as políticas públicas, mas esses 

direitos muitas vezes não são garantidos prejudicando a gestação da mãe e até o 

desenvolvimento das crianças (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009) 

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), foi criado em 2008 tem como 

perspectiva ampliar a abrangência das ações da atenção básica para torná-la mais 
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resolutiva, apoiando as equipes de saúde da família, fortalecendo a Estratégia de 

Saúde da Família, sendo o Serviço Social umas das profissões que compõem essas 

equipes. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

Esses serviços, segundo suas regulamentações e princípios éticos que regem 

a profissão, devem ser organizados e desenvolvidos de forma integrada com os 

outros profissionais, prestando assim um apoio na resolutividade e no enfrentamento 

das questões sociais que são expressas no cotidiano da equipe em sua área de 

abrangência. 

Diante disso, o Serviço Social atua frente a esses usuários em um momento 

especial da vida, no enfoque da sensibilização das gestantes quanto aos seus 

direitos, visando conhecer a atuação do profissional junto ao NASF com as 

gestantes. 

O conhecimento das leis que protegem a gestante é essencial para que estas 

possam exercer seus direitos assegurados por lei. A necessária proteção da 

gestante é um processo que se torna cada vez mais fundamental para que possam 

exercer sua cidadania, garantindo a si e aos seus filhos seus direitos. 

O projeto teve como objetivo geral: Conhecer como o Serviço Social atua no 

processo de sensibilização dos direitos das gestantes na acompanhadas pelo NASF 

de Francisco Ayres. Os objetivos específicos foram: Refletir junto com as gestantes 

sobre seus direitos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); Descobrir junto as 

gestantes o efeito da atuação do serviço social durante a gestação; e Identificar a 

relevância do serviço social junto ao Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). 

A relevância temática justifica a evasão das gestantes assistidas pelo NASF, e 

o não conhecimento dos seus direitos, na sua grande maioria identificam que as 

gestantes buscam de forma reduzida os serviços ofertados pelo programa, no que 

concerne o atendimento é de suma importância a sensibilização das mesmas. Para 

além o conhecimento dos direitos que circundam a mãe e o filho, surge como a 

problemática desencadeando por tanto a violações de direitos, citando como, por 

exemplo, o pré-natal de qualidade dentre vastos direitos foi o reconhecimento como 

objeto interventivo para este projeto. 

A presente proposta é de fundamental importância para compreender o 

Serviço Social no processo de sensibilização das gestantes sobre seus direitos na 
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saúde, tanto pelos aspectos legais quanto pelos aspectos sociais. Sendo que o 

estudo deste tema tem o intuído de esclarecer inúmeras dúvidas para as gestantes 

do município de Francisco Ayres Piauí. 

 

1. REVISÃO DE LITERATURA 

1.1. O SERVIÇO SOCIAL E SAÚDE 

A origem do Serviço Social como profissão tem marca profunda do 

capitalismo e do conjunto de variáveis, que a ele estão subjacentes alienações, 

contradição, antagonismo, pois no sentido dado por Marx, alienação é a ação pela 

qual um indivíduo, um grupo, uma instituição ou uma sociedade se tornam (ou 

permanecem) alheios, estranhos, enfim, alienados aos resultados ou produtos de 

sua própria atividade, ou à natureza na qual vivem, ou a outros seres humanos, e 

além de, também a si mesmos (BOTTOMORE, 1988) 

Sendo uma profissão que tem como finalidade a garantia dos direitos, o 

assistente Social está vinculado a entidades/instituições que também visam este 

objetivo. Nos municípios em geral, estes profissionais estão em entidades públicas e 

privadas, como, Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Receita 

Municipal, Serviço Auxiliar da Infância (SAI), Secretaria de Habitação, Centro de 

Referência Especializado em Assistência Social (CREAS), entidades filantrópicas, 

entre outras (WESCHENFELDER, 2011) 

O assistente social poderá atuar juntamente com os profissionais de saúde, 

sendo desafiadora a inserção do profissional de Serviço Social na área de saúde.    

Há muito tempo, o profissional dessa área tem voltado a atenção  para questões de 

saúde pública, utilizando ferramentas desenvolvidas pelo Serviço Social, associado 

aos outros profissionais, levando ao  aprimoramento das ações ao decorrer da 

reforma sanitária e da implantação do SUS, considerando aspectos da coletividade  

(SODRÉ, 2010). 

