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RESUMO 

 

 

O presente trabalho visa analisar as contradições presentes na implementação do Sistema 

Único de Saúde (SUS), apresentando os avanços ocorridos na política de saúde brasileira com 

a sua criação, mas ponderando sobre sua construção cotidiana em contexto de redefinição do 

Estado mediante as orientações neoliberais. Visa, também, analisar o trabalho dos assistentes 

sociais, em meio às incongruências da saúde pública e os inúmeros limites que este contexto 

apresenta para a efetivação dos direitos dos usuários do SUS, refletindo sobre os desafios 

deste espaço sócioocupacional e, portanto, sobre o trabalho profissional e seus 

enfrentamentos. Para sua elaboração, foi realizada pesquisa bibliográfica referente aos temas e 

aspectos abordados, sendo analisados artigos científicos, livros, teses e legislações. Em suas 

conclusões destaca o Serviço Social como profissão inserida na divisão social e técnica do 

trabalho, possuidora de competências e atribuições profissionais, que reconhece e intervém 

nas demandas sócio-institucionais e/ou socioeconômicas e culturais relacionadas aos usuários 

do SUS, o que requer mediações teórico-metodológicas, ético-políticas e técnico-operacional, 

em sintonia com os propósitos do SUS, possibilitando a construção de proposições diante aos 

limites cotidianos da efetivação do direito à saúde. O trabalho dos assistentes sociais em 

instituições de saúde é apresentado como mediador dos embates apresentados, no sentido de 

garantir o direito dos usuários do SUS. 
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ABSTRACT 

 

 

This paper aims to analyze the contradictions present in the implementation of the Unified 

Health System (SUS), presenting the advances made in Brazilian health policy with its 

creation, but considering its daily construction in the context of redefinition of the State 

through neoliberal orientations. It also aims to analyze the work of social workers, amid the 

incongruities of public health and the innumerable limits that this context presents for the 

realization of the rights of SUS users, reflecting on the challenges of this social-occupational 

space and, therefore, about the professional work and their confrontations. For its elaboration, 

a bibliographical research was done referring to the themes and aspects approached, being 

analyzed scientific articles, books, theses and legislations. In its conclusions, it highlights the 

Social Service as a profession inserted in the social and technical division of labor, which has 

competencies and professional attributions, which recognizes and intervenes in the socio-

institutional and / or socioeconomic and cultural demands related to SUS users, which 

requires mediations theoretical-methodological, ethical-political and technical-operational, in 

line with the purposes of the SUS, making possible the construction of proposals in face of 

the daily limits of the realization of the right to health. The work of social workers in health 

institutions is presented as a mediator of the challenges presented, in order to guarantee the 

right of SUS users. 

 

 

Keywords: Health; Unified Health System; Neoliberalism; Social Work. 
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INTRODUÇÃO  

 

A presente monografia aborda o tema “O trabalho dos profissionais do Serviço Social 

e as possíveis estratégias para a efetivação dos direitos dos usuários do Sistema Único de 

Saúde no contexto hospitalar”. Visa analisar o trabalho dos assistentes sociais em meio às 

contradições presentes na implementação do Sistema Único de Saúde (SUS), promovedoras 

de limites para a efetivação dos direitos dos usuários do SUS, refletindo sobre os desafios 

deste espaço sócio-ocupacional, sobre o trabalho profissional e seus enfrentamentos. 

A motivação para tratar o tema surgiu a partir da experiência de aprendizagem 

proporcionada pela realização de Estágio em Serviço Social, no Hospital Geral de Guarus 

(HGG), sendo este um hospital público situado no município de Campos dos Goytacazes/RJ, 

onde os profissionais do Serviço Social atuam em equipe multiprofissional, alocados em 

diversos setores, executando ações em resposta às demandas impostas pelo hospital e pelos 

usuários do SUS e/ou seus familiares. No cotidiano do estágio observamos os embates, 

desafios e conflitos enfrentados pelos assistentes sociais; e, como estes utilizavam os seus 

conhecimentos teórico-metodológicos, ético-político e técnico-operativo para mediar os 

conflitos/tensões entre usuários/famílias e hospital, possibilitando-me o reconhecimento da 

associação teórico-prática diante ao processo de busca pela garantia dos direitos dos usuários 

SUS. 

O tema, assim, torna-se relevante por refletir e problematizar os desafios vivenciados 

pelo profissional do Serviço Social na saúde, em especial no contexto hospitalar, envolvendo 

o trabalho com as demandas institucionais associadas às necessidades sociais apresentadas 

pelos usuários, num contexto social no qual as políticas públicas, entre elas a de saúde, sofrem 

os direcionamentos sinalizados pelas orientações neoliberalismo e também diante as 

particularidades das correlações de forças presentes na instituição hospitalar. 

Para elaboração desse trabalho foi realizada pesquisa bibliográfica pertinente aos 

temas e aspectos abordados, sendo analisados artigos científicos, livros, teses e legislações. 

Os principais autores utilizados foram: Bravo (2008), Iamamoto (2009), Menicucci (2007), 

Martinelli (2011), Vasconcelos (2001), Monteiro (2010). As legislações revisadas foram 

referentes à ação dos profissionais do serviço social, a esta ação profissional na saúde e ao 

Sistema Único de Saúde. 
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Portanto, para analisar o tema proposto, no primeiro capítulo, intitulado “O Sistema 

Único de Saúde: Limites e Possibilidades” serão apresentados a concepção de saúde a partir 

da Constituição de 1988 e os fundamentos do Sistema Único de Saúde, problematizando sua 

implementação diante ao concomitante avanço do neoliberalismo no Brasil, ocorrido a partir 

de 1990, o que constitui a convivência entre Projeto da Reforma Sanitária e Projeto Privatista. 

No segundo capítulo, intitulado “O trabalho do assistente social no Sistema Único de 

Saúde: a busca pela garantia dos direitos sociais” será analisado o trabalho do Serviço Social 

nas instituições de saúde, com ênfase no setor hospitalar, resgatando os avanços e lacunas 

construídos historicamente pela profissão e as particularidades do trabalho do assistente social 

na área da saúde, sendo destacado os limites e desafios deste trabalho. A partir da literatura 

referente e da legislação pertinente será realizado uma breve analise sobre o trabalho do 

assistente social no Hospital Geral de Guarus, expressando um movimento de associação 

teórico-prática. 

Desse modo, pretendemos contribuir com reflexões sobre o trabalho dos assistentes 

sociais na saúde pública, o que necessariamente remete ao debate sobre a efetivação do 

Sistema Único de Saúde, as competências profissionais e as ações pertinentes ao trabalho 

profissional na saúde, apontando diversos limites advindos da política de saúde, das 

fragilidades do processo de mediação profissional, das características de um hospital de 

emergência e de suas interações. Veremos que são inúmeros os desafios profissionais 

enfrentados. 
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1 O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: LIMITES E POSSIBILIDADES 

 

Há 30 anos a política de saúde no Brasil foi formalizada como um direito de todos e 

um dever do Estado, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988. Esta 

Constituição, pelo grande avanço que incorporou, foi denominada pelo deputado Ulisses 

Guimarães em seu discurso como presidente da Assembleia Nacional Constituinte, em 1988, 

de “Constituição Cidadã”, ao “considerar a Saúde como um “Direito de Cidadania e um dever 

do Estado” (TEIXEIRA, 2011, p. 1). No entanto, no transcorrer dos últimos 30 anos a 

efetivação de tal perspectiva se constituiu e se constitui um desafio, o que é afirmado por 

Cohn (1989) ao sinalizar a Reforma Sanitária como um movimento processual, dinâmico e 

inacabado, ou seja, em constante construção.  

A Constituição Federal de 1988 configurou uma expansão da cobertura pública aos 

direitos sociais pela ampliação no escopo das políticas públicas, vindo ao encontro dos 

anseios expressos pelos movimentos sociais atuantes na década de 1980. Em relação à saúde, 

o movimento social pela Reforma Sanitária lutou pela universalização do acesso aos serviços 

de saúde, equidade e participação social na implementação da saúde pública, entre outros, 

visando o alcance do usufruto da saúde enquanto um direito de cidadania. Estas alterações se 

faziam extremamente necessárias em virtude da crise econômica instalada no Brasil nos anos 

1970 levando ao desemprego paulatino dos trabalhadores e, por conseguinte, à perda do 

direito à saúde pela via previdênciária, ou seja, garantido pelo vínculo formal de trabalho. 

Nessa perspectiva, Bravo (2008) afirma: 

 

O processo constituinte e a promulgação da Constituição de 1988 

representaram, no plano jurídico, a promessa de afirmação e extensão dos 

direitos sociais em nosso país frente à grave crise e às demandas de 

enfrentamentos dos enormes índices de desigualdade social. A Constituição 

Federal introduziu avanços que buscaram corrigir as históricas injustiças 

sociais acumuladas secularmente, incapaz de universalizar direitos, tendo em 

vista a longa tradição de privatizar a coisa pública pelas classes dominantes. 

(BRAVO, 2008, p. 96-97) 

 

O Movimento pela Reforma Sanitária constituiu o enfrentamento as desigualdades e 

injustiças sociais, expressando a luta social e articulação das demandas referentes à saúde 

diante ao Estado e aos empresários da saúde. Este movimento, portanto, enfrentou a questão 

social no que diz respeito à saúde. A questão social, segundo Iamamoto e Carvalho (1995),  
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[...] 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 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 exigir outros tipos de intervenção 

mais além da caridade e da repressão. (IAMAMOTO; CARVALHO, 1995, 

p. 77) 
  

A questão social é indissociável da sociabilidade capitalista e envolve uma arena de 

lutas políticas e culturais contra as desigualdades socialmente produzidas. Suas expressões 

condensam múltiplas desigualdades mediadas por disparidades nas relações de gênero, 

características étnico-raciais, relações com o meio ambiente e formações regionais, colocando 

em causa amplos segmentos da sociedade civil no acesso aos bens da civilização. Dispondo 

de uma dimensão estrutural, enraizada na produção social contraposta à apropriação privada 

do trabalho, segundo Iamamoto (2011): 

 

A “questão social” atinge visceralmente a vida dos sujeitos numa luta aberta 

e surda pela cidadania. No embate pelo respeito aos direitos civis, políticos e 

sociais. Esse processo é denso de conformismos e rebeldias, expressando 

consciência e luta que acumulem forças para o reconhecimento das 

necessidades de cada um e de todos os indivíduos sociais. (IAMAMOTO, 

2011, p. 16) 

 

Para Iamamoto (2008), pensar a “questão social” nas particularidades brasileiras supõe 

reconhecer que a transição do capitalismo competitivo ao monopolista no Brasil não foi 

presidida por uma burguesia com forte orientação democrática e nacionalista voltada à 

construção de um desenvolvimento capitalista interno autônomo. Ao contrário, essa transição 

foi marcada por uma forma de dominação burguesa, que Fernandes (1975) qualificou como 

“democracia restrita” - da “democracia dos oligarcas” à “democracia do grande capital” - com 

clara dissociação entre desenvolvimento capitalista e regime político democrático.  

Nogueira e Mioto (2008) referindo-se à assistência médica no período anterior à 

Constituição Federal de 1988 apresentam uma das expressões da questão social brasileira ao 

classificarem a população em cidadãos de primeira e de segunda classe, pois somente tinham 

direito à saúde os trabalhadores que possuiam emprego e carteiras de trabalho assinadas, 

ficando os trabalhadores não inseridos no mercado formal de trabalho à mercê de 

atendimentos realizados por hospitais filantrópicos e/ou de atendimentos precários e pontuais. 

Esses autores afirmam: 
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Os de primeira classe eram os que integravam o mercado de trabalho, tendo 

acesso à medicina previdenciária. Os de segunda classe tinham suas 

necessidades de saúde atendidas unicamente através de um precário sistema 

constituído pelas Santas Casas de Misericórdia, pela boa vontade da classe 

médica e pelos raros serviços mantidos pelo Ministério e Secretarias 

Estaduais de Saúde. (NOGUEIRA; MIOTO, 2008, p. 222) 

 

Assim, o Movimento da Reforma Sanitária Brasileira (MRSB) estabelece processo de 

mobilização da sociedade brasileira pela redemocratização. Expressou a indignação da 

sociedade frente às desigualdades, a mercantilização da saúde e, tendo como ação política 

concertada em torno de um projeto de civilização social inclusiva, solidária, tendo a saúde 

como direito universal de cidadania. (SOUTO, et. al., 2016).  

Segundo Teixeira (2009), o movimento sanitário fez com que a saúde passasse a ser 

vista como um objeto concreto e complexo, síntese de múltiplas determinações, 

compreendendo: campo de necessidades geradas pelo fenômeno saúde/enfermidade; produção 

dos serviços de saúde com sua base técnico-material, seus agentes e instituições organizados 

para satisfazer necessidades; espaço específico de circulação de mercadorias e de sua 

produção (empresas, equipamentos e medicamentos); espaço de densidade ideológica; espaço 

de hegemonia de classe, através das políticas sociais que têm que ver com a produção social; 

construção de uma potência tecnológica específica que permita solucionar problemas tanto 

individual como coletivamente.  

De acordo com o Ministério da Saúde (2002a), a conformação do sistema público de 

saúde - universal e integral - começou a ser construído com o processo de redemocratização 

do país, antes de sua criação pela Constituição de 1988, sendo a 8.ª Conferência Nacional de 

Saúde (CNS), realizada de 17 a 21 de março de 1986, o evento mais marcante dessa 

construção. Nessa perspectiva, Pinheiro e Mattos (2006, p. 20), afirmam que a movimentação 

da sociedade civil teve papel inegável na aceitação política das propostas desta conferência, 

sendo, em grande parte, consubstanciadas no SUS. Pela primeira vez, se pôde falar numa 

política pública no país, que buscava, ao menos formalmente, a descentralização em benefício 

das instâncias intermediária de poder e o controle social pelo cidadão, através de sua 

participação em conselhos destinados a este fim. A saúde esteve na vanguarda das políticas 

públicas em termos de ampliação do compromisso público. 
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Corroborando, Bravo (2008), Cohn (1989) e Mendes (1996), afirmam que a 

8ª Conferência Nacional de Saúde foi a primeira a ser permitida à participação da sociedade 

civil, tendo o Movimento pela Reforma Sanitária colocado em pauta a Reforma Sanitária 

Brasileira, cujo objetivo fundamental foi que todos os indivíduos tivessem o direito à saúde, 

como um direito de cidadania. O relatório final da 8ª Conferência afirma isso e a Constituição 

Federal de 1988 absorve tal perspectiva em seu texto. 

Segundo Bravo (2008), na 8ª. CNS houve a disputa de interesses e objetivos 

individuais entre dois blocos políticos: “os grupos empresariais, sob a liderança da Federação 

Brasileira de Hospitais (FBH) (setor privado) e da Associação das Indústrias Farmacêuticas 

(Multinacionais); e, as forças propugnadoras da Reforma Sanitária”. (BRAVO, 2008, p. 97). 

Esta perspectiva é reafirmada por Menicucci (2007), que aborda a constituição de atores 

políticos e interesses privados e seu poder de veto e pressão. Para esta autora, as forças 

políticas resultaram em particularização das demandas de saúde, visto que, as partes tinham 

interesses e propósitos diferenciados. Em suas palavras: “Esses segmentos empresariais da 

assistência à saúde organizaram-se politicamente, vindo a constituir organizações de 

interesses e a concentrar recursos políticos que lhe permitiram obter significativa influencia 

no processo decisório”. (MENICUCCI, 2007, p. 27). Entretanto, segundo Bravo (2008), em 

virtude da forte pressão popular do movimento sanitário, muitas reinvindicações foram 

aprovadas, apesar de refletir de forma negativa nos interesses empresariais do setor hospitalar. 

