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0 DOENTE IDOSO 
EA INTERVEN(,;AO DO ASSISTENTE SOCIAL NA 
EQUIP A DE SAUDE HOSPITALAR 

Ant6nio Pedro Rodrigues * 

0 envelhecimento progressivo da popular;ao eo aumento do mlmero 
de doentes dependentes de ajuda de terceira pessoa sao rea/idades 
da nossa sociedade, a exigi rem profundas mudanr;as organizacionais 
e qualitativas dos servir;os de saude. 
As transformar;oes sociais em curso, para a/em de reclamarem re
formas nas polfticas e nos sistemas de Sazlde e de Seguranr;a Soci
al, colocam novas desafios aosprofissionais de smlde que, nos seus 
locais de trabalhq, se conjrontam comas crescentes exigencias co
locadas pela popular;iio, sobretudo pela populat;iio idosa. 
De forma a se adaptor em as novas exigencias, as equipas de smlde 
sao confrontadas corn a necessidade de reverem os seus processos 
de trabalho, as suas estrategias de comunica(;:Cfo, as suas organicas 
e dinamicas internas. 
Nesse processo de mudanr;a. e cada vez mais evidente a necessidade 
de desenvolvimento das metodologias de trabalho muitiprofissional 
e interdisciplinm; como um factor essencia/ da melhoria dos servi
r;os a prestar as popular;oes. 
Em particular nos servir;os que mais directamente se relacionam eo m 
a prestar;iio de cuidados de saz{de aos idosos, a intervenr;iio do as
sistente social, inserida mon contexto de trabalho intetdisciplinm; 
parece assumir uma importancia acrescida. 
Neste trabalho procuramos definir a/guns dosfundamentos te6ricos 
e deontol6gicos que enquadram a nos sa pratica profissional, em 
particular no que concerne ao trabalho social efectuado }unto dos 
doentes idosos. 

* Assistente Social. Tecnico Superior de Serviyo Social do Centra Hospitalar do Funchal. 
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Introdw;ao 

0 envelhecimento progressive da popula<;ao eo aumento do numero de doentes 
dependentes de ajuda de terceira pessoa sao realidades da nossa sociedade, a exigi rem 
profundas mudan<;as organizacionais e qualitativas dos servi<;os de saude. 

As transforma<;oes sociais em curso, para ale m de reclamarem refotmas nas polfticas e 
nos sistemas de Saude e de Seguran<;a Social, colocam novos desafios aos profissionais 
de saude que, nos seus locais de trabalho, se confrontam corn as crescentes exigencias 
colocadas pela popula<;ao, sobretudo pela popula<;ao idosa. 

De forma a se adaptarem as novas exigencias, as equipas de saude sao confrontadas 
coma necessidade de reverem os seus processes de trabalho, as suas estrategias de 
comunica<;ao, as suas organicas e dinamicas intemas. 

Nesse processo de mudan<;a. e cad a vez m a is evidente a necessidade de desenvolvi
mento das metodologias de trabatho muitiprofissional e interdisciplinar, como urn factor 
essencial da melhoria dos servi<;os a prestar as popula<;oes. 

Em particular nos servi<;os que mais directamente se relacionam corn a presta<;ao de 
cuidados de saude aos idosos, a interven<;ao do assistente social, inserida nu m contexto 
de trabalho interdisciplina1~ parece assumir uma importancia acrescida. 

Neste trabalho procuramos definir alguns dos fundamentos te6ricos e deonto16gicos 
que enquadram a nossa pratica profissional, em patticular no que concerne ao trabalho 
social efectuado j unto dos doentes idosos. 

J ustifica-se uma especial aten<;ao corn esta classe etaria pelo facto de ela represcntar 
75% (126) dos doentes ( 168 no total) que se podem classificar como "casos sociais" 
despistados durante 1999, no Servi<;o de Medicina Ill do Hospital dos Marmeleiros (Cen
tra Hospitalar do Funchal). 

"Casos Socias" no Se1vi<;o de Medicina Ill do Hospital dos ManneJeiros-1999 
Distribui<;ao por Idades 

-15 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 +84 Total 

0 4 5 6 7 20 54 59 13 168 

0% 2,3% 3% 3,6% 4,2% 11,9% 32,1% 35,1% 7.7% 100% 

Fonte: Estatistica do Servi<;:o Social do CHF- 1999. 

Nao obstante a especificidade da popula<;ao intemada nos servi<;os de Medicina Inter
na, onde predominam osAcidentes Vasculares Cerebra is (AVC), a par do envelhecimento 
da popula<;ao em geraJ e de prever 0 envelhecimento dos utentes dos serviyOS de saude. 

