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RESUMO 
Este trabalho discute a alta hospitalar nos casos que necessitam da intervenção do 
Serviço Social, o que convencionou-se denominar de alta social, uma vez que esta 
apresenta necessidades  que não são de cunho biológico e sim sociais. Estas situações 
são condicionadas pela questão social e compreendidas pelo conceito ampliado de 
saúde, que ainda encontra dificuldades em se concretizar, sofrendo resistência por 
conta do trabalho pautado no conceito biomédico, que consiste em uma visão 
fragmentada do sujeito, compreendido apenas pela ótica biológica. Tal concepção 
ainda é muito presente nos espaços institucionais e nas ações profissionais no âmbito 
da saúde. O objetivo deste trabalho consiste em problematizar a questão da alta 
hospitalar com base no conceito ampliado de saúde e sua relação com a questão 
social, colocando em pauta a atuação multiprofissional e interdisciplinar em saúde. A 
metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica que permitiu a análise teórica do tema, 
levando-se também em consideração a experiência na Residência Integrada 
Multiprofissional e o contexto institucional do Hospital Universitário da Universidade 
Federal de Santa Catarina. 
Palavras-chave: alta social; questão social; conceito ampliado de saúde; 
multiprofissional; interdisciplinar. 
 

ABSTRACT 
This paper discusses the hospital where they need the intervention of Social Work, 
which conventionally be called social high, since this has needs that are not biological 
but social nature. These situations are conditioned by social issue and understood by 
the expanded concept of health, this one still finds it difficult to be realized, suffering 
resistance with the work of guided the biomedical concept, consisting of a fragmented 
view of the subject, understood only by biological perspective. This conception is still 
very present in institutional spaces and professional actions in health. The objective of 
and its relationship with social issues, putting forth the multidisciplinary and 
interdisciplinary approach in health. The methodology used was a bibliographical 
review that the subject of theoretical analysis, also taking into account the experience 
in Multidisciplinary Integrated Housing and the institutional context of the University 
Hospital of the Federal University of Santa Catarina. 
 
Keywords: social high; social issue; expanded concept of health; multidisciplinary; 
interdisciplinary. 
 

1. Introdução 



O presente trabalho analisa a questão da problemática envolvendo a alta 

hospitalar que se inscreve entre a chamada alta médica e a alta social. Assim, levando-

se em consideração a experiência como Assistente Social residente integrante do 

Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde (RIMS) do Hospital 

Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina (HU-UFSC), na área de 

concentração em urgência e emergência hospitalar. Percebeu-se a recorrente demanda 

ao Serviço Social no que concerne ao que se convencionou chamar de alta social. Não 

raras vezes as demandas que deixam de ser ou que não são consideradas de ordem 

biológica, ou mesmo que extrapolam o sentido clínico do atendimento médico passam 

a ser encaminhadas ao Serviço Social. 

 De forma geral, tais demandas estão relacionadas a motivos diversos, seja à 

fragilização ou rompimento de vínculos familiares, fragilidade na situação 

socioeconômica, ausência de moradia convencional regular, residência em área de 

risco, entre outros, que impedem e/ou dificultam a chamada alta médica. 

Nesta direção, busca-se incitar o debate acerca do atendimento à saúde no 

contexto hospitalar tomando como foco central de análise o momento da alta 

hospitalar. Considerando-se este como momento importante de interação 

diálogo/planejamento que envolve toda a equipe multiprofissional, usuário e 

familiares. Neste sentido, é importante ressaltar que a identificação das demandas, 

anseios, angústias e desejos manifestados pelos usuários não estão circunscritos a uma 

ou outra profissão específica, mas sim ao conjunto de profissionais envolvidos no 

atendimento, no intuito de que juntos possam abarcar a totalidade da situação 

apresentada. 

No que concerne à construção metodológica foi utilizada no presente artigo a 

abordagem qualitativa cujo método para análise dos dados obtidos segue um processo 

indutivo. O método de abordagem para realização da pesquisa contou com a revisão de 

literatura para fundamentação teórica do tema proposto, compreendido de acordo 

com a definição de Lakatos e Marconi (2009) como sendo a busca através de fontes 

secundárias, que “*...+ abrange toda a bibliografia já tornada pública em relação ao 

tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, 

monografias, teses, material cartográfico etc.”. 