Salvador e colaboradores (2015), também afirmam que a história da formação da 

Política de Saúde no Brasil é marcada por incontáveis disputas de projetos antagônicos na 

área, ora baseada em ações privatistas de mercado ora na participação do Estado em sua 

implementação. Ressaltam a Assembleia Constituinte, em 1988, como a principal arena 

desses embates, na qual estiveram de um lado o projeto da saúde privada e do outro o 

Movimento pela Reforma Sanitária. O resultado, contemplado pela Constituição Federal de 

1988, subsidiou a construção de um SUS, universal, de responsabilidade do Estado e que 

considerou o direito à saúde como um princípio de cidadania. Mas, com a garantia da 

participação do setor privado da saúde na composição da rede de serviços de saúde deste 

sistema. Assim, a lei 8.080 de 1990, que formaliza a criação do SUS, prevê que a rede de 

serviços públicos de saúde seja composta por instituições públicas de saúde, filantrópicas ou 

privadas, em caráter suplementar. Ou seja, a lei do SUS não excluiu o setor privado.  
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Esta associação do setor público ao privado não foi uma inovação, pois como 

apresentam Viacava e colaboradores (2018), esta parceria se encontrava firmada desde 

meados do século XX, a partir do estabelecimento de convênios entre este setor privado da 

saúde e o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) ou o Instituto Nacional de 

Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS). Estes autores destacam a 

interdependência entre o setor público e o privado e o favorecimento deste último com tais 

convênios, definidor de seu fortalecimento e expansão: 

 

A complexa e perene relação público-privada na prestação de serviços de 

saúde no país é um desafio fundamental ao longo da trajetória do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Essa associação se fundamenta no histórico apoio 

público à expansão dos serviços privados, se reafirma na própria 

estruturação do Sistema Único de Saúde (SUS) e se caracteriza pela 

interdependência. Se a garantia de acesso aos serviços de saúde para a 

população pelo Sistema Único de Saúde (SUS), passa pela necessidade de 

contratar serviços privados, muitos destes dependem de maneira significativa 

dos recursos públicos para sua manutenção e inclusive expansão. 

(VIACAVA, et. al., 2018. p. 1760). 
 

A Constituição Federal Brasileira ao limitar a reforma ao setor público e ao garantir a 

liberdade à iniciativa privada interferindo no setor privado apenas quando prestasse serviços 

sob a responsabilidade estatal consagrou a dualidade do sistema de atenção à saúde no Brasil, 

levando a reforma da política de saúde a perder muito de sua conotação transformadora. 

(MENICUCCI, 2011).  

Nos anos 1980, segundo Bravo (2008) e Mendes (1996), o governo brasileiro - sob a 

influência das propostas firmadas pela Conferência de Alma Ata, realizada em 1978, e diante 

de um contexto de crise econômica nacional e de pressão política da sociedade civil - realizou 

ações de saúde cujas finalidades interagiam com os propósitos do Movimento pela Reforma 

Sanitária, tais como a descentralização e a ampliação da cobertura para indivíduos sem 

vínculo previdenciário. Assim, em 1983 foram criadas as Ações Integradas de Saúde (AIS) e, 

em 1987, o Sistema Unificado e Descentalizado de Saúde (SUDS), ambos sob a gerência do 

INAMPS. As primeiras voltadas para a atenção básica e o segundo ampliando os 

atendimentos, tendo em vista a cobertura de procedimentos mais complexos para todos os 

cidadãos. Em 1990, pelo Decreto 99.060, de 07 de março de 1990, o INAMPS foi 

incorporado ao Ministério da Saúde. Este passou a ser o responsável pela formulação e 

indução da implementação, por estados e municípios, de ações de saúde pública.  
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A Constituição Federal de 1988 absorveu em seu texto os anseios do Movimento pela 

Reforma Sanitária, definindo a saúde como: “[...] direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução de risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação”. Ou seja, o Estado brasileiro se compromete com a universalidade da 

assistência à saúde e com a promoção de melhores condições de vida com vistas à prevenção 

de doenças e à promoção da saúde. A lei orgânica da Saúde, que será posteriormente 

comentada, regulamentou tal perspectiva. 

Assim, as proposições referentes à saúde promulgadas em 1988 e regulamentadas em 

legislações posteriores, são respostas das lutas, de enfrentamentos, mobilizadas pelo 

movimento sanitário. Houve o “fortalecimento do setor público e a universalização do 

atendimento; a redução do papel do setor privado na prestação de serviços à saúde; a 

descentralização política e administração do processo decisório da política de saúde e a 

execução dos serviços ao nível local”. (BRAVO, 2008, p. 98-99). 

Nessa perspectiva, Campos e colaboradores (2014), afirmam que o SUS instituído pela 

Constituição de 1988 significou a concretização no âmbito legal de propostas do Movimento 

Sanitário que nas décadas de 1970 e 1980 promoveu o debate e a mobilização em defesa da 

Reforma Sanitária Brasileira (RSB). E, Teixeira (2011), diz que o SUS é entendido como uma 

política de Estado, sendo fruto de um Movimento pela Reforma Sanitária, e significando um 

grande avanço em termos de comprometimento público com a saúde.   

O SUS foi regulamentado pela lei 8.080/1990, como anteriormente mencionado, e pela 

lei 8.142/1990, que recompõem os artigos da lei 8.080/1990 vetados pelo presidente Collor de 

Melo, referentes à participação social e ao financiamento. A formalização do SUS condiz com 

uma mudança radical de modelo assistencial na saúde, expresso por práticas de saúde 

coerentes com um conceito ampliado de saúde, que compreende a saúde não mais como 

ausência de sintomas clínicos, mas como fruto de determinações sociais. (MENDES, 1996; 

GOUVEIA; PALMA, 1999; NOGUEIRA; MIOTO, 2008). Sobre isso, Nogueira e Mioto 

(2008), afirmam:  

 

Não é possível compreender ou definir as necessidades de saúde sem levar 

em conta que elas são produtos das relações sociais e destas com o meio 

físico, social e cultural. Dentre os diversos fatores determinantes das 

condições de saúde incluem-se os condiocionantes biológicos (idade, sexo, 
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características herdadas pela herança genética), o meio físico (que inclui 

condições geográficas, características da ocupação humana, disponibilidade 

e qualidade de alimento, condições de habitação), assim como os meios 

socioeconômico e cultural, que expressam os níveis de ocupação, renda, 

acesso à educação formal e ao lazer, os graus de liberdade, hábitos e formas 

de relacionamentos interpessoais, a possibilidade de acesso aos serviços 

voltados para a promoção e recuperação da saúde e a qualidade de atenção 

pelo sistema prestado. (NOGUEIRA; MIOTO, 2008, p. 229) 

 

Segundo Menicucci (2014), a criação do SUS, foi de fato uma ruptura com todos os 

princípios que ordenavam a política de saúde até então, definindo um reordenamento 

ideológico e institucional; devido aos princípios fundantes da política de saúde, que são 

completamente alterados, e em função da criação de um sistema único.  

De acordo com Araújo (2010), o SUS é constituído pelo conjunto de ações e serviços 

de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas da administração direta e indireta e das 

fundações mantidas pelo poder público. Sua direção é exercida em cada esfera do governo e 

seus respectivos órgãos: no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; no âmbito dos 

estados, do Distrito Federal e dos municípios, pelas respectivas secretarias de saúde ou órgão 

equivalente. 

A direção do SUS tem, entre outras, segundo (ARAUJO, 2010, p. 75), as seguintes 

competências:  

I - Participar na formulação das políticas; 

II - Participar na definição de normas e mecanismos de controle; 

III - Formular, avaliar e participar na execução da política nacional de produção de 

insumos e equipamentos para a saúde; 

IV - Identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para o 

estabelecimento de padrões técnicos de assistência à saúde; 

V - Prestar cooperação técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos 

municípios para o aperfeiçoamento da sua atuação institucional; 

VI - Regular as reações entre o SUS e os serviços privados contratados da assistência à 

saúde; 
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VII - acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, respeitadas as 

competências estaduais e municipais;  

VIII - Elaborar o planejamento estratégico nacional, em cooperação técnica com os 

estados, municípios e Distrito Federal. 

Os princípios doutrinários do SUS são: universalidade, integralidade e equidade. 

(CAMPOS, et. al., 2014). Segundo o Ministério da Saúde (1990), o princípio da 

universalidade é a garantia de atenção à saúde por parte do sistema, a todo e qualquer 

cidadão. O indivíduo, assim, passa a ter direito de acesso a todos os serviços públicos de 

saúde, assim como àqueles contratados pelo poder público. 

Gama e colaboradores (2013), corroboram afirmando: 

 

Todo cidadão tem direito ao acesso a todos os tipos de serviços públicos de 

saúde, estaduais ou privados, convencionados ou contratados pelo SUS, em 

todos os níveis de complexidade do sistema. Saúde é direito de todos e dever 

do Governo: municipal, estadual e federal. (GAMA, et. al., 2013, p. 38) 

 

O princípio da integralidade é o reconhecimento na prática dos serviços de que cada 

pessoa é um todo indivisível e integrante de uma comunidade; as ações de promoção, 

proteção e recuperação da saúde formam também um todo indivisível e não podem ser 

compartimentalizadas; as unidades prestadoras de serviço, com seus diversos graus de 

complexidade, formam também um todo indivisível configurando um sistema capaz de 

prestar assistência integral. (BRASIL, 1990).      

O princípio da equidade significa assegurar ações e serviços de todos os níveis de 

acordo com a complexidade que cada caso requeira, more o cidadão onde morar, sem 

privilégios e sem barreiras. Todo cidadão é igual perante o SUS e será atendido conforme 

suas necessidades até o limite do que o sistema puder oferecer para todos. (BRASIL, 1990). 

Os princípios organizativos do SUS visam organizar a rede de serviços, sendo: 

descentralização, hierarquização, regionalização e participação social. 

A descentralização é uma redistribuição das responsabilidades quanto às ações e 

serviços de saúde entre os vários níveis de governo, a partir da ideia de que quanto mais perto 

do fato a decisão for tomada, mais chance haverá de acerto. Assim, as ações cuja abrangência 



21 
 

é municipal deverão estar sob a responsabilidade de cada governo municipal; as ações cuja 

abrangência é estadual ou uma região estadual deverão estar sob a responsabilidade do 

governo estadual; e, as que forem de abrangência nacional deverão estar sob a 

responsabilidade federal. (BRASIL, 1990). Gama e colaboradores (2013), afirmam que a 

redefinição das atribuições dos vários níveis de governo com um nítido reforço do poder 

municipal sobre a saúde é essencial, pois, este processo dá-se o nome de municipalização, 

cabendo a esta instância a maior responsabilidade na implementação das ações de saúde 

diretamente voltadas para os seus cidadãos. 

A hierarquização significa que a organização e distribuição dos serviços de saúde 

devem ser realizadas de ordem crescente de acordo com o grau de complexidade tecnológica. 

Gama e colaboradores (2013), afirmam que a hierarquização é um importante componente da 

regionalização, pois, estabelece com ela uma relação de dependência tal que não podemos 

considerar uma sem, necessariamente considerar a outra. 

A regionalização é a articulação entre os gestores estaduais e municipais na 

implementação de políticas, ações e serviços de saúde qualificados e descentralizados, 

compreendendo as noções territoriais na identificação de prioridade de intervenção e na 

conformidade de sistemas funcionais de saúde, garantindo acesso a população, integralidade e 

resolutividade na atenção á saúde, ou seja, além de organizar os serviços de saúde de cada 

região ela também garante que a sociedade tenha acesso a todos os tipos de atendimento 

conforme os níveis de atenção, de acordo com a complexidade de cada caso. (GAMA, et. al., 

2013).           

A participação social é a garantia constitucional de que a população, através de suas 

entidades representativas, participará do processo de formulação das políticas de saúde e do 

controle de sua execução, em todos os níveis, do federal ao municipal. (BRASIL, 1990). 

A Lei n. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, mencionada anteriormente, dispõe sobre a 

participação da comunidade na gestão do SUS, instituindo as Conferências e os Conselhos de 

Saúde em cada esfera de governo; e, dispõe sobre as transferências intergovernamentais de 

recursos financeiros na área de saúde, entre outras providências. Estabelece a realização de 

Conferência Nacional de Saúde (CNS) a cada quatro anos, “com a representação dos vários 

segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação de 

políticas de saúde nos níveis correspondentes, convocadas pelo Poder Executivo ou, 
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extraordinariamente, por este ou pelo Conselho de Saúde”. (BRASIL, 2011, p. 27). Trata 

também da alocação dos recursos do Fundo Nacional de Saúde, do repasse de forma regular e 

automática, para municípios, estados e Distrito Federal. Para o recebimento desses recursos, 

os municípios, os estados e o Distrito Federal devem contar com: a) fundo de saúde; b) 

conselho de saúde; c) plano de saúde; d) relatório de gestão; e) contrapartida de recursos para 

a saúde no respectivo orçamento; f) comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e 

Salários. (BRASIL, 2011, s.p.). 

Assim, a gestão do SUS envolve diversos instrumentos de gestão, criados segundo a 

necessidade e a capacidade técnica, administrativa, gerencial e mesmo política dos diversos 

gestores do SUS. Os principais instrumentos de gestão em saúde, ligados ao planejamento, 

são: Agendas de Saúde; Planos de Saúde, Relatórios de Gestão, Plano Diretor de 

Regionalização (PDR) e Programação Pactuada e Integrada (PPI). (BRASIL, 2002b). Esses 

instrumentos têm uma lógica nacional de funcionamento procurando articular diferentes 

níveis de governo, no que diz respeito à atenção à saúde. 

Na Agenda de Saúde de cada esfera de governo (federal, estadual e municipal) são 

estabelecidas, justificadas e detalhadas as prioridades da política de saúde. O gestor de cada 

esfera de governo e em cada exercício deve destacar e justificar os eixos prioritários de 

intervenção, os objetivos e os indicadores da política de saúde. A União, os estados, o Distrito 

Federal e os municípios, devem, por meio de seus órgãos de saúde, remeter ao respectivo 

conselho de saúde uma proposta de Agenda de Saúde, que, uma vez aprovada, constituindo a 

primeira etapa do processo de planejamento da gestão da saúde. (BRASIL, 2002b) 

O Plano de Saúde é um instrumento de gestão que sintetiza, em cada esfera de 

governo, o processo de planejamento na área da saúde para um período de quatro anos, tendo 

em sua composição a base das atividades e da programação de cada nível de gestão do SUS. 

Para Gama e colaboradores (2013) os planos de saúde serão à base das atividades e 

programações de cada nível de direção do SUS, e seu financiamento será previsto na 

respectiva proposta orçamentária. Ou seja, o plano de saúde é o instrumento que apresenta as 

intenções e os resultados a serem buscados no período, expressos em objetivos, diretrizes e 

metas. 

Os Relatórios de Gestão têm como objetivo a sistematização e a divulgação de 

informações sobre os resultados obtidos e sobre a probidade dos gestores do SUS, operando 
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na prestação de contas, nos resultados e na aplicação de recursos. A elaboração do Relatório 

de Gestão é feita anualmente e compete ao respectivo gestor do SUS, devendo 

obrigatoriamente ser referendado pelos conselhos e comissões intergestores. (BRASIL, 

2002b). 