O assistente social lida com essas múltiplas expressões das relações sociais 

da vida cotidiana, o que permite dispor de um acervo privilegiado de dados e 

informações sobre as várias formas de manifestação das desigualdades e da 

exclusão social em sua vivência pelos sujeitos, de modo que a ele é facultado 
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conhecer a realidade de maneira direta: a partir da sua intervenção na realidade, das 

investigações que realiza, visando responder a esta realidade. (GUERRA, 2009) 

“As tendências do Serviço Social na saúde contêm determinações que não 

estão apenas relacionadas à definição e priorização do que fazer. Antes de tudo, 

coloca-se como desafio aos assistentes sociais como desvencilhar do que é feito 

atualmente, a partir da priorização das requisições institucionais, em favor do que é 

necessário fazer, a partir da priorização das demandas dos usuários.  É por fim, o 

assistente social prioriza as reais demandas dos usuários, nem sempre aparentes, 

que tem contribuição significativa na concretização do SUS” (VASCONCELOS, 

2010) 

Criado com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações da 

atenção básica, bem como sua resolubilidade, o NASF deve buscar contribuir para a 

integralidade do cuidado aos usuários do SUS (BRASIL, 2009). 

 

1.2. O SERVIÇO SOCIAL NO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILÍA – NASF 

O espaço de trabalho do assistente social é construído no território, 

baseando-se no contexto social em que o mesmo está inserido, onde estão as 

famílias, os indivíduos, seus agrupamentos sociais, políticos, públicos e privados e a 

rede de apoio que fazem com que esse território seja mais prático, dinâmico e vivo. 

As práticas do serviço social no campo da ESF possibilitam aos profissionais a 

definição de suas competências, compreendendo-as como parte de conjunto de 

práticas e saberes mais amplos que se complementam na interlocução e na vivência 

cotidiana com a população e com as diversas categorias profissionais, para a 

efetivação de um modelo de atuação promotor de saúde e cidadania. 

O território, enquanto lugar de uso e acontecimento social passa a ter umpeso 

importante na compreensão do processo saúde–doença. Assim, prestar serviços de 

saúde ou promover a saúde junto à população passa necessariamente por 

considerar, conhecer e interagir com o território, lugar de referência e de vida da 

população com a qual se trabalha. O território da Saúde da Família passa a ser um 

campo privilegiado para o encontro das ações públicas municipais. 
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“Exigem-se dos profissionais de saúde competências nas dimensões 

técnicas,humanas, políticas e sociais. As habilidades e atitudes mais exigidas dizem 

respeito à capacidade de comunicação, realização de uma escuta qualificada, 

propiciando o diálogo entre comunidade e profissionais dos serviços, capacidade de 

articulação das redes sociais comunitárias, fortalecimento de parcerias entre equipe 

e comunidadee as outras políticas públicas setoriais; mediação entre usuários e 

equipe de saúde e entre os próprios membros das equipes, fundamentado no 

compromisso profissional,na ética, no respeito às diferenças e à cultura local” 

(BRASIL, 2009, p.102). 

O assistente social, juntamente com outros profissionais procura atuar de 

forma a “compreender, intervir, antecipar e planejar projetos sociais e terapêuticos 

que vão para além da dimensão biomédica”. A prática do serviço é feita com  

integralidade,  interdisciplinaridade e intersetorialidade, admitindo-se uma inserção  

diferenciada do assistente social nos serviços de saúde., superando a forma 

tradicional de profissão paramédica, típico do modelo biomédico (SBC, 2014). 

Portanto, é em tal cenário que o assistente social, em conjunto com as demais 

categorias profissionais, procura conduzir-se no sentido de compreender, intervir, 

antecipar e planejar projetos sociais e terapêuticos que vão para além da dimensão 

biomédica. Compõe-se assim uma prática de integralidade, apoiada na 

interdisciplinaridade e na intersetorialidade, facultando uma inserção diferenciada do 

assistente social na área da saúde. 

Os objetivos do serviço social em NASF são muito variados e numerosos, 

devendo ser ajustados às diversas realidades onde as práticas ocorrem, detalhando 

assim as ações do mesmo. Dentre elas pode-se destacar o desenvolvimento de 

ações que garantem a escuta e acolhida dos usuários, a criação de espaços 

grupais, possibilitando a troca de experiências e o incentivo da participação da 

sociedade no controle social. 