O artigo objetiva, portanto, problematizar a questão da alta hospitalar com 

base no conceito ampliado de saúde e sua relação com a questão social, colocando em 

pauta a atuação multiprofissional e interdisciplinar em saúde. E contribuir com o 

debate e trazendo à luz um problema que se apresenta de forma bastante recorrente 

no cotidiano do exercício profissional do assistente social. Tal quadro demanda esforços 

em compreendê-lo, uma vez que deixa visível a latência da “questão social” e suas 

expressões, e como estas condicionam a saúde dos sujeitos. Além disso, busca-se 

suscitar a discussão acerca do trabalho multiprofissional, interdisciplinar, o 

atendimento em saúde de forma integral, buscando a compreensão do conceito 

ampliado de saúde e a contribuição da residência multiprofissional no espaço 

institucional. 

2. a relação da “questão social” e suas manifestações com o conceito ampliado 

de saúde 

A questão social enquanto tema recorrentemente discutido na literatura do 

Serviço Social e das Ciências Sociais em geral tem sido entendida, a partir da teoria 

materialista histórico-dialética, como sendo resultado do processo de acumulação 

capitalista. Esse fenômeno é inerente ao sistema capitalista, visto que tem sua gênese a 

partir do processo de expropriação das terras camponesas e de transição do modo de 

produção feudal para o modo de produção capitalista. Tal transição coloca os 

indivíduos (artesãos e camponeses) sob a lógica totalmente nova e estranha do 

trabalho assalariado, que implica em alterações temporais com a adequação à 

temporalidade fabril e o disciplinamento hierárquico (alienação) baseado na 

propriedade privada e na acumulação e circulação de capitais. Nesse sentido, 

sintetizam Iamamoto e Carvalho sobre a questão social: 

[...] não é senão as expressões do processo de formação e desenvolvimento 
da classe operária e de seu ingresso no cenário politico da sociedade 
exigindo seu reconhecimento como classe por parte do empresariado e do 
Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o 
proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção 
mais além da caridade e da repressão (IAMAMOTO; CARVALHO, 1995, p. 77). 

 
Segundo Montaño (2012) a questão social possui muitas manifestações, essas 

foram ao longo do tempo reconhecidas e entendidas pela lógica do modelo neoliberal 

de uma forma dissociada da questão econômica, sendo interpretada como a-histórica, 



ou seja, desresponsabilizando o Estado e o modelo econômico capitalista por seu 

agravamento. Como escreve Montaño: 

Começa-se a se pensar então a “questão social”, a miséria, a pobreza, e a 
todas as manifestações delas, não como resultado da exploração econômica, 
mas como fenômenos autônomos e de responsabilidade individual ou 
coletiva dos setores por elas atingidas. A questão social, portanto, passa a 
ser concebida como “questões” isoladas, e ainda como fenômenos naturais 
ou produzidos pelo comportamento dos sujeitos que os padecem 
(MONTAÑO, 2012, p. 272). 
 

 Segundo Pereira (2002) surge na Inglaterra a suposta proteção social 

introduzida no século XVIII pelo liberalismo a partir da Lei dos Pobres (poor laws), 

sendo que desde seu surgimento trabalhava com a questão do mínimo para 

sobrevivência do indivíduo. Esta lei, que era direcionada para idosos, inválidos, órfãos, 

crianças carentes e desocupados, apresentava caráter assistencialista e era voltada não 

à garantia de direitos sociais, mas sim à simples sobrevivência dos sujeitos. Nesta 

direção, não almejava a emancipação dos indivíduos, mas uma proteção para o 

restante da sociedade, tendo em vista o temor dos demais cidadãos e gestores em 

relação à revolta destes indivíduos que sobreviviam a margem do trabalho e da 

sociedade. Pode-se dizer que por muito tempo foi a Lei dos Pobres que significou a 

proteção social. 