O PDR trata-se de um documento que formaliza as pactuações referentes à assistência 

à saúde realizada para habitantes das regiões de saúde do estado, realizadas entre gestores 

municipais entre si e entre gestores municipais e estaduais. É fruto de um processo, 

coordenado pela Secretaria Estadual de Saúde, envolvendo o conjunto de municípios, a 

delimitação de regiões de saúde do estado e o planejamento das ações/serviços de saúde com 

enfoque territorial-populacional, não necessariamente restrito á abrangência municipal, mas 

respeitando seus limites e a autoridade do gestor municipal, que garanta níveis adequados de 

resolução dos problemas de saúde da população. Cada PDR elaborado possui vigência de 

quatro anos. (ARAÚJO, 2010). Assim o PDR é o “instrumento de ordenamento do processo 

de regionalização da assistência em cada estado e no Distrito Federal, baseado nos objetivos 

de definição de prioridades de intervenção coerentes com as necessidades de saúde da 

população e garantia de acesso dos cidadãos a todos os níveis de atenção. (BRASIL, 2002b). 

A PPI tem como base o PDR, pois, programam as ações que serão realizadas, uma vez 

que as prioridades já foram estabelecidas nas Agendas de Saúde e planejadas quando da 

elaboração dos Planos de Saúde. A Programação Pactuada e Integrada não pretende responder 

a todas as necessidades de programação das Secretarias Estaduais ou Municipais de Saúde. 

Nesse instrumento contém informações sobre as responsabilidades de cada gestor do sistema, 

garantindo o acesso da população aos serviços de saúde. (BRASIL, 2002b). A PPI é um 

processo no qual “são definidas e quantificadas as ações de saúde para a população residente 

em cada território, bem como efetuados os pactos intergestores para garantia de acesso da 

população aos serviços de saúde”. (BRASIL, 2006). Com base na PPI, é elaborado o Termo 

Compromisso para Garantia de Acesso, contendo “metas físicas e orçamentárias das ações a 

serem ofertadas nos municípios de referência, que assumem o compromisso de atender aos 

encaminhamentos acordados entre os gestores para atendimento da população residente em 

outros municípios”. (BRASIL, 2006). 

Assim, diante ao apresentado, o SUS é um sistema com ótimas perspectivas de 

atendimento às necessidades de saúde, contemplando também a prevenção e a promoção da 

saúde e utilizando vários instrumentos de gestão, facilitadores de sua efetivação. No entanto, 
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na contramão dos amplos direitos sociais firmados no texto constitucional de 1988 e, no caso 

da saúde, também na lei 8.080/1990 e 8.142/1990, as orientações neoliberais passaram a 

direcionar as ações públicas brasileiras a partir do governo Collor de Melo (1990-1992), 

sendo um desdobramento do comprometimento do governo Sarney (1985-1989) frente às 

agências internacionais financiadoras da dívida externa brasileira- Banco Mundial e Fundo 

Monetário Internacional (FMI) no denominado Consenso de Washington, de 1989. Como 

parte da negociação do pagamento desta divida, Sarney assinou o compromisso de 

operacionalizar as ações públicas de modo condizentes com os preceitos das orientações 

neoliberais. Começou nesse momento um processo de desmonte de políticas públicas, como 

afirmado por Bravo e Matos (2008) ao mencionarem o governo de Fernando Collor de Mello 

como a primeira tentativa de implementação do projeto ideário neoliberal. 

O neoliberalismo é um projeto, uma doutrina, referente à relação do Estado com a 

sociedade, com vistas ao Estado mínimo, ou seja, um Estado forte enquanto regulador das 

ações de interesse público, realizadas pelo setor privado, mas reduzido enquanto executor de 

ações públicas. Portanto, seria promovida a privatização do Estado, de parte das ações até 

então realizadas pelo setor público. A ideia desenvolvida é a do avanço da mercantilização 

como direito, resultando na crise da cidadania. Segundo Draibe (1993), a operacionalização 

das orientações neoliberais implicaria na realização da privatização, da descentralização e da 

focalização/seletividade. A execução de políticas públicas seria norteada por estas diretrizes. 

O processo de descentralização permitiria que a privatização e a focalização pudessem ser 

operacionalizadas. Assim, a saúde pública, segundo esta lógica, não seria para todos, e sim, 

apenas para os menos favorecidos economicamente. Para o neoliberalismo as políticas sociais 

devem ser realizadas em parte pelo mercado e pela sociedade civil - terceiro setor, o que 

fragiliza o compromisso público firmado na Constituição Federal Brasileira de 1988. 

Dentro da lógica da focalização dos recursos públicos, Menicucci (2007, p. 196) 

esclarece que, o “resultado será a consolidação de um sistema híbrido - público e privado no 

caso da assistência à saúde, apesar da definição legal de um sistema único, público universal e 

gratuito”. Nessa perspectiva, Pinheiro e Mattos (2006), afirmam que a proposta neoliberal tem 

como estratégia, reduzir ao nível mínimo as políticas públicas, deixando em mãos privadas, 

filantrópicas e/ou voluntárias, fazendo apelos constantes de “participação” e “parceria”, 

atividades concernentes ao setor social, secularmente definida como funções públicas 
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essenciais. Essa forma de Estado tem sido denominada neoliberal, em alusão ao Estado liberal 

clássico vigente do fim do século XIX ao início do século XX. 

Em relação ao neoliberalismo, Bravo (2008, p. 100), chama a atenção para a análise do 

redirecionamento das ações do Estado: “a Reforma do Estado ou Contrarreforma é outra 

estratégia e parte do suposto de que o Estado desviou-se de suas funções básicas ao ampliar 

sua presença no setor produtivo, como prevista na legislação vigente”. Desse modo, devido a 

essas características, percebe-se que o Estado vivenciado a partir dos anos 1990 estava longe 

de implementar um caráter de universalidade. 

Assim, embora o SUS represente um grande avanço em termos jurídico-formais, sua 

implementação ocorreu em um contexto no qual o neoliberalismo se fazia presente. A 

consolidação do Sistema Único de Saúde viu-se, ameaçada já no governo Collor de Melo, que 

realizou vetos às leis complementares que detalhavam a participação social e a criação de 

Conselhos Municipais de Saúde, como mencionados anteriormente, cujas ausências 

possibilitavam manobras conservadoras pelos políticos locais. (COSTA, 2007). Nos governos 

subsequentes, de Fernando Henrique Cardoso (FHC), Luís Inácio Lula da Silva e Dilma 

Rousseff, a diretriz majoritária foi à neoliberal, mesmo quando Lula e Dilma realizaram 

algumas ações condizentes com o Movimento pela Reforma Sanitária, preponderaram ações 

de cunho neoliberal. Segundo Bravo (2007) e Bravo e Menezes (2014), não houve rupturas 

entre os governos FHC e Lula, mas continuísmos. O governo Dilma, por sua vez, não alterou 

a direção política adotada pelo governo que a antecedeu.  

No 1º governo de Lula, em 2002, houve muitas expectativas de mudanças, de 

fortalecimento, do projeto da reforma sanitária, na perspectiva de diminuir as diferenças 

sociais, com a chegada á presidência de um líder operário e sindical, e por ser um 

representante no governo que vem das bases do partido de esquerda. Estas expectativas em 

parte foram realizadas, pois houve crescimento de Políticas Sociais Públicas, em especial, 

destinada ao combate a fome e redução da miséria, como a exemplo o programa de 

transferência de renda denominado „„Programa Bolsa Família‟‟ (PBF). Mas, apesar desses 

avanços, nota-se a continuidade do modelo econômico do governo de Fernando Henrique 

Cardoso, como sinalizado por Filgueiras e colaboradores (2010): 

 

A existência de uma linha de continuidade entre governos de FHC e de Lula, 

com a manutenção, no fundamental, do mesmo modelo econômico - 
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intrinsecamente instável e gerador de vulnerabilidade externa estrutural - e 

da mesma política macroeconômica ortodoxa; constituindo ambos, modelo e 

política macroeconômica, uma unidade impossível de ser separada. 

(FILGUEIRAS et. al., 2010, p. 37) 

 

Corroborando e referindo-se ao governo Lula de modo geral, Bravo (2008) afirma:  

 

O atual governo, entretanto, apesar de explicitar como desafio a 

incorporação da agenda ético-política da reforma sanitária, pelas suas ações, 

tem mantido a polarização entre os dois projetos. Em algumas proposições, 

procura fortalecer o primeiro projeto e, em outras, mantém o segundo 

projeto, quando as ações enfatizam a focalização e o desfinanciamento. 

(BRAVO, 2008, p. 102) 

 

Destaca ainda que: 

 

Como aspectos de continuidade da política de saúde dos anos 90, ressalta-se 

no atual governo [Lula] a ênfase na focalização, na precarização, na 

terceirização dos recursos humanos, no desfinanciamento e a falta de 

vontade política para viabilizar a concepção de Seguridade Social. (BRAVO, 

2008, p. 104) 

 

Em relação ao governo de Dilma Rousseff (2011-2016), Bravo e Menezes (2013) 

afirmam que: 

No início do governo houve cortes orçamentários, restrição de 

investimentos, medidas de caráter privatista como abertura do capital da 

Infraero, a privatização de aeroportos e a nova rodada de leilões do petróleo 

do pré-sal. O governo Dilma não enfatizará mais o social do que o anterior, 

mas, pelo contrário aponta um governo mais privatista e comprometido com 

a manutenção do atual modelo econômico. [...] o que se verifica é a 

subordinação da lógica social à lógica econômica, com belas formas para 

combater a miséria. Neste governo sinaliza a ênfase nas políticas e 

programas focalizados, a parceria com o setor privado e a cooptação dos 

movimentos sociais. [...] na conjuntura do governo Lula, constatou-se uma 

fragilização das lutas sociais e as entidades e movimentos sociais não 

conseguiram uma defesa da seguridade social e da saúde. Desde a década de 

1990, opera-se uma profunda despolitização da “questão social”, ao 

desqualificá-la como questão pública, política e nacional. (BRAVO; 

MENEZES, 2013, p. 23-39) 

 

Assim, a doutrina neoliberal implantada no Brasil se transformou em empecilho para o 

desenvolvimento da política de saúde pública como prevista - universal e integral. E isto 

aconteceu em meio a um crescente acirramento da questão social expressa por: desemprego, 

precarização do trabalho, baixos salários, crescimento do mercado informal, redução do 

sindicalismo, entre outros. (ANTUNES, 1997). Assim, de um lado as condições de vida - 

moradia, lazer, trabalho, educação, saúde, etc. - se deterioraram; e, de outro, ocorria o recuo 

do Estado frente aos direitos sociais. Na saúde o compromisso público formalmente 
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estabelecido se manteve, mas no cotidiano dos serviços de saúde a redução de recursos estava 

posta, limitando o acesso de todos aos serviços de saúde e/ou a continuidade da assistência à 

saúde. Desse modo, há um fértil campo para as composições e recomposições de ações 

privadas isoladamente ou em caráter complementar ao atendimento do SUS, sendo via planos 

de saúde ou via „‟consultas sociais‟‟, ou seja, consultas particulares com preços populares. Em 

outras palavras, na saúde o Estado Mínimo promoveu não apenas a dupla possibilidade de 

assistência médica - público e privado - como duas vias distintas; mas, também, a composição 

de publico mais privado para usuários do SUS. A ação do setor privado na saúde, enquanto 

via distinta do SUS, foi regulamentada pelo governo brasileiro através da Lei 9656, de 03 de 

junho de 1998, que foi redefinida pela Medida Provisória n. 2.177-44, de 24 de agosto de 

2001. 

A respeito da polaridade entre os dois projetos políticos existentes no Brasil, Dagnino 

(2004, p. 141) afirma que há uma confluência perversa, por um lado, a Constituição de 1988 

do Brasil que “consagrou o princípio de participação da sociedade civil [...] ao redor da 

expansão da cidadania e do aprofundamento da democracia.” E, por outro, o projeto 

neoliberal, onde a partir dos anos 1990 temos a precarização e a vulnerabilidade dos empregos 

criados o aumento da terceirização e o desmantelamento das políticas sociais. Ainda de 

acordo essa autora, há uma desconexão entre o que é previsto na constituinte e o que é 

proposto a partir do neoliberalismo, ou seja, o Estado mínimo, no qual o Estado deixa de ser o 

executor das políticas sociais, transferindo essa responsabilidade para o setor privado e/ou 

terceiro setor. Dagnino (2004, p. 142) destaca, no entanto, que ao apontar para “[...] direções 

opostas e até antagônicas, ambos os projetos requerem uma sociedade civil ativa e 

propositiva”, o que remete a importância da ação política e do enfrentamento pela sociedade 

civil da retirada ou redução de direitos sociais. Quando se divide o que é do mercado ou 

terceiro setor e o que é do Estado e, portanto, de toda a sociedade, parece que quem tem um 

emprego formal, uma situação financeira estável, não precisa ter acesso à saúde pública. Mas, 

a nosso ver, o Estado é o público, é o coletivo, ele tem que pensar na sociedade como um 

todo, trabalhar pelos interesses coletivos. Porém, no que diz respeito à política de saúde, 

devido a sua construção histórica atrelada ao mercado formal de trabalho, sua concepção 

como universal tornou-se um desafio ideológico e político, sendo historicamente construídos 

e apresentados dois caminhos à sociedade brasileira, como aborda Menicucci (2007):  
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[...] a criação desse sistema nacional de saúde inclusivo não logrou 

incorporar todos os cidadãos à assistência pública, uma vez que um 

expressivo contingente deles já vinha sendo absorvido por formas privadas 

de assistência à saúde, em um processo que foi mais intenso exatamente 

durante a formação e redefinição da política de saúde nos anos que 

antecedem a promulgação da Constituição. (MENICUCCI, 2007, p. 15) 

 

Segundo a autora supracitada, nesse período já existiam trabalhadores formais 

mobilizados, numa perspectiva corporativista, almejando a inserção de sua categoria de 

trabalho na assistência à saúde prestada pelo setor privado. Portanto, houve uma segmentação 

da clientela e, por isso, o SUS tem essa perspectiva de ter sido desenvolvido para os 

segmentos populacionais mais pobres, desempregados ou inseridos no mercado informal de 

trabalho. 

A presença da doutrina neoliberal no Brasil, a partir de 1990, segundo Medeiros 

(2005), traduz-se pela ampliação das desigualdades sociais, a quebra do aparato estatal e a 

redução dos gastos públicos. Para Pinheiro e Mattos (2006), essa presença vem se traduzindo 

em: corte de verbas, desmonte do setor público, desvio de verbas destinadas à saúde para 

outros gastos, entre outros. E, segundo Iamamoto (2008), essa doutrina constitui-se a partir de 

argumentos e procedimentos públicos:  

 

A crítica neoliberal sustenta que os serviços públicos, organizados à base dos 

princípios de universalidade e gratuidade, super dimensionam o gasto estatal. 

Daí a proposta de reduzir despesas (e, em especial, os gatos sociais), 

diminuir atendimentos, restringir meios financeiros, materiais e humanos 

para implementação dos projetos. Programas focalizados e seletivos 

substituem as políticas sociais de acesso universal. Eles requerem cadastro e 

comprovação da pobreza, como se ela fosse residual, com todos os 

constrangimentos burocráticos e morais às vítimas de tais procedimentos. 