Segundo. Valente Rosa ( 1999, 52), e neste grupo etario (em especial nas pessoas eo m 
idades mais avan<;adas) que as situa<;oes de varias doen<;as em simultaneo se tornam 
particularmente frequentes e que se encontra a fatia da popula<;ao a necessitar de cuida
dos de saude mais prolongadosH. 
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0 doente idoso ea inte1venc;ao do Assistente Social na equipa de Sa tide Hospitalar • 
0 Servi9o Social da Saude tern, neste contexto, o objective de intervir sobre os aspec

tos psicossociais associados a doen9a, de forrna a promover condi96es para a reabilita9ao 
e reinseryao social dos doentes, reduzindo o impacto de facto res socio-econ6micos, cul
turais e ambientais desfavoraveis ao seu bem-estar. 

Deste modo, podemos considerar que a intetvenyao do assistente social se desenvol
ve junto de diversos sistemas em interac9ao, designadamente o doente, a sua familia, as 
suas redes de suporte social e os servi9os e as institui9oes capazes de contribuir para a 
sua reabilita9ao e para o seu bem-estar. 

ODoente 

No que diz respeito a interven9ao directamente junta do doente, o assistente social 
desenvolve a sua ac9ao a partir do conceito de Saude, tal como e definido pela Organiza
yao Mundial de Saude (O.M.S.). A Saude entendida nao apenas como a ausencia de 
doenya, mas sobretudo como o bem estar bio-psico-social dos individuos, dos grupos e 
das comunidades. 

A este conceito de Saude acrescentamos uma visao do Ser Humano como urn ser 
simultaneamente uno e portador de diversidade (social, psicol6gica, biol6gica, cultural, 
moral, politica, religiosa, etc.)."Os principios dos Direitos Humanos e daJusti9a Social sao 
fundamentais para o Setviyo Social" (FIAS, 2000, 3). 

lmporta tambem realyar a dimensao de p'revenyaO da doenya pe}a promoyaO da saude 
e do bem-estar, inerente aos objectives ea ac9ao do assistente social, tanto mais que ainda 
predomina uma visao economicista e reducionista do trabalho dos profissionais de saude. 

Corn efeito, corn relativa facilidade se mede o tempo medio de ocupa9ao das camas 
num servi90 hospitalar, m as corn maior d ificuldade se poe em pratica urn a avalia9ao dos 
resultados obtidos atraves da aten9ao concedida pelos profissionais aos doentes, aos 
seus problemas, sentimentos e medos, bem como de toda a ac9ao que esses profissionais 
desenvolvem no sentido de garantir aos doentes a melhor reinseryao social possivel. 

Quem tern porfunyao gerir os servic;os de saude tende aesquecer-se que 0 doente nao 
e apenas urn corpo a ocupar uma cama do hospital, que e necessaria "tratar" e "despa
char" para casa, logo que tenha alta clinica. 

Nao nos lembramos frequentemente que urn doente mal reinserido e, potencialmente, 
urn doente que vai reincidir no intemamento hospitalar, e que essa situa9ao acaneta cus
tos sociais e econ6micos acrescidos e nao contabilizados. 

Para elaborar o diagn6stico social, que petmitira. desenvolver o trabalho de reabilitac;ao 
psicossocial, e sem duvida essencial ao assistente social ter a noc;ao do essencial do 
diagn6stico e do progn6stico clinico, do diagn6stico e dos cuidados de enfermagem 
necessaries e do grau de dependencia do doente. 

Neste ponto o trabalho em equipa multidisciplinar e fundamental. 0 tecnico superior 
de servi90 social nao pode desenvolver o seu trabalho isoladamente e parece cad a vez 
mais evidente que a evoluc;ao aponta para que tal ptincipio seja adoptado, sem excep9ao, 
por todos os profission:ais de saude. 
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A intervenvao do assistente social pressupoe uma avaliac;ao interdisciplinar que cruza 
informac;ao clinica, de enfennagem, da observac;ao, de entrevistas ao doente ea respectiva 
familia e/ou outros significativos da rede de suporte social, bem como de relat6rios sociais 
ou inqueritosja produzidos por outros tecnicos. 

Procurar conhecer a situac;ao s6cio-econ6mica e habitacional do doente e do seu 
agregado familiar, compreender os seus modos de vida, os seus habitos, a sua cultura, 
avaliar o grau de solidariedade ea qualidade da relac;oes inter-pessoais entre familiares e 
doente constituem algumas das vertentes do diagn6stico/estudo que petmitira ao assis
tente social definir as estrategias e adoptar as tecnicas de intervenc;ao mais adequadas a 
situac;ao, sempre apelando a participac;ao activa e consciente do doente e/ou da respecti
vafamilia. 