No século XIX, no auge do avanço industrial e consequentemente do gradativo 

aumento da pobreza, no intuito de obter maior produtividade, as chamadas forças 

livres do capitalismo (Pereira, 2002) conseguiram reformular a Lei dos Pobres. Desta 

maneira, o auxílio que era dado aos que necessitavam, passou a ter critérios ainda mais 

rígidos de concessão e seleção dos beneficiários, “permitindo a formação do mercado 

de trabalho competitivo” (Pereira, 2002, p.106). Assim, sem ter como manter sua 

subsistência, os indivíduos se submetiam à vasta gama de atividades laborativas 

precarizadas e superexploradas, tendo sua mão de obra extremamente desvalorizada. 

É importante ressaltar que a reformulação da Lei dos Pobres teve como 

inspiração a teoria malthusiana, que afirmava que a Terra estava superpovoada e tinha 

como consequência o aumento da miséria e da pobreza. Para Malthus, a referida Lei 

tornava os indivíduos ainda mais dependentes, tendo em vista que a assistência 

contribuía com a ociosidade, ao passo que o mercado e a livre concorrência 

contribuíam com a formação de indivíduos industriosos (Pereira, 2002). 



Tendo sua teoria como inspiração, foram abolidos os subsídios econômicos e a 

assistência passou a ser prestada através do acolhimento em Casas de Trabalho 

(workhouses) que possuíam caráter punitivo e disciplinador. Os teóricos liberais 

acreditavam que, sem a proteção institucional e Estatal, esses indivíduos que antes 

eram tutelados, conseguiriam agora sobreviver contra todas as desvantagens que o 

sistema capitalista lhes colocava como entrave. 

Calcada na orientação darwinista, tal perspectiva pressupõe o ideal da 

sobrevivência dos mais fortes e adaptação às condições sociais, pois para os liberais “a 

pobreza era resultado do mau funcionamento e do paternalismo das instituições de 

proteção social, as quais, por isso, deveriam ser reduzidas ou extintas” (PEREIRA, 2000, 

p 106-107). 

Já no contexto da expansão do modo de produção capitalista, período 

permeado por conflitos trazidos à tona pela classe trabalhadora, a questão social ganha 

conotação diferente da referida anteriormente. Neste momento, passa a ser 

compreendida como consequência do “ainda insuficiente desenvolvimento social e 

econômico ou do subdesenvolvimento” (MONTAÑO, 2012, p. 275). 

Nesta direção, tem-se que a questão social compreendida enquanto conjunto 

de desigualdades sociais expressadas de diferentes formas, possui sua gênese e 

agravamento histórico junto ao surgimento e desenvolvimento do modo de produção 

capitalista que conjuga a super-exploração do trabalho e a acumulação de capital, 

conforme explicita Iamamoto: 

[...] apreendida como o conjunto das expressões das desigualdades da 
sociedade capitalista madura, que tem uma raiz comum: a produção social é 
cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, 
enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se privada, monopolizada 
por uma parte da sociedade (IAMAMOTO, 2008, p. 27). 
 

Atualmente, a questão social encontra-se acentuada em decorrência de 

múltiplos fatores de ordem estrutural e macrossocietária, oriundas da forma de 

organização política, social e econômica vigente. Tal forma de organização social 

preconiza a degradação constante das condições de trabalho e renda, exemplificadas 

através do aumento do desemprego, precarização do trabalho e ausência de 

possibilidades de qualificação da mão de obra, enquanto em contrapartida há 

exigência por qualificação e especialização do trabalho. O que desencadeia na 



conjuntura atual um gradativo aumento no número de indivíduos classificados como 

inaptos para o mercado de trabalho. 

A relação entre a questão social e suas expressões está diretamente 

relacionada à condição de saúde da população, sendo um fator agravante. Pautado na 

concepção ampliada de saúde, que traz a relevância dos componentes estruturais da 

sociedade, como condicionantes do processo saúde-doença, ou seja, a forma como a 

sociedade acessa o trabalho, a alimentação, o sistema sanitário (água e esgoto), 

educação, moradia entre outros. Conforme aponta Vasconcelos “o campo da saúde é o 

campo da vida e, por isso mesmo, está relacionado diretamente com a economia, com 

o trabalho, com a cultura, com a habitação, com o lazer, com a educação, com a política 

e com a ética” (2011, p. 430). 