(IAMAMOTO, 2011, p. 175) 

 

Para redução dos gastos públicos o neoliberalismo possui a característica de 

excludência e focalização, como anteriormente mencionado, tendo em vista a cobertura 

apenas das chamadas “populações vulneráveis”, ou seja, para os cidadãos que possuem baixos 

níveis socioeconômicos. Também condiz com um processo de descentralização no qual é 

delegada a estados e municípios, em especial a estes últimos, a competência de executar 

políticas públicas, mas sem o deslocamento do poder decisório, o que é denominado 

„desconcentração‟, especificando o sentido adotado pelo processo de descentralização no 

Brasil. (STEIN, 1997). Assim,  
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Ao Estado cabe garantir um mínimo aos que não podem pagar, ficando para 

o setor privado o atendimento aos cidadãos consumidores. Como principais 

características destacam-se: o caráter focalizado para atender as populações 

vulneráveis, a desconcentração dos serviços e o questionamento da 

universalidade do acesso. (BRAVO; MATOS, 2008, p. 206) 

 

O SUS exige, na organização dos serviços de saúde no Brasil, exige a existência de 

uma rede de atenção à saúde articulada, que possibilite acesso universal e integral, e o mais 

perto possível dos usuários. O acesso deve ser assegurado em todos os níveis de atenção, de 

acordo com a complexidade de cada caso atendendo as necessidades dos usuários. (SILVA, 

2011). 

Garantir acesso aos serviços de saúde é garantir que o usuário adentre ao sistema de 

saúde em condições de obter a satisfação de suas demandas e necessidades. A disponibilidade 

dos serviços é influenciada por fatores como: estrutura, tipo, quantidade, recursos, capacidade 

de pagamento, continuidade e acessibilidade; que no caso do Brasil, pela convivência entre 

saúde pública e privada, já mencionada, sofrem as interferências da tensão presente nesta 

polaridade. 

Assim, o acesso aos serviços públicos de saúde possui restrições, gerando dificuldades 

para que todos os indivíduos que procuram pelo SUS tenham acesso rápido e integral diante 

as suas necessidades de saúde. Algumas destas restrições são abordadas por Silva (2017), ao 

se referir às possíveis causas de problema do acesso a consultas especializadas, tais como: 

quantidade de vagas abaixo do normatizado, número de médicos insuficientes, dificuldade de 

fixação dos médicos no interior, alta dependência do setor privado (conveniado ao SUS), 

redução da participação da União e do estado na oferta e no financiamento de serviços. 

Segundo Sopellete e Biscarde (2013), no Brasil é mantido um padrão com marcadas 

desigualdades social no acesso e na utilização dos serviços de saúde, onde as pessoas em 

posição de maior desvantagem social têm menor probabilidade de busca e utilização desses 

serviços. Para estas autoras, embora muitos avanços tenham sido alcançados, a efetivação da 

integralidade e da equidade do SUS é um processo contínuo e deve ser reavaliado 

constantemente, sendo a democracia participativa valiosa nesta construção. Nessa perspectiva, 

todos devem estar cientes de seu papel na gestão, sendo também fundamentais para a 

construção de serviços de saúde de maior qualidade e universais a educação permanente e os 

instrumentos de avaliação da qualidade dos serviços. 
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A intensificação dos fatores conjunturais que prejudicaram o usufruto dos direitos 

sociais e as mudanças ocorridas no contexto político, econômico e social, tais como o 

desmantelamento das políticas públicas e sociais, refletiram nas estruturas sociais vigentes 

influenciando diretamente nos serviços públicos oferecidos a população. Assim, o cotidiano 

dos serviços públicos de saúde se encontra permeado por precarização dos espaços físicos, 

baixo pagamento por serviços prestados aos profissionais da saúde, falta de qualificação e 

planejamento por parte de alguns setores, sucateamento da assistência pública, dentre outros. 

(SOPELETE; BISCARDE, 2013). 

Nessa perspectiva, Moraes (2016) afirma que os indivíduos que recorrem ao setor 

público da saúde, lidam diretamente com a burocratização dos atendimentos, longas filas e 

baixa qualidade dos serviços oferecidos pelo SUS, promovendo a procura pelos trabalhadores 

e segmentos das classes médias por seguro saúde e outras formas de assistência médica 

supletiva. 

Dagnino (2004), por sua vez, destaca a precariedade das ações públicas voltadas para 

as emergências e desconsiderando a universalidade constitucionalmente formulada:  

 

Com o avanço do modelo neoliberal e a redução do papel do Estado, as 

políticas sociais são cada vez mais formuladas estritamente como esforços 

emergenciais dirigidos a determinados setores sociais, cuja sobrevivência 

está ameaçada. (DAGNINO, 2004, p. 12) 

 

Entretanto, mesmo diante às contradições promovidas pelas orientações neoliberais e 

as inúmeras críticas apresentadas pela literatura, acima exemplificadas, para Gouveia e Palma 

(1999), o SUS se configura como uma construção histórica, social e política importante, 

afirmando:  

 

[...] Em que pesem todas as dificuldades, o Sistema Único de Saúde (SUS) 

constitui hoje a mais importante e avançada política social em curso no país. 

E seu caráter público, universal, igualitário e participativo é um interessante 

exemplo – em tempos de desmonte do setor público – de uma proposta 

democrática e popular de reforma do Estado. (GOUVEIA; PALMA, 1999, p. 

141) 

 

Acreditamos, a partir das visões de Silva (2017) e de Sopellete e Biscarde (2013) 

apresentadas, que a analise de Gouveia e Palma (1999) permanece atual. As críticas dirigidas 
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ao SUS não suplantam a sua importância, principalmente diante do fato de que a maioria da 

demanda de que lida este sistema de saúde são trazidas pelos segmentos populacionais mais 

vulneráveis, que reconhecem no SUS seu único canal para a garantia do direito à saúde.  

Desse modo, é nesse contexto de tensões e contradições que o direito à saúde se 

apresenta como possibilidade em construção e os elementos sociais a ele referentes, incluindo 

as dificuldades de acesso aos serviços de saúde e os limites socioeconômicos para que a 

assistência à saúde se efetive, são apresentados como demandas dos usuários do SUS ao setor 

do Serviço Social, o que será analisado no próximo capítulo.  
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2. O TRABALHO DOS ASSISTENTES SOCIAIS NO SISTEMA ÚNICO DE  

SAÚDE: A BUSCA PELA GARANTIA DOS DIREITOS SOCIAIS 

 

O Serviço Social é uma profissão cuja identidade é marcadamente histórica. Seu 

fundamento é a própria realidade social e sua matéria prima de trabalho são as múltiplas 

expressões da questão social, o que lhe confere uma forma peculiar de inserção na divisão 

social e técnica de trabalho. Como profissão de natureza eminentemente interventiva, que atua 

nas dinâmicas que constituem a vida social, participa do processo global de trabalho e tem, 

portanto, uma dimensão sócio-histórica e política que lhe é constitutiva e constituinte. 

(MARTINELLI, 2011 a). 

A trajetória histórica da profissão, os assistentes sociais participaram da 

“implementação das políticas públicas sociais, mantendo assim, uma intrínseca relação com o 

Estado e suas demandas”. Atuaram em diversas frentes da “intervenção estatal, como 

mediador e executor das políticas sociais, desenvolvidas e implementadas como estratégia de 

enfrentamento e principalmente de controle as desigualdades sociais”. (BENEVIDES; LIMA, 

2015, p. 4).  

Para Iamamoto (2008),  

 

O Serviço Social é uma das especializações do trabalho, parte da divisão 

social e técnica do trabalho social. A conjunção entre projeto profissional e 

trabalho assalariado, como núcleo irradiador da argumentação, não é uma 

eleição aleatória. Ela permite atribuir visibilidade, do universo do serviço 

social brasileiro à dupla determinação do trabalho do assistente social como 

trabalho útil e abstrato, dimensões indissociáveis para se pensar o trabalho 

na sociedade burguesa. (IAMAMOTO, 2008, p. 415) 

 

O lidar com as expressões da questão social, o fato de ser trabalhador e a inserção do 

serviço social na implementação de políticas sociais – inicialmente, estritamente para controle 

dos conflitos sociais e, posteriormente, também visando à efetivação de direitos sociais - serão 

abordados neste capítulo, com ênfase no trabalho do assistente social junto à política de saúde 

brasileira.  

O Serviço Social nasceu no Brasil, na terceira década do século XX, em resposta à 

evolução do capitalismo, sob a influência européia, como fruto direto de vários setores da 
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burguesia fortemente respaldados pela Igreja Católica. Naquela década, o Brasil vivia um 

processo incipiente de industrialização substitutiva de importações, num contexto de 

capitalismo dependente e agroexportador. (PELLIZZER, 2011).  

O Estado era representado pela classe burguesa e, com o apoio do projeto conservador 

da Igreja Católica, tentou conter as alterações trazidas pela industrialização a partir de uma 

proposta de humanização. O serviço social surgiu a partir da aliança Estado-Igreja, propondo-

se a amenizar as contradições da relação capital-trabalho; e, portanto, recebendo fortes 

influências do projeto conservador cristão e norteando suas ações por princípios cristãos de 

cunho moralizador. (GUEDES, 2016). Assim, o Serviço Social surge como uma resposta dos 

grupos dominantes, em especial a Igreja Católica, à questão social. Deveria servir à classe 

dominante que visava manter o controle e a ordem, ameaçada pela questão social. (SANTOS; 

TELES; BEZERRA, 2013).  

Para Silva (2007) o Serviço Social, tanto europeu quanto o brasileiro, surgiu com uma 

base social de classe na qual o autoritarismo e o paternalismo gerou um respaldo histórico e 

social. Desse modo, a transposição e reelaboração do referido modelo no Brasil foram 

condicionadas à existência de uma base social que pudesse assimilá-los, com uma ideologia e 

interesses de classe semelhantes. 

De acordo com Piana (2009) o Serviço Social no Brasil, assim como na Europa, frente 

à fragilidade teórica - com formação com maior ênfase moral e ética - e à complexidade da 

realidade social, fez uso dos ensinamentos da Igreja para executar sua prática. A igreja usava 

o Serviço Social para expandir sua doutrina, sua visão de homem e de mundo. Com isso, o 

pensamento conservador e a influência da doutrina católica traçaram um perfil de ação para os 

profissionais de Serviço Social atrelado ao pensamento burguês, atribuindo-lhes tarefas de 

amenizar conflitos, recuperar o equilíbrio e preservar a ordem vigente, com frágil consciência 

política. Envolvidas pelo “fetiche” da ajuda, não conseguiam ser claras as contradições do 

exercício profissional. 

Segundo Battini (2016, p. 158), em 1936 foi criada a 1ª Escola de Serviço Social no 

Brasil, vinculada a PUCSP. Em seguida outros cursos foram sendo criados - PUCRJ, UCBA, 

UCPR, UCSC, UCRS - dominando a formação de assistentes sociais até os anos 1970. A 

partir deste momento, escolas de Serviço Social também foram criadas em instituições de 

ensino superior públicas. A expansão do Serviço Social no país, segundo Bravo (2004), 
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ocorreu a partir de 1945, relacionada às exigências e necessidades de aprofundamento do 

capitalismo no Brasil e às alterações que aconteceram no panorama internacional com o 

término da Segunda Guerra Mundial. 

De acordo com Andrade (2008) o Serviço Social se apresentava como social e 

institucionalmente necessário, e para tal buscava os conhecimentos imprescindíveis à prova 

de sua eficácia social. Assim, o serviço social adotou modelos teóricos e ações relacionadas 

ao sistema de bem-estar, advindos da América do Norte, que passou a ser o novo “empório” 

de ideias, a nova referência de modelos e ações. O Serviço Social brasileiro buscou suporte 

filosófico, teorias do conhecimento, suporte teórico-científico e técnico para a prática 

profissional; tendo início a participação de assistentes sociais brasileiros em congressos 

interamericanos de Serviço Social e a concessão de bolsas de estudo. 

O marco desta nova influência, segundo Bravo (2004), ocorreu em 1941 no Congresso 

Interamericano de Serviço Social, realizado em Atlantic City (USA), evento que estabeleceu 

laços estreitos entre as principais escolas de Serviço Social brasileiras e as grandes 

instituições, escolas e programas continentais de bem-estar social norte-americano. Neste 

contexto a influência norte-americana no Serviço Social substituiu à européia. 

Nessa perspectiva, Andrade (2008) afirma: 

 

A hegemonia dos Estados Unidos influenciou diretamente o Serviço Social 

latino-americano, no tocante à profissão. Sob a concepção funcionalista, o 

controle social exercido pressupunha a integração do indivíduo ao bom 

funcionamento de uma sociedade proposta pela classe dominante. Era 

enfatizado o trabalho com grupos, quer para interação, quer para fins 

terapêuticos, de forma a conseguir a melhor adaptação do indivíduo ao seu 

meio. O modo funcionalista de pensar, investigar e intervir na realidade 

social ganhou força porque, culturalmente, correspondia aos interesses da 

ordem e da lógica burguesas instauradas na sociedade civil e no Estado 

brasileiro. (ANDRADE 2008, p. 279) 

 

Os processos de formação profissional de assistentes sociais nas primeiras escolas de 

Serviço Social tinham como fundamentos teórico-metodológicos o humanismo cristão e o 

positivismo, que no período de 1940/1950 sustentavam os argumentos teórico-filosóficos na 

formação profissional nos quais a verdade está no indivíduo, sustentada na relação entre fé e 

razão. (BATTINI, 2016).        
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O Serviço Social se alimentava do positivismo, pois possuía raiz conservadora que se 

expressava, entre outras formas, por meio da naturalização da existência da pobreza. Assim, 

com um projeto profissional enraizado no conservadorismo, ligado à Igreja Católica, os 

assistentes sociais brasileiros partiam do pressuposto de que as desigualdades sociais eram 

naturais e, portanto, insuperáveis; pois a hipótese fundamental do positivismo é de que a 

sociedade, a vida social é regida por leis naturais universais e invariáveis. (CHAGAS, 2015). 

Em 1950 alguns profissionais reconheceram a necessidade de repensar a teoria, 

postura e métodos profissionais, fomentando o movimento de reconceituação da profissão, 

posteriormente realizado. A gênese da reconceituação se deu com as teorias e tentativas de 

práticas desenvolvimentistas. A resposta às tentativas resultou em grande ênfase ao processo 

de desenvolvimento de comunidade, difundido pela Organização das Nações Unidas (ONU) e 

Estados Unidos. (BARBOSA, 2008). Em 1953 foi oficializado o curso superior de Serviço 

Social e em 1957 a profissão de Serviço Social foi regulamentada como profissão. (CRESS/7ª 

Região/RJ, 2005, p.4)  

A aproximação do Serviço Social brasileiro com a produção marxiana aconteceu nos 

anos 1960, no marco da renovação profissional, no período em que a profissão já havia 

alcançado expressivo patamar de institucionalização. Assim, de meados dos anos 1960 ao 

início dos anos 1970 - quando as conjunturas brasileira e latino-americana eram fortemente 

pressionadas por uma conexão entre a autocracia burguesa e um governo militar ditatorial - os 

assistentes sociais impulsionaram um movimento que realizou uma análise crítica da 

formação e do exercício profissional, no contexto de suas realidades nacionais. Esse processo 

não representou um movimento particular e isolado, ao contrário, foi resultado da combinação 

de determinações da conjuntura social, política e econômica da América Latina, que se 

convencionou chamar de Movimento de Reconceituação do Serviço Social. (FAERMANN, 

2016).       

Nas palavras de Silva e Oliveira (2015),  

 

[...] no ano de 1965 iniciou-se o movimento de Reconceituação do Serviço 

Social com intuito de dar um novo rumo à profissão devido às profundas 

transformações econômicas e sociais que a sociedade brasileira atravessava. 