Vale ressaltar que estas e outras ações não devem ser interpretadas como 

específicas do serviço social, mas sim da interação com todos os profissionais da 

equipe. Onde cada ação é articulada relacionando-se com as demandas de cada 

realidade, para cada momento histórico e para um agir crítico e reflexivo. 
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1.3. DIREITOS DA GESTANTE NA SAÚDE 

Muitas mulheres ainda desconhecem seus direitos pela falta de informação, 

ou seja, conhecer seus direitos dentro de seus limites e possibilidades é o melhor 

caminho para exigi-los e fazer com que seja cumprido. Na saúde da mulher, as 

gestantes possuem leis que as amparam, durante o pré-natal, no parto e no pós-

parto sendo compostas por direitos sociais, direitos, trabalhistas e os direitos da 

saúde que disponibiliza exames de sangue, urina, e outros exames.  

Tendo elas também, o direito a políticas públicas de saúde a humanização do 

parto, certidões de nascimento gratuitas para seus filhos, e ao planejamento familiar. 

Para tanto se faz fundamental conhecer seus direitos para que possam usufruir 

deles com dignidade. Desta forma o serviço social busca intervir, afim de que os 

direitos das mulheres gestantes e parturientes sejam respeitados e assegurados. 

(Portaria nº 569, de 1º de junho de ·2000) 

Por meio das políticas públicas, os seguintes direitos são assegurados à 

gestante: o direito à saúde na gravidez com a realização de um pré-natal, um parto e 

um pós-parto de qualidade; os direitos trabalhistas, direitos que regulamentam o 

vínculo de trabalho da gestante com o patrão ou com a empresa em que está 

empregada, garantindo a manutenção do emprego; os direitos sociais: atendimento 

em caixas especiais (em lojas, farmácias e supermercados, por exemplo), prioridade 

na fila de bancos, acesso à porta da frente de lotações e assento preferencial. Além 

disso, as grávidas têm direito ao Cartão da Gestante. Nele são registradas todas as 

informações sobre o estado de saúde da mãe, o desenvolvimento da gestação e os 

resultados dos exames (BRASIL, 2011). 
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TABELA 1. PLANILHA DE INTERVENÇÃO 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

CONCLUSÃO 

 No município de Francisco Ayres pode-se perceber que a atuação do NASF  

muitas vezes se distancia da proposta original e acaba por comprometer a busca 

pela afirmação dos seus principais objetivos. Desse modo, sua intervenção situa-se 

no centro da contradição entre necessidades e ausência de recursos e entre a 

necessidade de integrar ações. 

 Sendo a atuação do Serviço Social importante para o desenvolvimento das 

ações em saúde, muito ainda deve ser enfrentado e discutido pela categoria, devido 

aos desafios impostos cotidianamente. Além de que deve haver um maior 

conhecimento por parte das gestantes, já que muitas desconhecem a atuação e 

importância do assistente social. Isso porque inúmeros são os condicionantes e 

determinantes à atuação profissional, que vão desde o cenário das políticas sociais 

no país, passando pelas conotações da política de saúde, as condições de trabalho 

pela forma de organização do processo de trabalho das equipes, e também pela 

falta de alfabetização das gestantes que se dizem desconhecer.  

  

SITUAÇÃO 
PROBLEMA 

OBJETIVOS METAS/ 
PRAZOS 

AÇÕES/ 
ESTRATÉGIAS 

RESPONS
ÁVEIS 

 
 
 

Evasão das 
gestantes no 
processo de 
pré-natal e o 
acesso às 

informações 
sobre seus 

devidos 
direitos. 

 
 
 
 

Reconhecer 
os direitos 

das 
gestantes no 

SUS 

 
 

Mudanças na 
qualidade de 

vida das 
gestantes e a 
concretização 
da inserção 
das mesmas 
na garantia 
dos seus 
direitos. 

 
Encontros e práticas 
educativas com as 

gestantes, 
objetivando o 
contato e o 

fortalecimento do 
vínculo com temas 
como “o incentivo 
ao parto natural, 

hábitos saudáveis, 
cuidados com 

recém-nascido, 
papéis sociais após 

a maternidade, 
dentre outros”. 

 

 
 
 
 
 
 
 

NASF e 
ESF 
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A partir da experiência vivida no dia a dia, verifica-se a evasão das gestantes 

assistidas pelo Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), e o não conhecimento 

dos seus direitos, na sua grande maioria identificam que as gestantes buscam de 

forma mínima os serviços ofertados por este Serviço Social, no que concerne o 

atendimento é de suma importância à sensibilização da mulher puerperal. Para além 

o conhecimento dos direitos que circundam a mãe e o filho, surge como 

problemática desencadeando, portanto a violações de direitos. 
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