É possível afirmar que a maioria das intercorrências em saúde são 

determinadas socialmente, sendo que no contexto brasileiro tais determinantes 

implicam na “razão da perda da saúde e não da sua manutenção” (VASCONCELOS, 

2011, p. 443). Conforme também exemplifica Arouca (1986, p. 36): 

(…) se uma pessoa ganha pouco e não consegue comprar aquilo que 
é fundamental para sua sobrevivência, ela não consegue recuperar 
toda a energia que está gastando no trabalho, e, portanto, se 
enfraquece; se alguém mora mal, não consegue que a sua casa seja 
uma proteção contra as agressões do meio ambiente; se não tem 
acesso à educação, não consegue ter aquele conhecimento que lhe 
permite controlar a natureza. Tudo isso, finalmente leva à conclusão 
de que se uma pessoa não come aquilo que é o mínimo necessário e 
adequado à reprodução da vida, ela se enfraquece, e, se 
enfraquecendo, perde a luta contra a agressão e adoece. Adoecendo, 
não trabalha e nem pode mais vencer todas as lutas que uma 
sociedade competitiva lhe coloca. Portanto, trabalha menos, fala 
menos, mora pior, tem água em piores condições, se alimenta pior e 
adoece (AROUCA, 1986, p. 36). 

 
Portanto, é necessário o resgate da discussão dos princípios estruturantes do 

Sistema Único de Saúde (SUS), que tem sua criação com o movimento de Reforma 

Sanitária e que possibilitou uma nova concepção de saúde, compreendendo-a 

enquanto: 

(...) resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, 
meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e 
posse da terra e acesso a serviços de saúde. É, assim, antes de tudo, o 
resultado das formas de organização social da produção, as quais podem 
gerar grandes desigualdades nos níveis de vida. A saúde não é um conceito 
abstrato. Define-se no contexto histórico de determinada sociedade e num 



dado momento de seu desenvolvimento, devendo ser conquistada pela 
população em suas lutas cotidianas (BRASIL, 1987, p. 382). 
 

Diante disto, demonstra-se a complexidade que envolve a saúde e, evidencia-

se a dificuldade em delegar a apenas uma área do conhecimento a atenção a todos os 

múltiplos fatores que compõem a demanda em saúde que se apresenta de forma 

complexa, o que implica na necessidade de articulação entre a equipe multiprofissional 

no intuito de proporcionar à população um atendimento integral à saúde. 

Dentre as várias categorias profissionais que compõem a área da saúde, 

especificamente em unidades hospitalares, a atenção à saúde não pode estar 

centralizada apenas na figura do médico, haja vista que a saúde compreendida 

enquanto direito do cidadão e dever do Estado requer ações de caráter 

multiprofissional e interdisciplinar. Ações estas pautadas nos pressupostos e princípios 

do SUS conforme a Lei 8.080, sendo estes: integralidade, universalidade e equidade, e 

atendendo assim ao conceito de saúde ampliada, que propõe a compreensão dos 

sujeitos na sua totalidade. 

Tendo em vista as discussões apresentadas, discorreremos a seguir sobre 

reflexões relacionadas a uma das especificidades da área da saúde no âmbito 

hospitalar, que é a questão da alta hospitalar. 

3.  “alta social” x “alta clínica”: as dicotomias do atendimento em saúde no que 

concerne à alta hospitalar 

Durante o período de inserção na RIMS/HU-UFSC, na ênfase em Urgência e 

Emergência, entre o período de 2013-2014, observou-se a importância em se trabalhar 

em equipe multiprofissionali e de forma interdisciplinarii, o que compreende o 

atendimento integral e de qualidade aos usuários do SUS. A partir de tal experiência, 

foi possível vivenciar as dificuldades encontradas pelos profissionais das diferentes 

profissões em atuar de forma multiprofissional e, neste ínterim, aponta-se que uma 

das maiores dificuldades foi o desenvolvimento do trabalho de forma interdisciplinar, 

na medida em que a lógica do modelo tradicional de formação biologicista ainda 

permanece enquanto aspecto marcante nas relações que se estabelecem no âmbito 

hospitalar. 