(SILVA; OLIVEIRA, 2015, p. 4) 

 

Contextualizando, Piana (2009) afirma: 



36 
 

Em 1960 o Movimento de Reconceituação do Serviço Social representou 

uma tomada de consciência crítica e política dos assistentes sociais em toda 

a América Latina. As restrições da Ditadura Militar depois do Ato 

Institucional nº5 trouxeram elementos essenciais na direção tomada pelo 

Serviço Social no processo de renovação. [...] os assistentes sociais mediante 

o reconhecimento de intensas contradições que aconteceram no exercício 

profissional, que se apoiavam na filosófica positivista questionavam seu 

papel na sociedade, buscando levar a profissão a romper com a alienação 

ideológica a que se submetera. As expectativas e desejos de mudanças 

voltavam-se para a busca da identidade profissional do Serviço Social e sua 

legitimação no mundo capitalista. [...] quando o modelo filosófico elaborado 

por Karl Marx, passou a fundamentar o referencial teórico-metodológico do 

Serviço Social, o chamado materialismo Histórico Dialético. É no marco 

desse movimento que o Serviço Social, apropria-se da tradição marxista e o 

pensamento de raiz marxiana deixou de ser estranho no universo 

profissional. (PIANA, 2009, p. 95-96) 

  

Nesse sentido, Faermann (2016) ressalta:  

 

No positivismo clássico “a ciência só aparece quando o espírito, abstraindo 

toda a preocupação prática, aborda as coisas com o único fim de ter 

representações delas”. Assim, para o conhecimento tornar-se ciência é 

preciso desvincular-se das atividades práticas, identificar os fatos sociais 

como coisas. Já no marxismo, há uma superação tanto da concepção 

positivista (cuja prática e ciência são vistas como instâncias excludentes), 

quanto da concepção idealista (cuja prática é entendida como mera atividade 

da consciência). (FAERMANN, 2016, p. 42) 

 

O Movimento de Reconceituação, segundo Iamamoto (2010, p. 205), “é dominado 

pela contestação ao tradicionalismo profissional, implicou um questionamento global da 

profissão: de seus fundamentos ideoteóricos, de suas raízes sociopolíticas, da direção social 

da prática profissional e de seu modus operandi”. É um processo que busca dar ao Serviço 

Social uma prática mais eficaz, que busque caminhos em novos fundamentos teórico-

metodológicos. 

De acordo Sousa (2008),  

No momento da origem do Serviço Social como uma profissão inscrita na 

divisão do trabalho, era apenas a sua dimensão técnica que lhe garantia os 

estatutos de eficácia e competência profissional (isto é, era a forma e os 

resultados imediatos de sua ação que lhe garantiam legitimidade e 

reconhecimento da sociedade), o Movimento de Reconceituação buscou 

superar essa visão unilateral. No universo das diversas correntes que atuaram 

nesse movimento, a principal motivação era dar ao Serviço Social um 

estatuto científico. Assim, pôde o Serviço Social aprofundar o diálogo crítico 

e construtivo com diversos ramos das chamadas Ciências Humanas e Sociais 

(Economia, Sociologia, Ciência Política, Antropologia, Psicologia). 

(SOUSA, 2008, p. 121) 
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O Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio Internacional de Serviços Sociais 

(CBCISS), visando promover a reconceituação, organizou uma série de cinco encontros, 

denominados seminários de teorização, que aconteceram em: Araxá-MG (março de 1967), 

Teresópolis-RJ (janeiro de 1970), Sumaré-SP (novembro de 1978), Alto da Boa Vista-RJ 

(novembro de 1984) e Rio de Janeiro-RJ (junho de 1989). (KONNO, 2005).  

Viana, Carneiro e Gonçalves, (2015) complementam, explicando que:  

 

O eixo que atravessa o Seminário de Araxá é o transformismo a conservação 

do Serviço Social tradicional sobre novas bases. Já no Documento de 

Teresópolis o “moderno” se sobrepõe ao “tradicional”, cristalizando-se 

operativa e instrumentalmente. O Araxá ficou marcado o cariz sociotécnico, 

em Teresópolis se fundamenta a operacionalidade de Serviço Social, agora 

relacionado à administração tecnoburocrática. Os seminários de Sumaré e 

Alto da Boa Vista surge com novas questões da relação do Serviço Social 

com a cientificidade: a fenomenologia e a dialética. (VIANA; CARNEIRO; 

GONÇALVES, 2015, p. 4) 

 

A renovação do Serviço Social implicou na formação de uma pluralidade profissional, 

de perspectivas diversificadas, radicadas “nos procedimentos diferentes que embasam a 

legitimação prática e a validação teórica, bem como nas matrizes teóricas a que elas se 

prendem”, visto que com a inserção das disciplinas das ciências sociais os profissionais 

passaram a ter uma visão crítica da sociedade e de sua própria atuação. As três perspectivas 

são apresentadas neste processo de renovação do Serviço Social são: perspectiva 

modernizadora, perspectiva de reatualização do conservadorismo e a intenção de ruptura. 

(VIANA; CARNEIRO; GONÇALVES, 2015, p. 3). 

A perspectiva Modernizadora começou a ganhar força durante a crise do 

tradicionalismo da profissão, que foi capaz de se adequar ao governo através de um 

posicionamento tipicamente estrutural-funcionalista. Buscou um tom de instrumentalidade, 

sendo sua diretriz profissional relacionada à aquisição de conhecimentos técnicos, capazes de 

interferir na sociedade. (VIANA; CARNEIRO; GONÇALVES, 2015). 

A Reatualização do Conservadorismo ou Fenomenológica teve como propósito 

desenvolver procedimentos diferenciados para a ação profissional, a partir do que seus 

teóricos conceberam como referencial fenomenológico. A fenomenologia, segundo Piana 
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(2009), se apresenta como um método de ajuda psicossocial fundado na valorização do 

diálogo e do relacionamento; reatualizando a forma mais tradicional de atuação profissional, 

ou seja, a perspectiva psicologizante da origem da profissão. Seu referencial teórico foi 

constituído por três conceitos: diálogo, pessoa e transformação social, entendendo que a partir 

do diálogo e da reflexão, o individuo (reconhecido como pessoa e, portanto, se enfatizando 

uma relação profissional horizontal e humanizada) poderia realizar ações com vistas à 

transformação das situações de vida que assim necessitassem. (PIANA, 2009). 

A Intenção de Ruptura, de base marxista, a terceira perspectiva do movimento de 

reconceituação do serviço social, possibilitou uma nova abordagem à profissão, uma 

apreensão construída pela categoria profissional, visando ultrapassar as diretrizes próprias dos 

primórdios da profissionalização. Assim, o significado social da profissão passou a poder ser 

aprendido na complexidade das relações sociais, sendo necessária a sua compreensão diante à 

totalidade das relações sociais nas várias dimensões do exercício profissional, na sua relação 

com o usuário e na relação com o seu empregador. (KONNO, 2005). 

No entanto, segundo Piana (2009), isso aconteceu com conflitos:  

 

À visão reducionista e equivocada do marxismo presente no marxismo 

althusseriano, recusou a via institucional e as determinações sócio-históricas 

da profissão. Tal vertente adquire maior consistência, quando surgem os 

estudos que procuram aprofundar as formulações teóricas da profissão. 

Fundamentadas nessa nova perspectiva, especialmente no que se refere à 

dimensão político-ideológica, explicitam o caráter contraditório de sua 

prática e vinculam sua ação profissional à transformação social. [...]. É nos 

anos 80 que a teoria social de Marx inicia sua efetiva interlocução com a 

profissão. Outras estratégias passam a compor a prática profissional: 

educação popular, assessoria a setores populares, investigação e ação e 

principalmente a redefinição da prática da Assistência Social. (PIANA, 

2009, p. 98) 

 

Segundo Benevides e Lima (2015, p. 4): 

 

Na trajetória histórica da profissão, os assistentes sociais dedicaram-se à 

implementação das políticas públicas sociais, mantendo assim, uma 

intrínseca relação com o Estado e suas demandas. Considerando que desde o 

surgimento da profissão, o Serviço Social esteve presente nas diversas áreas 

de intervenção estatal, como mediador e executor das políticas sociais, 

desenvolvidas e implementadas como estratégia de enfrentamento e 

principalmente de controle as desigualdades sociais. (BENEVIDES; LIMA, 

2015, p. 4) 
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Em termos da inserção do Serviço Social na saúde, foi a partir de 1945, no bojo da 

expansão do Serviço Social no Brasil, que a saúde se transformou na área que mais contratou 

assistentes sociais, mediante as condições gerais do capitalismo no pós-Segunda Guerra 

Mundial, já mencionado, e da definição pela Organização Mundial de Saúde de „novo‟ 

conceito de saúde, no qual foram enfatizados aspectos biopsicossociais, incrementando a 

requisição de novos profissionais para atuar no setor, entre eles os assistentes sociais. 

Posteriormente, com a expansão da assistência médica previdenciária, os assistentes sociais 

também foram requisitados, em especial, no que dizia respeito à intermediação entre usuários 

e hospitais , a fim de viabilizar o acesso dos usuários aos serviços e benefícios. (BRAVO, 

2004).  

Corroborando, Ribeiro e Costa (2017) afirmam que o grande salto da inserção do 

assistente social na área da saúde deu-se na década de 1960, especialmente quando da 

unificação dos institutos de Aposentadorias (IAP) e Pensões sendo criado o Instituto de 

Previdência Social (INPS), gerando aumento dos postos de trabalho no complexo médico 

assistencial previdenciário, que passou a ser o maior empregador na área da saúde. (COSTA; 

RIBEIRO, 2017).   

Assim, os assistentes sociais na saúde estiveram inseridos, especialmente, em 

ambulatórios e hospitais, pois a “exigência do momento concentrava-se na ampliação da 

assistência médica hospitalar e os profissionais eram importantes para lidar com a contradição 

entre a demanda e o seu caráter excludente e seletivo”. (BRAVO, 2004, p. 30). Sua ação 

profissional ficou respaldada pela vertente modernizadora, anteriormente comentada.  

Nos anos 1980, o Serviço Social não participou ativamente do Movimento pela 

Reforma Sanitária, pois se encontrava envolvido com o movimento de revisão interna da 

profissão. Mas, passou a expressar uma postura mais crítica em suas participações em 

congressos de saúde coletiva. Assim, em inicio dos anos 1990, o Serviço Social na saúde 

apresentava “uma incipiente alteração da prática institucional” e continuava, “como categoria, 

desarticulado do Movimento da Reforma Sanitária”. (BRAVO, 2004, p. 35). 

Diante disso, segundo Castro e Andrade (2014), com a implantação do SUS a prática 

do profissional do Serviço Social se volta para a reorganização dos serviços de saúde nas 

ações de integralidade, intersertorial e controle social com o propósito de fortalecer e 

legitimar a concepção de saúde ampliada para o acesso da população.   A 
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partir de então, para Sousa (2008, p. 121), entramos no período em que os autores 

contemporâneos chamam de “maturidade acadêmica e profissional do Serviço Social”, 

procurando definir novos requisitos para o status de competência profissional.  

O Movimento de Reconceituação na América Latina promoveu uma aproximação do 

Serviço Social às Ciências Sociais, o que deu base para as discussões sobre os processos 

técnico-profissionais, teórico-metodológicos e ético-políticos; e, abriu espaço para uma 

reavaliação da própria face social e ideológica da profissão.  

No Brasil em 1988, a Constituição Federal contemplou boa parte das reivindicações 

sociais, principalmente na área da saúde. A partir de então, esta passa a ser reconhecida como 

um direito universal e resultado das condições de alimentação, transporte, lazer, acesso e 

posse de terra, educação, meio ambiente, trabalho, habitação, renda e acesso a serviços de 

saúde (LANZA; BALDOW; CAMPANUCCI, 2012), como analisado no primeiro capítulo 

deste trabalho.           

 Nessa perspectiva, nos anos de 1990, em especial a partir do governo Fernando 

Henrique Cardoso - que adotou uma diretriz de governo que associava a reforma do Estado 

com vistas ao Estado Mínimo à garantia de legitimidade política pela via da implementação 

de políticas públicas, mesmo que focalizadas - o número de assistentes sociais atuando nas 

políticas sociais, entre elas a saúde pública, se ampliou devido ao novo pacto Estado-

Sociedade formalizado pela Constituição Federal de 1988. Com esta Constituição e a 

subsequente implantação do SUS, a saúde passa a ser considerada direito de todos e dever do 

Estado e os princípios da descentralização, da universalização, da integralidade, da 

participação da comunidade passam a ser diretrizes do novo sistema. A regulamentação do 

SUS, em 1990, pelas Leis Orgânicas 8.080/90 e 8.142/90 trouxe ainda mais inovações para a 

área da saúde, como a ampliação do conceito de saúde e provocou mudanças na atuação do 

Serviço Social junto a esta área. (MARTINI; SOUZA; ABREU, 2013, p. 3).  

As inovações influenciaram na superação do modelo centrado na doença, nas ações 

curativas e na construção de um novo modelo de assistência à saúde, voltado para sua 

promoção. Esse novo modelo requisitou um trabalho multiprofissional e com isso, o assistente 

social passou a ter maior importância na área da saúde exigindo um profissional capacitado 

para atuar nas múltiplas expressões da questão social originadas nas relações sociais que 

afetam a saúde. É a partir dessa compreensão que o profissional de Serviço Social passa a ser 

contratado como um dos promotores na consolidação do SUS e de seus princípios e como 
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articulador da saúde com as demais políticas públicas. (MARTINI; SOUZA; ABREU, 2013, 

p. 3). 

Complementando, Bravo (2004) destaca: 

Cabe ao Serviço Social numa ação necessariamente articulada com outros 

segmentos que defendem o aprofundamento do SUS formular estratégias que 

busquem reforçar ou criar experiências nos serviços de saúde que efetivem o 

direito social à saúde, atentando para o fato de que o trabalho do assistente 

na saúde que queira ter como norte o projeto-ético político profissional tem 

que, necessariamente, estar articulado ao projeto da reforma sanitária. 

Considera-se que nosso código de ética apresenta ferramentas fundantes para 

o trabalho de Assistentes Sociais na saúde. (BRAVO, 2004, p. 43) 
 

Com as redefinições teórico-metodológicas constituídas pelo processo de 

reconceituação profissional, as redefinições do cotidiano das instituições de saúde e a criação 

de novo código de ética profissional em 1993, as reflexões e buscas por alterações no trabalho 

realizado pelos assistentes sociais na saúde se fizeram presentes, buscando modificações não 

apenas no plano ético-político-ideológico, mas nas ações realizadas. De acordo com Pereira e 

Garcia (2012), o Serviço Social contribui efetivamente para a consolidação de direito a saúde, 

transcendendo o conceito de saúde/doença para consolidar-se em acordo com os princípios do 

SUS. Para desenvolver suas ações, os profissionais buscam se fundamentar na legislação 

social brasileira. O exercício profissional é fundamentado na lei da profissão e no código de 

Ética. O trabalho do assistente social atualmente é respaldado pela lei de regulamentação da 

profissão e pelo código de ética, ambos de 1993. Segundo Silva (2015), os Códigos de Ética 

da categoria profissional do Serviço Social não interpretam apenas aspectos normativos e 

deveres profissionais, mas também valores que identificam o projeto societário defendido pela 

categoria profissional em cada tempo. Assim, a trajetória do projeto profissional do Serviço 

Social no Brasil é destacada historicamente em dois momentos: o primeiro código de ética 

defendia um projeto societário de perspectiva conservadora, e, o segundo, e atual, expõe uma 

perspectiva teórico-crítica da sociedade de classe. O projeto profissional do Serviço Social 

tem uma trajetória de mudanças assim como os códigos de ética, e ambos foram conduzidos a 

partir de uma construção coletiva, possuindo uma determinada direção social que envolve 

princípios, valores e compromissos que estão em constante movimento. Os primeiros Códigos 

de Ética em destaque foram o de 1947, 1965 e 1975. 
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O Código de Ética de 1947 tinha um valor central e continha valores morais da 

caridade cristã. Fundamentada pela concepção neotomista, a liberdade da pessoa se 

expressava a partir da escolha do bem supremo, conforme as leis de Deus.  

