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EDITORIAL 

Reunimos no Dossier deste nlimero da Intervenvao Social van os artigos sobre a tematica 
Servi~o Social & Saude. Trata-se de textos produzidos em diversos contextos e ve1-sando 
diferentes dimensoes envolvidas na intervenvao em Setvivo Social na saude recobrindo 
questOes gerais e especificas da interven9ao dos assistentes sociais na saude, da politicas 
de saude e da fonnayao para o exercicio nesta area de trabalho. Retinem-se assim contributes 
diversos para a am11ise e debate numa area que conhece pelas suas actuais envolventes 
sociais, politicas e profissionais uma acrescida importancia e actualidade mas cujos 
con tom os necessariamente mais vastos e complexes requerem novas contribui96es e 
empenho. 

Teresa Nob re apresenta de modo sintetico no seu artigo uma pesquisa realizada sob re 
a politica de saude em Portugal tendo como foco de abordagem as queixas e reclamav5es 
dos utentes do Servi90 Nacional de Saude junto do Gabinete do Utente. Pelo seu objecto 
e perspectiva analitica trata-se de uma significativa contribuiyao para a amilise das polfticas 
de saude em Portugal, tratando-se de urn caso exemplar de como o objecto de intervenyao 
do Setvivo Social se pode constituir fecundamente como objecto de pesquisa, subsidiando 
a analise institucional e politica do campo de interven9ao. 

Os textos de Brenda Johnson e Fatima Carte-Real e de Ant6nio Pedro Rodrigues 
focam ambos o Setvivo Social em meio hospitalar. No primeiro caso, as autoras, ensaiam 
wna conceituavao das funyees genericas do Serviyo Social da Saude em contexto hospitalar 
corn base numa abordagem explorat6tia da perspectiva de intet-subjectividade e do modelo 
de interven9ao de empowerment. No segundo caso, focando urn domfnio especifico, a do 
doente idoso, o autor traz-nos neste artigo urn outro contribute explorando designadamente 
os fundamentos te6ricos e eticos do trabalho social junto de doentes idosos. Como urn 
dos titulos significativamente sugere trata-se de contributes para a constru9ao do so m do 
silencio, ajudando a dar voz e expressao a uma importante area de trabalho dos assistentes 
sociais da saude atraves da analise e conceituayao do Servi9o Social em meio hospitalar. 

A tematica da fonna9ao dos assistentes sociais da saude e abordada no artigo de 
Luisa Pi res. Numa perspectiva cuj a pertinencia transcende no en tanto o campo estrito da 
fotmayaO de profissionais para a area da saude, a autora preconiza 0 entendimento da 
fonnayao como uma resultante dos processes de socializa9ao que oconem nos contextos 
estritamente pessoal, academico e profissional sendo a esta luz que e analisa a rela9ao 



• 
entre fonnac;ao (inicial e continua) eo exercicio profissional destacando designadamente 
a sua descontinuidade objecti vada nas noc;oes de qualificac;ao e competencia. 

Como habitualmente, este numero da Interven9ao Social integra igualmente alguns 
atiigos de interesse e actualidade. Vicente Faleiros explora no seu artigo os desafios para 
a pesquisa em politica social no quadro do actual processo de globalizac;ao. Suzie Robichaud 
e Vi cent Lemieux, num trabalho que da continuidade a texto da autora publicado no anterior 
numero, procedem a analise das fonnas de troca voluntaria no Quebeque. Trata-se de urn 
artigo de inegavel interesse, nao s6 por possibilitar uma perspectiva comparativa corn a 
realidade portuguesa mas) igualmente, pela riquezaanalitica e problematizayao sobre os 
efeitos da institucionalizac;ao nos grupos de voluntaries, tendo em conta a experiencia 
diferenciados dos grupos apoiados pela Igreja e os grupos subsidiados pelo Estado no 
Quebeque. Ana Camacho tratano seu artigo do papel do Serviyo Social no dominio da edu~o 
a partir de wna abordagem sistemica no dominio da relac;ao escola-famUia-comunidade. 
Integra igualmente este espa~ o trabalho de Patricia Ferreira sob re farnilias de acolhimento 
realizando a autora uma significativarevisao da literatura produzida neste dominio, quer 
no que se refere a trabalhos de investigac;ao, quer a perspectivas de intervenc;ao. 

No espac;o Notas e Documentos inserem-se trabalhos de Fatima Pinto sobre o 
entrosamento da minoria etnica cigana na sociedade portuguesa, de Ana Marques e Dulce 
Sousa sob re uma experiencia de patceria no ambito do Rendimento Minima Garantido e 
ainda comunicac;oes de Elza Pais e da ENOS- Rede Europeia de Assistentes Sociais do 
Trabalho. 

Para alem de outras sec9oes habituais, man tern-se neste numero da Intervenc;ao Social 
a publicac;ao de recensoes de obras recentes sob re Politicas Sociais, Intervenc;ao Social e 
Serviyo Social em particular. Da-se continuidade ao espa~o- Interconhecimento- dedicado 
a Internet enquanto via de acesso e difusao de infonnac;ao pertinente para os trabalhadores 
sociais, docentes e pesquisadores da area das Ciencias Sociais. Desta vez o destaque e 
dado ao dominio do Servir;o Social & Saude. 

Este numero edita ainda urn trabalho especifico sob re os 20 numeros da Intervenc;ao 
Social, que julgamos ser de utilidade par os leitores e integrando os indices dos nlimeros 
anteriores e urn indice tematico de todos os artigos publicados. 

Francisco Branco 