Ainda, a respeito de situações vivenciadas, alguns fatores geram inquietudes, 

dentre eles, ressalta-se o que costuma ser denominado de “alta social”. São casos em 

que usuários internados na unidade hospitalar encontram-se, segundo as equipes 

médicas, aptos à alta clínica (alta médica), porém durante sua internação apresentam 

demandas sociais, que interferem no seu retorno ao domicílio. E que por vezes tais 

demandas não são levadas em consideração quando do planejamento da alta, 

relegando ao Serviço Social a tarefa de propor soluções rápidas e eficazes que 

possibilitem o retorno do sujeito ao seu cotidiano. 

Exemplos dessas demandas são casos em que os usuários são dependentes 

para o autocuidado e para realizar as tarefas diárias, e não dispõem de familiares para 

auxiliar nos cuidados e tampouco de condições financeiras para arcar com os custos de 

um cuidador ou instituição para cuidados. Outro exemplo recorrente são situações em 

que os familiares da pessoa adoecida necessitam se afastar do trabalho para efetuar os 

cuidados do mesmo, e por consequência agrava ainda mais as condições 

socioeconômicas da família, acentuando as manifestações/expressões da questão 

social naquele ambiente singular da família. 

Outra situação são os usuários em situação de rua e usuários de drogas, que 

demandam uma grande articulação com a rede de proteção social para que seja 

possível oferecer ao menos condições mínimas de sobrevivência a estes sujeitos. 

 Desta forma, ao não considerar estas questões, ocorre uma tendência a fragmentação 

do atendimento, separando o sujeito em aspectos orgânicos, psicológicos e sociais, 

dando continuidade ao modelo biomédico, como afirma Araújo (et al, 2007 p.24), “o 

modelo tradicional de formação, dito biomédico, baseia-se numa visão cartesiana de 

divisão corpo e mente, desqualificando assim aspectos psicológicos, sociais, e 

ambientais envolvidos no processo adoecer”. Acerca desta temática Minayo (1988), 

explicita que o modelo biomédico: 

 

(...) tende a colocar em relevo a causação natural das doenças, dificultando 
qualquer expressão mais holística da saúde. O corpo humano é considerado 
na medicina acadêmica como uma máquina e cada órgão como uma peça. O 
papel do médico é de atacar a doença, isto é, de consertar os defeitos de um 
mecanismo enguiçado. Ao concentrar-se em elementos cada vez menores e 
divididos do corpo, o médico perde de vista o doente e todo o processo de 
inter-relação sociocultural, psicossocial e espiritual que permeia qualquer 
doença. (MINAYO, 1988, p.375). 



Diante da complexidade das situações, compreendendo-as sobretudo como 

expressões singulares da questão social, o Serviço Social busca viabilizar o acesso aos 

direitos sociais que permitam ao menos amenizar as condições de cunho social que 

geram o processo de adoecimento. Neste sentido, no atendimento direto aos usuários, 

duas ações centrais do Serviço Social no meio hospitalar se referem à orientação e 

acompanhamento para o acesso aos direitos sociais (exemplos...), bem como na 

articulação da rede de proteção social e de atenção primária da saúde para atender as 

necessidades dos usuários. 

Como estratégia de superação do modelo biologicista e no intuito de 

fortalecer o atendimento integral à saúde, a RIMS/HU-UFSC mostra-se como ambiente 

privilegiado de aprendizado em serviço. Uma vez que proporciona espaço de ação 

multiprofissional, pois possibilita o diálogo entre as diferentes profissões e instiga os 

profissionais à constante reflexão crítica acerca do exercício profissional cotidiano. 