Nessa perspectiva, Guedes (2016) afirma: 

É com base na perspectiva pragmática e na idealidade que o esforço em 

associar um padrão de moralidade cristã à atuação profissional dos 

assistentes sociais tem como uma de suas traduções, no Código de Ética de 

1947, a interpretação da ética profissional como “moral aplicada a uma 

profissão”, interpretada como algo que “ não trata apenas de fator material, 

não se limita à remoção de um mal físico, ou a uma transação comercial ou 

monetária: trata com pessoas humanas desajustadas ou empenhadas no 

desenvolvimento da própria personalidade. (GUEDES, 2016, p. 32) 

 

Para Silva (2015), os Códigos de Ética de 1965 e 1975, “permanecem caudatários do 

tradicionalismo profissional”, onde a realidade brasileira de ditadura militar aumentou o 

conservadorismo e seus valores; e, o princípio da liberdade seguiu o mesmo objetivo do 

código de 1947. O terceiro Código de Ética teve uma especificidade de mudança em relação 

ao código anterior. É marcado pela reatualização do conservadorismo que, é a renovação e 

fortalecimento da doutrina social da Igreja na ação profissional dos assistentes sociais. Porém, 

a década de 1960 foi marcada socialmente pelo questionamento do tradicionalismo de valores 

e costumes potencializando a ruptura com a ideologia da moralização dos costumes. A 

liberdade nesse cenário surgiu como um projeto que influenciou os projetos políticos 

coletivos, no fortalecimento de direcionamentos revolucionários, como também no processo 

de construção de uma nova moralidade profissional. 

Com a transição da década de 1980 para a década de 1990 aconteceram modificações 

essenciais nas esferas políticas, sociais e econômicas no Brasil tais como: o fim da ditadura 

militar, a conquista da democracia no âmbito político e a organização política dos 

trabalhadores. O Código de Ética de 1986 (CE/86) é o documento normativo que marca a 

afirmação da liberdade, a superação do tradicionalismo e a negação da perspectiva ética 

conservadora. O documento foi instaurado de maneira coletiva pela categoria profissional 

através de sua entidade representativa que nesse período era chamado de Conselho Federal e 

Regional de Assistentes Sociais (CFAS/CRAS) e se colocou como parte de um projeto 

profissional que se articula com um projeto de sociedade. Outro aspecto marcante desse 

período é a maturidade teórica e política expressa pelo novo projeto profissional, a 
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potencialidade crítica que promove a interlocução com outras áreas de conhecimento e 

desenvolve a área da pesquisa inspiradas na ideologia marxista. Mas, o Código de Ética de 

1986 não desenvolveu, suficientemente, os pressupostos teóricos guiados pelo marxismo. 

Assim, com sua reformulação em 1993, torna-se evidente a importância da dimensão ética e 

política, além da afirmação dos valores emancipatórios, como visa à perspectiva marxista. 

(SILVA, 2015). 

Em relação à hegemonia da teoria marxista, Faermann (2016, p. 41-42) afirma:  

Sob o legado deixado por essa direção que as relações entre o Serviço Social 

e a tradição marxista se fortaleceram, mantendo-se até os dias atuais. Entre 

outros feitos, cabe destacar a abertura ao debate crítico sobre a formação e o 

exercício profissional. Esse debate expressou-se em nível nacional, por meio 

de um quadro organizativo de assistentes sociais, coordenado pela 

Associação Brasileira de Ensino em Serviço Social (ABESS), hoje ABEPSS, 

com vistas a instituir um fórum de discussões sobre o projeto profissional, 

que resultou na efetivação de um novo currículo aprovado em 1979 e 

referendado em 1982. Posteriormente, ocorreu a revisão do Código de Ética 

do Assistente Social (1993) e a construção do projeto ético-político, cujas 

raízes se encontram na recusa e crítica ao conservadorismo profissional. Esse 

processo gerou, no circuito profissional, uma cultura de fortalecimento da 

orientação marxista, enquanto direção hegemônica, embora com o 

reconhecimento da pluralidade intrínseca a qualquer profissão, através do 

respeito às diferentes correntes. Profissionais e a suas expressões teóricas. 

Portanto, tal interlocução, embora não seja a única no Serviço Social, vem 

sendo aprimorada e sistematizada nas diversas produções (livros, artigos, 

produções acadêmicas, comunicações de congressos, seminários e encontros 

de pesquisadores), desdobrando-se no âmbito interventivo. (FAERMANN, 

2016, p. 41-42) 

 

Mudanças internas na profissão influenciaram o exercício profissional do assistente 

social, principalmente através do movimento de reconceituação profissional, consolidando seu 

projeto profissional baseado nas lutas sociais das classes trabalhadoras na construção de uma 

nova ordem societária. Mais tarde, teve no Código de Ética profissional de 1993, na Lei que 

regulamenta a profissão de 1996 e na própria reforma curricular, respaldo para esse projeto. 

(MARTINI; SOUZA; ABREU, 2013, p. 3).  

Para Sousa (2008, p. 122), o Assistente Social ocupa um lugar privilegiado no 

mercado de trabalho: na medida em que ele atua diretamente no cotidiano das classes e grupos 

sociais menos favorecidos, ele tem a real possibilidade de produzir um conhecimento sobre 

essa mesma realidade. E esse conhecimento é, sem dúvida, o seu principal instrumento de 

trabalho, pois lhe permite ter a real dimensão das diversas possibilidades de intervenção 
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profissional. Assim, o processo de qualificação continuada é fundamental para a 

sobrevivência no mercado de trabalho. 

De acordo Iamamoto (2009 a) 

O trabalho é o elemento decisivo que transfere e cria valor, então tal 

processo refere-se, sobretudo, à produção e reprodução de indivíduos, 

classes sociais e relações sociais: a política, a luta de classes são elementos 

internos à lei do valor e à compreensão da questão social e de suas 

expressões. Se sua base material é a produção e o consumo de mercadorias, 

estamos falando também do trabalho enquanto atividade humana, repleta de 

subjetividade, costumes e vida. Essa dimensão de totalidade, incitada pelo 

núcleo da questão social, é o que propicia a riqueza da direção do projeto de 

formação profissional do Serviço Social brasileiro. É uma reconciliação 

profunda com a realidade, que rompe com o sentido pragmático do passado, 

a partir do acúmulo e da maturidade teórico-metodológicos alcançados pelo 

Serviço Social brasileiro, na experiência singular que temos vivido. 

(IAMAMOTO, 2009 a, p. 322) 

 

O Serviço Social dispõe de algumas características típicas de uma profissão liberal: a 

existência de uma relativa autonomia, por parte do assistente social, quanto à forma de 

indução de seu atendimento junto a indivíduos e/ou grupos sociais com os quais trabalha, o 

que requer o compromisso com valores e princípios éticos norteadores da ação profissional, 

explicitados no Código de Ética Profissional. (IAMAMOTO, 2011 a). O código de ética 

apresenta ferramentas essenciais para o trabalho dos assistentes sociais, inclusive os que 

atuam na área de saúde. Conforme menciona o autor Duarte (2010, p. 10-143), os princípios 

que constitui o código de ética de 1993 em coerência e encadeamentos internos, 

complementando-se entre si, o que acrescenta dialeticamente a cada um, novos sentidos e 

preposições. Destacam-se onze princípios fundamentais:  

O primeiro princípio é o do reconhecimento da liberdade como valor ético central das 

demandas políticas a ela inerentes: autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos 

sociais. Ciente de que esta liberdade é colidente ao modo de produção capitalista, cabe ao 

assistente social difundir esta liberdade na realidade social, indo contra a concepção de 

liberdade individualista que prega o neoliberalismo. (DUARTE, 2010). 

O segundo princípio remete a defesa dos direitos humanos pelo Serviço Social, 

contrário ao senso comum, que se constitui por reflexos da ideologia dominante e visualiza os 

direitos humanos como defensor dos criminosos e “pobres de espírito por natureza”. 

(DUARTE, 2010). 
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O terceiro princípio é o da ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa 

primordial de toda a sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis, políticos e sociais das 

classes trabalhadoras. (DUARTE, 2010). 

O quarto princípio é o da defesa do aprofundamento da democracia, enquanto 

socialização da participação política e da riqueza socialmente produzida. Ou seja, o nosso 

projeto ético político questiona este modo de produção excludente, que possui um terreno 

econômico contraditório e que não favorece aspectos éticos. Sendo assim o assistente social, 

guiado pela democracia, deve buscar ampliar as possibilidades e formas de participação dos 

usuários nas instituições que lhe oferecem serviços. (DUARTE, 2010). 

O quinto princípio é o do posicionamento em favor da equidade e justiça social, de 

modo a assegurar a universalidade de acesso a bens de serviços relativos aos programas e 

políticas sociais, bem como a sua gestão democrática. (DUARTE, 2010).  

O sexto princípio é o do empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, o 

respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e à discussão das 

diferenças. (DUARTE, 2010). 

O sétimo princípio é a da garantia do pluralismo, por meio do respeito às correntes 

profissionais democráticas existentes e suas expressões teóricas, e do compromisso com o 

constante aprimoramento intelectual. (DUARTE, 2010). 

O oitavo princípio é a opção por um projeto político profissional vinculado ao 

processo de construção de uma nova ordem societária, sem dominação - exploração de 

classes, etnia e gênero. (DUARTE, 2010). 

O nono princípio é o da articulação com os movimentos de outras categorias 

profissionais que partilhem dos princípios desse código e com a luta geral dos trabalhadores. 

A importância do profissional, estar vinculado aos movimentos sociais e à luta geral dos 

trabalhadores, buscando na prática profissional, meios que se concretize a construção de uma 

nova ordem societária sem dominação e “potencializando a dimensão política da prática 

profissional”. (DUARTE, 2010) 
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O décimo princípio se refere ao compromisso com a qualidade dos serviços prestados 

a população e com o aprimoramento intelectual na perspectiva de competência profissional. 

(DUARTE, 2010). 

O décimo primeiro princípio se refere ao exercício do Serviço Social sem ser 

discriminado, nem discriminar, por questões de inserção de classe social, gênero, etnia, 

religião, nacionalidade, opção sexual, idade e condição física. (DUARTE, 2010).  

De acordo com Pereira e Garcia (2012), o Serviço Social na saúde contribui 

efetivamente para a consolidação de direito a saúde, transcendendo o conceito de 

saúde/doença para consolidar-se em acordo com os princípios do SUS. Para desenvolver suas 

ações, os profissionais buscam se fundamentar na legislação social brasileira; sendo também 

fundamentado na lei da profissão e no código de Ética. 

A busca interna à profissão relacionada à alteração do trabalho realizado 

cotidianamente, foi construída em contexto adverso às políticas públicas, em especial nos 

primeiros anos dos anos 1990, correspondentes ao governo Collor de Melo/ Itamar Franco, 

tendo alcançado maior maturidade na segunda metade desta década. Apesar dos consideráveis 

avanços na Proteção Social, garantidos na Constituição Federal de 1988 e expressos, por 

exemplo, no ECA, na LOAS e no SUS, esses últimos anos não romperam com as 

características neoliberais que se expandiram desde 1990, face às necessidades sociais da 

população. (IAMAMOTO, 2009 b).        

De acordo com Piana (2009) as consequências da lógica capitalista eliminadora e 

destrutiva do neoliberal, comentado no capitulo I, contribuíram para a precarização e a 

subalternização do trabalho à ordem do mercado, para a desmontagem dos direitos sociais, 

civis e econômicos, eliminando estrutura e responsabilidade do Estado na questão social, para 

privatizar os serviços públicos e empresas estatais atingindo diretamente a população 

trabalhadora, rebatendo nos profissionais de Serviço Social enquanto cidadãos trabalhadores 

assalariados e viabilizadores de direitos sociais. A profissão, como especialização do trabalho 

coletivo, traz em si as contradições e as determinações do contexto social mais amplo 

possibilitando a superação do caráter conservador do Serviço Social. 

Assim, a década de 1990, ao mesmo tempo, foi marcada pela hegemonia da tendência 

de intenção de ruptura e houve críticas a esta perspectiva. Esta crítica, no entanto, não se 
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posicionou como antimarxista, afirmando que o marxismo não apresenta respostas para o 

conjunto dos desafios postos à profissão na contemporaneidade. Essas críticas apontam como 

problemas o dogmatismo e os equívocos da tradição marxista, sinalizando a reatualização do 

discurso da cisão entre o estudo teórico e a intervenção, a descrença na possibilidade da 

existência de políticas públicas e a suposta necessidade da construção de um saber específico 

na área de saúde. (BRAVO, 2004).       

De acordo com Martins (2010), 

A hegemonia é uma direção intelectual, moral e política concepção de 

coerção e de consenso, e situa que a mesma está essencialmente vinculada a 

conquista no âmbito da cultura, imersa na disputa que existe na correlação de 

forças sociais e políticas construídas nas relações entre os homens. A 

supremacia de um grupo social se manifesta de dois modos: domínio e como 

direção intelectual e moral. A batalha cultural apresenta-se como um fator 

decisivo no processo de luta pela hegemonia, na conquista do consenso e da 

direção político-ideológica por parte da classe que almeja o poder. Os 

processos são indissociáveis da luta revolucionária, por isso a hegemonia 

não deve ser apenas a forma na qual se afirma a direção de uma classe, de 

um bloco social, mas deve ser também o terreno e o instrumento para 

realizar a superação da subalternidade. A conquista da hegemonia está no 

bojo da luta contra a sociedade capitalista. (MARTINS, 2010, p. 4) 

 

De acordo com Santos (2010, p. 53-54) a formação profissional do Serviço Social 

convive hoje com posições antagônicas. A primeira faz parte da herança cultural e intelectual 

do Serviço Social no Brasil que é caracterizada pela associação direta entre competência 

técnica e competência profissional. Credita-se unicamente aos instrumentos e técnicas, a 

responsabilidade pela “eficiência e eficácia” da ação. A segunda origina-se da preocupação da 

formação em não reduzir o ensino da prática ao “como fazer”, fortalecendo uma valorização 

unilateral da dimensão teórico-política da intervenção profissional, sob a alegação de que um 

bom ensino teórico é suficiente para se aprender, distinguir e habilitar os estudantes a 

utilizarem os instrumentos e técnicas necessários à intervenção profissional. Essa concepção 

reforça a acusação da categoria profissional de que uma direção teórica marxista não se viu 

acompanhar de um arsenal de instrumentos e técnicas próprias. A terceira consiste em situar 

os instrumentos de forma não isolada, não fragmentada, mais sim como um dos elementos 

que constitui a dimensão técnico-operativa do Serviço Social. Esta dimensão é concebida em 

uma relação de unidade com as demais dimensões necessárias à prática interventiva do 

Serviço Social, sendo a dimensão teórico-metodológica e a ético-política. Impregnados nessas 
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posições induzem à concepção de que a teoria se transforma de imediato em ações e, ainda 

que instrumentos e técnicas sejam aferidos, diretamente de uma teoria. 

Portanto, o assistente social ao trabalhar junto a política de saúde pública respaldar-se-

á em um conjunto de teorias, metodologias, técnicas, princípios éticos e políticos, a serem 

mediados frente às expressões da questão social relacionadas às necessidades de saúde, o que 

permitirá pela análise crítica a criação de intervenções pertinentes.  