A familiarepresenta desse modo parte fundamental na reabilitac;ao do doente. 

A Familia 

A familiae geralmente a primeira instituic;ao a que reCOlTemos para garantir 0 suporte 
social indispensavel a reinserc;ao e reabilitac;ao social do doente. Enquanto celula de 
solidariedade inter-pessoal, a familiae urn parceiro essencial na acc;ao do assistente social, 
bem como de outros profissionais de saude. 

Dai surge a necessidade de superar preconceitos e de aperfeic;oar e profissionaljzar o 
contacto eo atendimento as familias, de modo a conseguitmos a sua colaborac;ao. E urn a 
responsabilidade que pertence, em gran de parte, aos assistentes sociais, mas tambem aos 
outros profissionais intervenientes nos cuidados de saude. 

Se fonnos capazes de informar convenientemente o doente e os seus familiares sabre 
os cuidados necessaries, o progn6stico de evoluc;ao da doenc;a, os apoios e recursos 
institucionais existentes, se f01mos capazes de fazerum ensino que capacite a familia para 
prestar a assistencia adequada ao doente, diminuiremos certamente arelevancia de alguns 
dos problemas que dificultam a sua reinservao social. 

Nao e possivel realizar qualquer intervenc;ao de fun do na dinamica e organiza9ao da 
familia se m se estabelecer urn principio de confianc;a na rela9ao corn os elementos da 
familia potencialmente prestadores de cuidados e directamente relacionados corn o traba-
1 ho de reabi htac;ao psicossocial do doente. 

Embora num contexto de terapia familiar, distinto daquele em que nos situamos, pare
ce-nos pertinente um dos postulados em que Guy Ausloos (1996, 29) baseia as suas 
intervenc;oes, "o postulado da competencia: uma familia s6 se pode colocar problemas 
que seja capaz de resolver". 

Para o assistente social hospitalar e absolutamente necessaria que a familia perceba 
que se trata de urn profissional de aj uda qualificado, interessado em conhecer e compreen
der as suas dificuldades, os seus anseios e os seus medos, nao para os julgar ou condenar, 
mas para encontrar estrategias que permitam capacitar os seus elementos para a resoluc;ao 
dos problemas que interferem corn o bem-estar do doente. 

Nao existem tecnicas ou metodologias unifonnizadas para desencadearurnarelac;ao de 
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ajuda entre tecnicos, doente e familia. Ha sim tecnicas de ajuda e metodologias de acvao 
que tern que ser aplicadas, eo m rigor, mas de fonna distinta consoante as situa96es, os 
problemas e os objectives da nossa acvao. 

A abordagem a familia deve basear-se numa analise rigorosa da sua situayaO s6cio
econ6mica, da dinamica e dos lavos de solidariedade existentes entre os seus elementos e 
outros significativos da rede social de apoio, das condiv5es de habitabilidade em que o 
doente e familia vivem, dos seus conhecimentos, da sua disponibilidade e da sua capaci
dade para dar resposta as necessidades inerentes a dependencia que 0 doente apresenta. 

A Rede de Suporte Social 

Nem sempre a resposta esta na familia, ou por falta de capacidade, de disponibilidade 
ou vontade dos seus elementos potencialmente prestadores de apoio, ou por ausencia de 
condivoes socio-econ6micas e/ou habitacionaisl ou simplesmente por ausencia da pro
pria familia, como tantas vezes acontece. 

Nestas situay5es importa, mais do que nunca., identificar, por vezes criar e implicar no 
processo de ajuda uma rede informal de suporte social do doente. Intervir em rede signifi
ca, neste contexto, potencializar suportes sociais para o doente e para a sua familia, de 
forma a garantir para estes o melhor bem-estar possivel. 

As redes sociais nao sao entidades ja construidas e prontas a funcionar. Sao proces
ses em consttuyao e, portanto, dinamicos e sistemicos que teremos que explorar, o que 
pass a por adequarmos a no ss a pratica em conjunto a urn principio fundamental: ode 
facilitarmos e prornovermos a reabilitayao ea integra9ao social dos idosos e das suas 
familias. 

Jean-Luc Lacroix (1999, 6) sustenta que "as nossa vidas, o nosso bem-estar e a nossa 
aptidao para funcionar numa base quotidiana depend em da qualidade e da adequa9ao dos 
nossos sisternas de suporte social e assentam nas nossas capacidades em mobilizar estes 
sisternas, particulatmente nos mementos de c1ise." 