Desta forma, a RIMS tem importância incisiva nas instituições hospitalares, pois além 

de incitar o trabalho multiprofissional e interdisciplinar, introduz na instituição uma 

nova forma de trabalhar, quebrando paradigmas pré-estabelecidos na sociedade e no 

mundo do trabalho. 

Para tanto é necessário que os profissionais estejam disponíveis e abertos a 

conhecer o trabalho desempenhado pelos membros de cada profissão. Neste sentido, 

a “alta social”, é tema de discussões e até mesmo de impasses na equipe, justamente 

por desconhecerem o trabalho desempenhado pelo assistente social, e 

consequentemente seus encaminhamentos. O que acaba por reafirmar a lógica do 

modelo biomédico, separando o sujeito em partes, e não na sua integralidade, o que 

vai, portanto, contra o conceito de saúde ampliada.  Esse desconhecimento se dá a 

priori pela indisponibilidade de diálogo entre as diferentes categorias profissionais, 

permeadas por relações hierarquizadas calcadas sob a égide do modelo biomédico 

ainda presente e latente na instituição hospitalar. Essas questões são, de forma geral, 

percebidas, quando não, até mesmo, reproduzidas, por residentes inseridos no 

contexto hospitalar escapando da perspectiva crítica sobre o processo saúde e doença, 

o que segundo Vasconcelos (2002) abrange: 

A superação da abordagem mecanicista da determinação da saúde e da 
doença implica à politização da prática, que, resgatando a totalidade na 
singularidade do adoecer e da saúde, demarca o que é possível e necessário 



ser feito, sem esquecer que a ação decidida deve ser uma resultante da 
definição de necessidades, interesses e prioridades dos usuários e não da 
focalização, que rompe com a proposta do Sistema Único (VASCONCELOS, 
2002, p.80, grifos da autora).   

 
A proposta do trabalho multiprofissional e interdisciplinar visa o alcance da 

compreensão da totalidade do sujeito/usuário, de modo que as profissões, cada uma 

com suas especificidades possam contemplar as necessidades destes. O 

acompanhamento poderá ocorrer a partir da referência do usuário para as instituições 

de saúde e/ou sociais, através da continuidade do atendimento, propiciando espaços 

para que o usuário acesse de forma integral a rede de serviços de saúde e, no caso do 

Serviço Social, a rede sócio-assistencial. A Lei 8.080 no art.7º dispõe que, “a 

integralidade de assistência, [pode ser] entendida como conjunto articulado e contínuo 

das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada 

caso em todos os níveis de complexidade do sistema (Brasil, 1990)”. 

 A integralidade é um dos componentes que integram os princípios fundantes 

do SUS juntamente com a universalidade e equidade, que se constituem, por sua vez 

como componentes estruturantes do modelo de atenção à saúde pública. A dimensão 

abordada no presente estudo compreende a integralidade referente ao cuidado, 

quanto à relação profissional e usuário, e nessa perspectiva o entendimento por parte 

dos profissionais da concepção ampliada de saúde. Entendendo que o atendimento 

aos usuários não se limita apenas aos profissionais médico e enfermeiro, mas sim por 

uma equipe multiprofissional na qual o Serviço Social faz parte. Como escreve 

Machado (et al, 2007) sobre o cuidado integrado: 

A ideia de cuidado integrado em saúde compreende um saber fazer de 
profissionais, docentes, gestores e usuários/pacientes corresponsáveis pela 
produção da saúde, feito por gente que cuida de gente. Assim, partilhamos 
de uma premissa de que o campo da saúde não é privativo de nenhum 
núcleo profissional, na medida em que o cuidar de pessoas se constitui em 
espaços de escuta, acolhimento, diálogo e relação ética e dialógica entre os 
diversos atores implicados na produção do cuidado. (MACHADO, et al, 2007, 
p. 338). 

 
Deste modo, busca-se o atendimento integral, entendendo que o usuário deve 

ser compreendido na sua totalidade, não apenas como portador de doença, mas 

percebendo que a doença está ligada com a forma como vivem. Portanto, o modo de 

vida que dispõem os sujeitos interfere diretamente no acesso aos direitos sociais, 



sendo que a doença não deve ser considerada como elemento à parte do contexto 

social. 