Para exercer seu trabalho com vistas a assegurar direitos sociais os assistentes sociais, 

em geral incluindo os atuando na saúde, respaldam o seu trabalho em legislações, tais como: 

Legislação Previdenciária; Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS); Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA); Lei Orgânica de Saúde (LOS); Política Nacional do Idoso (PNI); 

Política e Serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de 

negligências e maus tratos, exploração e abuso, crueldade e opressão; Política Nacional para a 

Integração da Pessoa Portadora de Doenças Especiais; Política sobre a Proteção e os Direitos 

das Pessoas Portadoras de Transtornos Mentais, entre outras. 

Segundo Martinelli (2011 b, p. 8) essas leis constituem um conjunto de leis 

regulamentadoras de cada política, num esforço concentrado de implantar um Sistema de 

Proteção Social no Brasil. Portanto, atualmente, há no Brasil um Sistema Nacional de 

Garantia de Direitos no campo das relações sócio-jurídicas, abrangendo o segmento infanto-

juvenil e as dinâmicas familiares, fundamentando as ações nestas áreas. Assim, a partir das 

ações organizativas do Conselho Federal de Serviço Social, o exercício profissional em 

diferentes áreas possui parâmetros consolidados.  

A partir dos direitos previstos em lei, segundo Silva e Pedó (2015), 

As ações desenvolvidas pelos assistentes sociais não devem ter apenas um 

caráter emergencial e burocrático, mas também uma direção sócio-educativa 

por meio da análise do contexto sócio-histórico em que está inserido o 

usuário, além da mobilização para a participação nas lutas em defesa da 

garantia do direito à Saúde. É, pois, fundamental que o profissional esteja 

claro de suas atribuições e competências e estabeleça prioridades de ações e 

estratégias, a partir destas demandas apresentadas, de dados epidemiológicos 

e da disponibilidade da equipe de saúde para ações conjuntas. (SILVA; 

PEDÓ, 2015, p. 232) 

 

Essas ações profissionais, segundo Iamamoto e Carvalho (2009 b) possuem:  
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[...] cunho sócio-educativo na prestação de serviços sociais, viabilizando o 

acesso aos direitos e aos meios de exercê-los, contribuindo para que 

necessidades e interesses dos sujeitos sociais adquiram visibilidade na cena 

pública e possam ser reconhecidos, estimulando a organização dos diferentes 

segmentos dos trabalhadores na defesa e ampliação dos seus direitos, 

especialmente os direitos sociais. Afirma o compromisso com os direitos e 

interesses dos usuários, na defesa da qualidade dos serviços sociais. 

(IAMAMOTO; CARVALHO, 2009 b, p. 6) 

 
 

Piana (2009), por sua vez, destaca a importância da definição de objetivos 

profissionais associados à determinada área de atuação, pois promove a partir de uma relação 

dialética entre teoria e prática, um corpo de conhecimentos e valores específico da profissão. 

Para ela: 

O Serviço Social atua na área das relações sociais, mas sua especificidade 

deve ser buscada nos objetivos profissionais tendo estes que serem 

adequadamente formulados guardando estreita relação com objeto. Essa 

formulação dos objetivos garante-nos, em parte, a especificidade de uma 

profissão. Em consequência, um corpo de conhecimentos teóricos, método 

de investigação e intervenção e um sistema de valores e concepções 

ideológicas conformariam a especificidade e integridade de uma profissão. 

(PIANA, 2009, p. 85) 

 

Nessa perspectiva, o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS, 2010) prevê seis 

tipos de ações pertinentes ao trabalho do assistente social na saúde. Destas, três tipos são 

realizadas diretamente com os usuários, sendo: a) Ações sócioassistenciais: realizadas a partir 

de demandas explícitas, como: dificuldade de acesso a serviços de saúde; qualidade do 

atendimento e/ou não atendimento; não entendimento do tratamento indicado e falta de 

condições para realizar o tratamento, grandes deslocamentos para tentar acesso aos serviços; 

agravamento das situações de morbidade e mortalidade por doenças passíveis de prevenção; 

b) Ações de articulação com a equipe de saúde: que envolve a humanização da atenção à 

saúde, questões relacionadas a preconceito institucional, alta hospitalar, etc.; c) Ações 

socioeducativas: consistem em orientações reflexivas e socialização de informações.  

As demais ações não são realizadas diretamente com os usuários e famílias, sendo: a) 

Mobilização, participação e controle social: conjunto de ações voltadas para a mobilização e 

participação social de usuários, familiares, trabalhadores de saúde e movimentos sociais em 

espaços democráticos de controle social; b) Investigação, planejamento e gestão: conjunto de 

ações que tem como perspectiva o fortalecimento da gestão democrática e participativa capaz 

de produzir, em equipe e intersetorialmente, propostas que viabilizem e potencializem a 
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gestão em favor dos usuários e trabalhadores de saúde, na garantia dos direitos sociais; c) 

Assessoria, qualificação e formação profissional: ações que visam ao aprimoramento 

profissional, envolvendo a educação permanente dos trabalhadores de saúde, da gestão, dos 

conselheiros de saúde e representantes comunitários, bem como a formação de estudantes da 

área da saúde. (CFESS, 2010, p. 39 - 65).  

As ações acima mencionadas, necessariamente se articulam e se expressam por 

competências profissionais, que são apresentadas por Sousa (2008, p. 121-122): 

a) Competência ético-política: É fundamental que o profissional assuma valores 

ético-morais que sustentem a sua prática; valores esses que estão expressos no Código de 

Ética Profissional sociais. Também que assuma uma postura profissional de articulação de sua 

intervenção aos interesses dos setores majoritários da sociedade; 

b) Competência teórico-metodológica: Faz-se necessário um intenso rigor teórico 

e metodológico, que lhe permita ao profissional enxergar a dinâmica da sociedade para além 

dos fenômenos aparentes, buscando apreender sua essência, seu movimento e as 

possibilidades de construção de novas possibilidades profissionais;  

c) Competência técnico-operativa: o profissional deve se apropriar de um 

conjunto de habilidades técnicas que permitam o desenvolvimento de ações profissionais 

junto à população usuária e às instituições contratantes.    

Assim, segundo Martinelli (2002), a partir do lugar social em que atuam e do patamar 

da política de saúde em que se encontram, os assistentes sociais têm um reconhecido e 

legitimado protagonismo na luta pela garantia desse direito, trabalhando articuladamente com 

a população usuária na perspectiva de construir subjetividades e comportamentos políticos 

novos.  

A atuação do Serviço Social na área de saúde se ampliou quantitativamente a partir da 

definição da regulamentação do SUS, que adotou um conceito ampliado de saúde e definiu 

princípios norteadores de suas práticas. As implicações entre saúde e determinantes sociais, 

expressas pela legislação do SUS, possibilitaram a participação paulatina de assistentes 

sociais na efetivação do direito à saúde.   

Portanto, segundo Silva e Melo, 
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A inserção do Serviço Social na área da saúde tem sido historicamente 

condicionada por intervenções distintas, ora pelo Estado, ora pela sociedade 

civil organizada, considerando que o Estado ordenador do segundo. Nesse 

sentido, a ação profissional do assistente social no campo da saúde no 

contexto brasileiro, desde sua inserção datada de 1940, vem paulatinamente 

sendo transformada em detrimento da conjuntura econômica, política, social 

e cultural. (SILVA; MELO, 2011, p. 3) 

 

Para além disso, Martinelli (2011 a, p. 499) ressalta a particularidade da saúde no que 

diz respeito à fragilidade humana e, por conseguinte, à necessária ação humanizada. Para esta 

autora, a área da saúde é um verdadeiro imperativo, não somente por força da política de 

humanização, mas, sobretudo porque esta é uma área em que pulsam valores humanos 

candentes e onde se trabalha com a vida em suas múltiplas manifestações, desde o 

nascimento, passando pela infância, juventude, vida adulta, processo de envelhecimento, até a 

finitude. Neste contexto no atendimento direto aos usuários, se trabalha com pessoas 

fragilizadas que nos pedem um gesto humano: um olhar, uma palavra, uma escuta atenta, um 

acolhimento, para que possam se fortalecer na sua própria humanidade.  

A inserção dos assistentes sociais nos serviços de saúde é mediada pelo 

reconhecimento social da profissão. Por isso as condições da saúde têm o acompanhamento 

das transformações sociais que demarcaram historicamente esse acontecimento no país, as 

transformações do setor da saúde e a reforma da profissão, combatendo o conservadorismo e 

o assistencialismo predominantes naquela época, mas é essencial para todo o contexto atual 

da ação no profissional no âmbito hospitalar. (ROCHA, 2016). 

Em relação ao trabalho do assistente social no espaço hospitalar, Martinelli (2002) 

destaca o seu potencial diante as ações interdisciplinares:  

O serviço social permeia a estrutura organizacional como um todo, 

participando da malha de interações que se processa no contexto hospitalar. 

Contudo, pelas peculiaridades de que se reveste a sua ação interventiva no 

campo das relações sociais e pela própria forma de ser de sua identidade, 

onde se articulam dimensões ético-políticas, teórico-metodológicas e 

técnico-operativas, o serviço social tem uma contribuição essencialmente 

importante na perspectiva da realização de processos de trabalhos 

interdisciplinares que tenham por referência os sujeitos sociais com os quais 

atuam. (MARTINELLI, 2002, p. 7) 

 

O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS, 2009, p. 15), registra que a atuação 

competente e crítica do Serviço Social, requer o desenvolvimento de algumas ações, sendo:  
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 Estar articulado e sintonizado ao movimento dos trabalhadores e de usuários 

que lutam pela real efetivação do SUS;  

 Facilitar o acesso de todo e qualquer usuário aos serviços de saúde da 

Instituição, bem como de forma compromissada e criativa não submeter à operacionalização 

de seu trabalho aos rearranjos propostos pelos governos que descaracterizam a proposta 

original do SUS de direito, ou seja, contido no projeto de Reforma Sanitária;  

 Tentar construir e/ou efetivar, conjuntamente com outros trabalhadores da 

saúde, espaços nas unidades que garantam a participação popular e dos trabalhadores de saúde 

nas decisões a serem tomadas;  

 Elaborar e participar de projetos de educação permanente, buscar assessoria 

técnica e sistematizar o trabalho desenvolvido, bem como estar atento sobre a possibilidade de 

investigações sobre temáticas relacionadas à saúde;  

 Efetivar assessoria aos movimentos sociais e/ou aos conselhos a fim de 

potencializar a participação dos sujeitos sociais contribuindo no processo de democratização 

das políticas sociais, ampliando os canais de participação da população na formulação, 

fiscalização e gestão das políticas de saúde, visando o aprofundamento dos direitos 

conquistados.  

Em relação à ação profissional no cotidiano das instituições de saúde, Ortiz e Levitte 

(2017) afirmam:  

O Serviço Social, enquanto profissão, muito tem a contribuir para a 

efetivação do direito à Saúde Pública, em uma intervenção técnico-operativa, 

bem como atuar no sentido de fiscalizar para que se cumpram as leis que 

garantem os direitos aos usuários, fundamentado no Código de Ética 

Profissional, e nas leis que determinam os direitos concernentes aos usuários 

da saúde, em demanda do Serviço Social. (ORTIZ; LEVITTE, 2017, p. 91) 

 

Nessa perspectiva, segundo Silva e Melo (2011), o trabalho profissional do assistente 

social tem sido requisitado cada vez mais nos espaços público de saúde, entre eles no âmbito 

hospitalar, devido ao reconhecimento da competência teórico-metodológica e técnico-

operativa do assistente social nestes espaços. 

Corroborando em parte, Avilla (2017) afirma que um dos diversos campos de atuação 

do assistente social é na área hospitalar, seja desenvolvendo a política de saúde pública ou 

privada.  
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O Serviço Social na área hospitalar, de acordo com Rabisquime e Fabris (2011, p. 8), 

procura atuar em consonância com a legislação vigente, preconizando sempre a garantia dos 

direitos do usuário. A atuação se dá na política da saúde especificamente, mas procura-se 

desenvolver um trabalho em rede, para maior e melhor efetividade/qualidade nos serviços 

prestados. É de grande importância garantir os direitos do usuário, fazendo cumprir as leis e 

efetivar os direitos dos usuários. O profissional de Serviço Social deve trabalhar de forma 

ética, refletindo sobre suas ações e fundamentando-se em seus conhecimentos teórico-

metodológico, evitando assim ações mecânicas e acríticas. 

Neste contexto, segundo Barros e Domingos:  

A atuação profissional deve estar firmada em uma proposta que vise o 

enfrentamento das expressões da questão social que na área da saúde, que, 

particularmente, deve ser compreendida desde a atenção básica até os 

serviços que se organizam em ações de média e alta complexidade. Na rede 

de serviços de saúde no Brasil, o assistente social atende diretamente ao 

usuário, concretizando sua atuação em postos e centros de saúde, 

policlínicas, institutos, maternidades e hospitais gerais, de emergência e 

especializados, incluindo os hospitais universitários. (BARROS; 

DOMINGOS, 2009, p. 3) 

 

O assistente social, de acordo com Rocha (2016), deve manter uma postura ética e de 

respeito frente aos usuários da instituição de saúde e seus familiares, realizando a mediação 

entre instituição e usuário, tendo em vista a garantia da qualidade dos serviços prestados. Os 

objetivos desse profissional ao atuar na área da saúde. 

Segundo Xavier e Lopes (2016, p.136) envolvem: 

Aprimorar e humanizar o atendimento, conforme a demanda apresentada, e, 

assim, proporcionar um atendimento específico, técnico e diferenciado em 

relação à problemática, com a orientação e o encaminhamento a recursos 

adequados e de qualidade. O Serviço Social na instituição aglutina, organiza, 

dá visibilidade e politiza o espaço público, contribuindo para a ampliação e 

universalização dos direitos. (XAVIER; LOPES, 2016, p.136) 

A ação do assistente social no atendimento hospitalar respalda-se na obtenção dos 

dados dos usuários por meio das diferentes técnicas, mediante as diversificadas situações 

imediatas que se apresentam neste espaço. De acordo com Silva e Melo (2011, p.18), essa 

ação profissional visa:  
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a)garantir o acesso aos serviços de saúde pela efetivação de procedimentos 

referentes à realização de consultas e exames; b) acesso a medicamentos; c) 

orientações relativas à alta hospitalar ou a óbito; d) divulgação de normas 

institucionais. [...] nessa perspectiva, as demandas apresentadas pela 

instituição de saúde e seus usuários/familiares ao assistente social, 

especialmente em hospitais, envolvem: acompanhamento de internação com 

visitas às enfermarias e levantamento de demandas sociais. [...] realizar 

visitas domiciliares sempre que necessário; orientações sobre direitos do 

paciente como os previdenciários, humanos, da mulher, criança, adolescente 

e idoso. (SILVA; MELO, 2011, p.18) 

 

Por meio do processo de descentralização, da consequente responsabilização dos 

municípios pela atenção primária e de outros fatores conjunturais, a requisição de assistentes 

sociais para trabalhar em regime de plantão 24 horas em hospitais e postos de urgência tem 

sido uma tendência. (MONTEIRO, 2010) 

No Serviço Social em unidades de saúde de urgência, o assistente social trabalha no 

regime de plantão e atende os usuários que apresentam necessidades sociais de apoio ao 

tratamento, à recuperação e, ao mesmo tempo, tenta estabelecer políticas de prevenção e 

promoção da saúde, atuando nas áreas de recursos institucionais, comunitários, de apoio 

familiar, entre outras. Trabalha realizando encaminhamentos de acordo com a problemática 

que lhe é apresentada. No que se refere ao lócus da intervenção social temos uma diversidade 

de campos de atuação, já que se trabalha, ou pelo menos se deveria trabalhar na perspectiva 

de educação, democratização e socialização de informações, esclarecimentos sobre 

prevenção, promoção, reabilitação e cura das doenças, entre outras. (MONTEIRO, 2010).  