E na ausencia de possibilidade de resposta familiar, e em conjunto eo m o doente, que 
se procurajunto de vizinhos, amigos e outros elementos da comunidade sensibilizar e 
capacitar terceiras pessoas para a presta9ao dos apoios necessaries. 

Respeitar o doente na sua individualidade, dignidade e vontade, sem imponnos os 
nossos conceitos e preconceitos culturais e morais, constitui urn principio basico a ter em 
conta neste processo. 0 objective nao deve ser ode "mentalizar" o doente para urn 
determinado modo de vida ou ode impor urn modelo de bem-estar. 

0 conceito de "bem estar'' e culturalmente relativo e subjective e por esse motivo a 
pratica do tecnico superior de servivo social s6 fara sentido se tiver como objective 
consciencializar ( e nao mentalizar) e auxiliar o doente na procm·a do que considera ser o 
seu bem estar. 

Os doentes, sobretudo <?S provenientes de meio rural, quando questionados acerca do 
local para onde gostariarn de ir ap6s o intemarnento hospitalar, manifestam quase sempre 
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o desejo de regressar as suas cas as, mesmo quando estas apresentam baixos Indices de 
conforto. 

Sempre que nao haj a urn impedimenta intransponivel, devemos respeitar essa vontade 
e criar condi9oes que permitam ao doente estar petio das pessoas e das coisas que gosta. 

Neste contexto, assume extrema importancia a atiiculayao e do trabalho de parcetia do 
Servi9o Social Hospitalar corn os Servi9os Locais de Ac9ao Social da Seguran9a Social, 
bem como corn os assistentes sociais que trabalham na comunidade ao servi90 dos Cen
tres de Saude e das Institui9oes Particulares de Solidariedade Social. 

S6 corn a colaborayao inter-institucional e possivel desenvolver o trabalho das redes 
inf01mais e formais na reinser9ao e no apoio social ao doente. 

E evidente que o trabalho de pm·ceria e urn processo em construyao ainda longe de 
atingir o nivel de efidencia desejavel. Trabalhar em parceria significa, de certa maneira, 
veneer preconceitos instalados e abandonar praticas assistencialistas, posi96es de 
protagonismo e de urn certo tipo de poder sobre os "nossos utentes'' que ainda hoje 
muitos de n6s, profissionais de diferentes areas, de institui9oes privadas e publicas, con
tinuamos a cultivar. 

Constatando-se a insuficiencia da resposta comunitaria das redes inf01mais de apoio, 
a que recorremos tanto quanto possivel, e de acordo corn o maior ou menor grau de 
solidariedade existente nas comunidades, resta-nos a resposta organizada e institucional. 

As Respostas Institucionais 

No que conceme a problematica da doen9a na terceira idade, a ajuda domicihatia (A.D.) 
surge como uma resposta institucional extremamente importante, que importa refor9as, 
alargar e qualificar cada vez mais. Atraves da A. D. sao garantidos os cui dad os de higiene 
ao doente, por vezes a limpeza da habita9ao e a confecyao de alimentos. Para o doente e 
muitas vezes urn m omen to em que se quebra a sua solidao. Trata-se de urn instrumento 
essencial no esfor9o de fixar e integrar os doentes na comunidade. 

0 intetnamento em institui9ao, nomeadamente em lares para idosos e hospitais de 
retaguarda, surge geralmente como o ultimo recurso no ambito da ac9ao social. A 
institucionalizayao do doente comporta alguns riscos e, frequentemente, traumas. Estar 
"entregue a urn lar" significa muitas vezes, no subconsciente do doente, ja nao estar 
entregue a si proprio ou aos que mais ama e, p01ianto, significa que deixa de ser autor da 
sua vida e do seu destino. 

Neste quadro, o intemamento e sentido pelo doente quase como uma fase intetmedia 
entre a vida ea morte, como uma desvalorizayao da sua condi9ao humana, como urn 
a band ono. 

Num estudo sobre o estado mental dos idosos institucionalizados num lar, divulgado 
na Revista Portuguesa de Medicina Getiatrica (Simoes Couto, 1997, 19), conclui-se que "a 
prevalencia observada de defeito cognitive e bastante superior a estimada para a popula
yaO pmiuguesa para a mesma idade e sexo. Da extrapola9ao deste estudo para o conjunto 
dos lares em Portugal, pode-se concluir que a prevalencia de individuos corn defeito 
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cognitive em institui96es deste tipo e muito superior a da popula9ao em geral. A explica-
9ao para esse facto nao pode ser de forma alguma unica ( .. . ). Por outro lado, nao pode ser 
excluido o papel do intemamento no lar no agravamento do rendimento cognitive, even
tualmente atraves de situa9oes depressivas, mesmo tendo em conta a boa qualidade dos 
cuidados prestados por algumas destas institui9oes ( ... ).'' 