Segundo Machado (et al, 2007), o princípio da integralidade compreende o “ 

cuidado de pessoas, grupos e coletividade percebendo o usuário como sujeito 

histórico, social e político, articulado ao seu contexto familiar, ao meio ambiente e à 

sociedade na qual se insere” (MACHADO; et al, 2007, p. 336).  

Desta forma, para se efetivar o atendimento integral ao usuário como 

preconizado pelo SUS, se faz necessário o trabalho multiprofissional e interdisciplinar, a 

compreensão, entendimento e a prática do conceito ampliado de saúde por parte dos 

profissionais que atuam na área da saúde. 

 

4.  considerações finais 

Este trabalho demostrou a importância da atuação multiprofissional e 

interdisciplinar em saúde, de acordo com o conceito ampliado de saúde que 

compreende o biológico, assim como o social e psicológico, visualizando o sujeito na 

sua integralidade. 

A discussão realizada não teve a pretensão de esgotar a temática, mas sim 

trazer elementos para o debate, tendo em vista a escassez de produções em relação à 

questão da alta hospitalar e sua dimensão social. Nem tampouco teve como objetivo 

criticar uma ou outra profissão, mas sim trazer à tona dificuldades vivenciadas no 

âmbito do trabalho multiprofissional e interdisciplinar que, neste ínterim, trazem a alta 

hospitalar como objeto a ser discutido e compreendido em sua manifestação também 

social. O debate da temática se constitui de grande importância, dada a sua recorrência 

no cotidiano institucional e relação direta com o exercício profissional. 

A partir dos apontamentos realizados, apresenta-se como necessário uma 

ruptura com o modo de atuação profissional pautado na supervalorização da doença 

(estritamente biológica), a partir do conceito biomédico. Sendo necessário, para tanto, 

o resgate da proposta do conceito ampliado de saúde, que abarca a compreensão dos 

elementos que constituem o sujeito, sendo estes, por sua vez, permeados por 

determinantes biológicos, sociais e mentais. Portanto é fundamental um olhar 



ampliado para o sujeito compreendendo sua inserção social, a realidade/meio social no 

qual está inserido. 

Para que ocorra de fato o trabalho multiprofissional e/ou interdisciplinar, é 

importante, romper com paradigmas pré-estabelecidos e solidificados na sociedade. As 

relações de poder são hierarquizadas do ponto de vista do conhecimento e tendem a 

concentrar o saber sob o domínio de determinadas áreas de conhecimento em 

detrimento de outras e do atendimento em saúde multiprofissional.  

Portanto, a alta hospitalar não está restrita a uma ou outra área especifica, ela 

não é apenas médica e tampouco social, pois o atendimento não deve ser 

fragmentado. Deste modo, se configura como “alta hospitalar”, pois as diversas 

profissões que integram a instituição devem estar envolvidas no processo de alta do 

usuário, uma vez que este é assistido por diversas profissões. No âmbito hospitalar a 

doença também se materializa como uma expressão da questão social. Para além do 

processo saúde-doença, é essencial considerarmos o contexto social do paciente, 

compreendido como uma totalidade complexa de acordo com o entendimento do 

conceito ampliado de saúde, e contemplando os princípios do SUS, atendendo de 

forma integral o sujeito.  
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i
 Conforme aponta PEDUZZI, (2001, p. 108) o trabalho em equipe multiprofissional consiste uma 

modalidade detrabalho coletivo que se configura na relação recíproca entre as múltiplas 
intervenções técnicas e a interação dos agentes de diferentes áreas profissionais, por meio da 
comunicação. 

ii
 Sendo a interdisciplinaridade compreendida de acordo com Nogueira e Mioto como um processo de 

desenvolvimento de uma postura profissional que viabilize um olhar ampliado das especificidades que se 
conjugam no âmbito das profissões, através de equipes multiprofissionais, visando integrar saberes e 
práticas voltados à construção de novas possibilidades de pensar e agir em saúde ( Nogueira, et al, 2006, 
p.6-7). 
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