Apesar das realidades preocupantes associadas aos intemamentos em lar, em certos 
contextos este pode ser urn recurso importante para melhorar a qualidade de vida e de be m 
estar dos doentes. Assim acontece, por urn lado, quando o intemamento resulta de op9ao 
consciente e de uma vontade expressa do doente e, por outro, quando os lares estao 
dotados de recursos human os e materiais, de uma organica intema, de urn a dinamica e de 
espac;os adequados. Quando os utentes sao chamados a participar, a partilhar ea organi
zar as suas actividades. 

No dominio das respostas institucionais e organizadas, e de salientar a necessidade de 
lares de dia, bem como de espa9os de convfvio adequados e acessiveis a populayao 
idosa. Universidades populares, bem como escolas de artes e oficios sao estruturas im
portantes, que podem contribuir para proporcionar qualidade de vida aos cidadaos mais 
velhos. 

Os clubes inter-geracionais, ao promoverem a convivencia entre idosos e crian9as 
numa perspectiva pedag6gica, podem contribuir para recuperar de alguma fonna o impor
tante papel social dos velhos na educa9ao dos novos. 

· A respeito de educa9ao, para que os cid~daos mais velhos conquistem o seu espa9o 
de participa9ao na sociedade, o gran de investimento tera que ser feito na sensibiJizayao e 
fonnayao das pessoas, nomeadamente das mais jovens, para os valores de cidadania. 

Nota Conclusiva 

A situa9ao de exclusao social em que se encontra grande parte dos doentes idosos 
exige profundas mudan9as ao nivel da politica social. Criar incentives fiscais para as 
despesas resultantes da assistencia prestada a idosos dependentes de ajuda de terceira 
pessoa, actualizar as compatticipayoes para o material ortopedico e para as ajudas tecni
cas e consagrar na legisla9ao laboral a licenc;a sem vencimento ea redu9ao de horario de 
trabalho para familiares prestadores de cuidados sao algumas medidas que poderiam con
tribuir para alterar o panorama 

No que concetne aos serviyOS de saude prestados a populayao idosa, e em particular 
nos Servi9os de Medicina Intema, o Servi9o Social exerce sempre a sua ac9ao inserido 
num contexto profissional interdisciplinar e, nessa medida, a sua maior ou men or eficacia 
dependem tambem em grande parte da qualidade do trabalho em equipa. 

"A populayao cr6nica exige que o seu tratamento e acompanhamento se jam feitos por 
equipas multidisciplinares nas varias instancias dos distintos niveis de cuidados e que 
estes se encontrem organi41dos numa perspectiva holistica ''( Couto, 1997, 5). 

No que respeita a problematica especifica do idoso, Epstein preconiza aAvalia9ao 
Geriatrica Compreensiva (A.G.C.), ou seja, a "avalia9ao multidisciplinar do idoso nos 
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planos em que este e deficitario- fisico, mental, funcional, social e ambiental- corn o 
objective de estabelecer e coordenar Pianos de Cuidados, Servic;os e Intervenc;oes capa
zes de responderem aos seus problemas, as suas incapacidades, as suas necessidades." 
(Ennida, 1996, 5) 

Trata-se de urn processo de avaliac;ao e de intervenc;ao em que intervem medico, enfer
meiro, assistente social e outros profissionais como psic6logo, tecnicos de nutric;ao e 
fisioterapeuta, constituido em conjunto uma equipa multidisciplinar. 

Os objectives da A. G. C. sao: aumentar a precisao do diagn6stico; diminuir o risco 
iatrogenico; adequar o progn6stico; facilitar condutas preventivas; orientar os tipos de 
intervenc;ao; seleccionar medidas de ac~ao social; facilitar o acompanhamento; melhorar a 
qualidade de vida (Cf Ennida, 1996: 5-12) 

Muito embora possamos admitir que a Avaliac;ao Geriatrica Compreensiva e uma 
metodologia complexa para par em pratica na realidade que encontramos diariamente nos 
nossos locais de trabalho, o que nos parece inquestiomivel e que cad a vez mais teremos 
que prom over o trabalho em equipa. 

Se conseguirmos focar a nossa acc;ao con junta na ajuda diferenciada ao doente e 
elegermos definitivamente como nosso objective o seu bem estar bio-psico-social, o tra
balho em equip a sera urn processo inevitavel e gratificante pela qualidade dos resultados 
que permite alcanc;ar. 
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