De acordo com Vasconcelos (2001, p. 6) 

O Plantão faz parte de qualquer unidade de saúde, sendo, não só nos 

hospitais e maternidades, o ponto de referência para realização do trabalho 

com os internados na emergência ou enfermarias e seus familiares, mas para 

o atendimento nas unidades de atenção básica e secundária. 

(VASCONCELOS, 2001, p. 6) 

Segundo Pereira e Sassaki (2018, p.4), “o plantão social é um atendimento realizado 

pelo assistente social que requer um espaço para escuta qualificada, que possa garantir o sigilo 

e a privacidade do atendimento, previsto pelo Código de Ética Profissional”. Porém, 

Vasconcelos (2001) critica a forma que os profissionais trabalham no âmbito hospitalar ela 

afirma que: 
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O trabalho com os internos nas enfermarias é realizado ao lado do leito e, 

como estas não contam com instalações próprias para o Serviço Social, as 

famílias são atendidas, com frequência, nos espaços do plantão ou junto ao 

leito do próprio usuário. As atividades desenvolvidas pelo serviço social nas 

enfermarias são as mesmas do plantão. (VASCONCELOS, 2001, p. 6) 

 

No Plantão, independente da unidade, o usuário é recebido, ouvido e encaminhado 

para recursos externos e/ou recursos internos tendo como parâmetro o "bom" andamento da 

rotina institucional, os recursos disponíveis e as demandas explícitas dos usuários por 

orientações e inserção na rotina. As demandas do Plantão são atendidas individualmente 

através de '"orientações diversas", "encaminhamentos", "esclarecimentos", "informações", 

"providências", "apoio", “aconselhamento”, atividades apontadas pela quase totalidade dos 

assistentes sociais. (VASCONCELOS, 2001) 

Segundo Monteiro (2010), as questões que aparecem no plantão social dos hospitais 

são diversas, tendo os assistentes sociais um leque de possibilidades de trabalho, inseridas em 

campos como: doenças sexualmente transmissíveis; saúde do trabalhador; questões 

previdenciárias e trabalhistas; saúde da criança (suplementação alimentar); saúde da mulher 

(pré-natal, planejamento familiar); esclarecimento sobre prevenção de doenças crônico-

degenerativas, especialmente diabetes e hipertensão; dependência química (alcoolismo e 

drogas em geral) e violência (contra criança e adolescentes, idosos, mulheres, entre outras).  

O trabalho do Serviço Social no Hospital Geral de Guarus, segundo documento 

elaborado pela equipe do Serviço Social do referido hospital, possui o objetivo geral de 

identificar os principais fatores sociais que interferem no restabelecimento da saúde dos 

indivíduos atendidos e intervir visando alterá-los positivamente. (HOSPITAL GERAL DE 

GUARUS, [s/d], f. 1). 

Seus objetivos específicos são:  

 

Criar dispositivos que estimulem o despertar da “consciência sanitária” dos 

usuários atendidos; 

Democratizar informações de forma a contribuir para ampliação de ações de 

promoção, prevenção e tratamento de saúde dos usuários, a partir da criação 

de espaços individuais e coletivos de orientação e educação em saúde.   

Viabilizar estratégias de intervenção, que facilitem o acesso e o 

conhecimento dos usuários e seus familiares aos serviços oferecidos pela 

unidade hospitalar; 

Estabelecer espaço para que os usuários e seus familiares possam reafirmar a 

complexidade de suas realidades, suas demandas e suas avaliações sobre o 

atendimento prestado; 
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Realizar um trabalho em parceria com os diferentes profissionais, a fim de 

transcodificar os conceitos e culturas de cada profissão, com a finalidade de 

um trabalho interdisciplinar; 

Traçar o perfil da população atendida no hospital para melhor intervenção; 

Criar e participar da criação de mecanismos de interação com equipes 

multiprofissionais. (HOSPITAL GERAL DE GUARUS, s/d, s/p.) 

 

As ações da equipe do Serviço Social se pautam no compromisso ético com os direitos 

e com a autonomia dos usuários, sendo as atividades realizadas traduzidas a partir do 

acolhimento, humanização do atendimento, trabalho interdisciplinar e a interlocução com os 

recursos comunitários. 

Em termos de documentos e instrumentos utilizados pelos assistentes sociais no HGG, 

pode-se mencionar: declarações; encaminhamentos; livro de recursos do território; 

requerimentos para benefícios diversos; cartilhas; ficha de encaminhamento; ficha social; 

ficha de notificação/investigação de violência doméstica, sexual, e outras violências 

interpessoais; folders com assuntos relativos aos direitos dos pacientes e informações para 

promoção e educação em saúde; declaração e autorização de acompanhantes; termo de 

consentimento para realização de exames sorológicos anti-HIV; cartilhas de orientação para 

pacientes internos e externos (reabilitação e ambulatório); livro de comunicação e de 

ocorrências das intervenções, entre outros. 

A respeito destas documentações, Mioto (2001 apud LIMA, et al. 2007, p. 96) nos 

esclarece que: 

[...] a documentação tem um caráter dinâmico e flexível quando se 

consideram suas finalidades – enquanto base para a investigação e para o 

direcionamento do exercício profissional. Longe de se constituir em mera 

burocracia no cotidiano profissional, a documentação está em constante 

movimento e a sua utilização está vinculada aos objetivos do profissional (de 

conhecer ou intervir), às exigências do trabalho profissional (atendimento 

direto em situações singulares, planejamento e gestão, assessoria aos 

movimentos sociais e organizações populares, ensino e formação 

profissional), ao arcabouço teórico e ético-político do profissional. 

 

No entanto, a documentação deve ser usada e é usada, no caso do HGG, como um 

instrumento necessário ao registro de dados sociais, econômicos, previdenciários, etc., 

referentes a usuários e famílias, que facilitam a intervenção diante as demandas apresentadas. 

Mas, a documentação não deve constituir um objetivo fim. A ação profissional ultrapassa a 



57 
 

elaboração de registros e encaminhamentos. Muitas vezes, o trabalho profissional se 

burocratiza, constituindo um limite ao desempenho profissional.   

Nesse sentido, Moraes (2016) afirma:  

O assistente social depende da venda de sua força de trabalho para 

manutenção de sua sobrevivência. Enquanto trabalhador assalariado, ele tem 

que responder às prescrições institucionais, que redesenham o caminho da 

burocracia, do encaminhamento, do empirismo e do imediatismo. Nesses 

processos, vê sua relativa autonomia ameaçada, em que se coloca em 

questão, sobretudo, a dimensão intelectiva do trabalho profissional na 

perspectiva do atual projeto ético-político do Serviço Social.   (MORAES,  

p.76, 2016) 

 

O grande desafio do Serviço Social, segundo Iamamoto (2009 a), é lidar com as 

sequelas decorrentes do processo de constituição da questão social no Brasil, expressa em 

muitas faces, das quais a mais perversa é a desigualdade econômica, política, social e cultural 

a que estão submetidas milhões de pessoas. Este se associa aos desafios teóricos, políticos e 

técnico-operativos postos ao Serviço Social para seu desvelamento e inserção em processos 

de trabalho coletivos.  

O trabalho do serviço social na emergência do Hospital Geral de Guarus condiz com 

valiosas contribuições aos usuários e/ou famílias, mas ao se adotar como parâmetros de 

análise as ações sinalizadas pela literatura e previstas pelo CFESS (2010), pertinentes a ação 

profissional na saúde, pode ser analisado limites. Isso, pois, pelas particularidades deste 

espaço de atuação, com alta rotatividade de usuários e em situação de emergência em saúde, 

as ações que preponderam são as ações diretas com usuários, em especial, as ações 

socioassistenciais, anteriormente mencionadas. Entretanto, ações relacionadas à formação 

profissional podem ser agregadas, pois os assistentes sociais atuam como supervisor de 

campo de estagio em Serviço Social, corresponsabilizando-se pela formação profissional 

deste estagiário. Ações que ampliem o sentido da interdisciplinariedade, da dimensão 

socioeducativa, da participação social, são alguns aspectos que ainda constituem desafio.  

Esses desafios estão postos aos assistentes sociais que trabalham na área da saúde a 

partir das redefinições que seus trabalhos sofrem no contexto da saúde e, em especial, no 

âmbito dos plantões de emergências 24 horas. Neste, as desigualdades se traduzem em 

adoecimentos, em dificuldade de acesso a serviços de saúde para restabelecimento da saúde 

biológica, em conflitos familiares associados a limites socioeconômicos e culturais. Assim, a 
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realização de ações para além das sócio-assistenciais, em contexto adverso, conflituoso e 

tenso, como abordado por Monteiro (2010) e diante a indivíduos fragilizados, como 

sinalizado por Martinelli (2011b), constitui desafio ressignificado ao Serviço Social.  

Nessa construção de respostas qualificadas às necessidades apresentadas pelos 

usuários das unidades de saúde, o trabalho do assistente social, segundo Bravo (2004), deve 

ter como eixo central a busca criativa e incessante da incorporação de conhecimentos, 

articulados aos princípios do projeto da reforma sanitária e aos princípios ético-políticos do 

Serviço Social. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente trabalho teve como objetivo analisar o trabalho do assistente social na área 

da saúde, com ênfase no contexto hospitalar, sendo necessário também analisar as condições 

de implementação da política de saúde no Brasil, pois os objetivos do referido trabalho se 

associam aos propósitos desta política, tendo suas possibilidades de efetivação relacionadas 

aos limites e perspectivas expressos pelo cotidiano das instituições de saúde.   

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi apresentado como um marco histórico na política 

de saúde brasileira ao estabelecer um novo modelo assistencial para a saúde, se contrapondo 

as características da política de saúde no período 1930- 1990. Assim, com a criação do SUS 

as práticas de saúde passaram a ser norteadas por um conceito ampliado de saúde, abarcando 

as determinações sociais da saúde relacionadas à prevenção, à promoção, à reabilitação e à 

cura. Seus princípios foram firmados a partir da ação do Movimento Social pela Reforma 

Sanitária, com forte atuação de fins dos anos 1970 a anos 1980, tendo absorvido as noções de 

democracia, participação social, descentralização, integralidade, universalidade e equidade. 

Assim, o SUS foi apresentado como uma proposta em sintonia com as demandas, anseios e 

necessidades coletivas. 

 No entanto, a implementação desta proposta foi problematizada, sendo analisadas as 

contradições estabelecidas por sua convivência com as orientações neoliberais, 

operacionalizadas pelos governos brasileiros a partir de 1990. Esta convivência foi expressa 

pela concomitância de dois projetos antagônicos: o projeto privatista e o projeto da Reforma 

Sanitária (BRAVO, 2007), o que fundamenta uma série de limites a plena implementação da 

proposta do SUS, formalizada pela Constituição de 1988 e regulamentada pela Lei 8080 e 

8142/1990. 

As possibilidades do trabalho do Serviço Social na área da saúde foram expressas 

pelas competências teórico-metodológicas, ético-politicas e técnico-operacionais do Serviço 

Social em geral, mas possuindo algumas particularidades, pois estas competências se 

articulam aos objetivos e demandas próprios desta área, sinalizando para a realização de 

determinadas ações. Da trajetória histórica do Serviço Social foram destacados o movimento 

de Reconceituação, a hegemonia marxista construída a partir de 1980 e a formulação do 

Código de Ética vigente, em 1993, como avanços significativos da categoria profissional.  
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Em relação ao trabalho do Serviço Social na área da saúde, foi destacada a ampliação 

do mercado de trabalho a partir da criação do SUS, levando esta área a constituir-se a 

principal em termos de inserção profissional. Mas, também foi sinalizado que a prática 

profissional na saúde, no início da década de 1990, mesmo com as redefinições que a 

profissão sofrera, não apresentava nenhuma alteração. Assim, a partir de então, a profissão 

ficou desafiada a construir novos incrementos em seu trabalho cotidiano nas instituições de 

saúde.  

Os Parâmetros para a Atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde, publicado 

pelo Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), em 2010, caminhou nesta perspectiva, 

sistematizando as possíveis ações a serem desenvolvidas e respaldando o trabalho do Serviço 

Social na saúde. Foram registradas as ações a serem realizadas diretamente com os usuários, 

entre elas ações tradicionais do trabalho do Serviço Social na Saúde, especificamente as ações 

socioassistenciais, mas também as ações socioeducativas e as ações interdisciplinares, ao 

remeter ao trabalho de reflexão com usuários e famílias e em equipes. Além disso, sinaliza a 

ação do Serviço Social em outras perspectivas, apresentando as ações relacionadas à: 

mobilização, participação e controle social; formação, assessoria e qualificação profissional, 

que envolvem inclusive a qualificação permanente dos assistentes sociais visando ao 

aprimoramento da prática profissional; e, investigação, planejamento e gestão, incentivando 

os assistentes sociais a avaliar e aprimorar seu trabalho, realizar planejamento prevendo em 

projetos as suas ações e, trabalhar na gestão de políticas públicas sem abrir mão de estar 

atuando em acordo com o seu projeto ético político. 

Desse modo, foram considerados os avanços históricos do Serviço Social, as 

características e contradições da política de saúde no Brasil e as particularidades do Serviço 

Social na saúde enquanto pressupostos a reflexão sobre o Serviço Social na emergência do 

Hospital Geral de Guarus (HGG), onde realizamos o Estagio em Serviço Social e pudemos 

presenciar ações como: elaboração de perfil social, econômico e cultural dos usuários e 

famílias visando intervenções e encaminhamentos oportunos, criação de meios para estimular 

a consciência sanitária tendo em vista a prevenção de reincidências clínicas, orientação de 

familiares e usuários sobre as normas institucionais, promoção de acesso aos serviços de 

saúde, promoção de acesso a medicamentos e a transporte; orientação sobre demandas 

previdenciárias e de assistência social, entre outras. Portanto, foi reconhecido o 

desenvolvimento de ações socioassistenciais, socioeducativas e de articulação com a equipe 
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profissional. Os assistentes sociais também realizam ações relacionadas à formação 

profissional, pois é comum desenvolverem supervisão de campo a estagiários, sendo 

corresponsáveis por suas formações profissionais, articulando-se a atividades das 

universidades de origem dos alunos. No entanto, novos avanços podem ser construídos, em 

especial, no que diz respeito à promoção da participação social, `a qualificação profissional e 

`a avaliação do trabalho desenvolvido.  

A análise sobre o trabalho do Serviço Social neste espaço institucional também 

considerou os limites suscitados pelas características do setor de emergência de um hospital 

geral, indicando a preponderância da perspectiva de cura, entre as várias perspectivas que 

compõem o SUS, a presença de alta rotatividade de usuários e a precariedade dos espaços 

físicos, com prejuízo para a privacidade de usuários e familiares.  

Assim, concluímos que o Serviço Social vem contribuindo muito com a efetivação do 

direito à saúde, embora com limites postos pelo modo de enfrentar os desafios pelos 

profissionais, pelas características das emergências e pelas contradições da política de saúde 

no Brasil. Cabe ao assistente social o lidar com estes desafios, construindo, a partir de seu 

cotidiano profissional, perspectivas e possibilidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ANDRADE, Maria Angela Rodrigues Alves de. O metodologismo e o desenvolvimentismo 

no serviço social brasileiro –1947 a 1961. Serviço Social & Realidade, Franca, v.17, n.1, 

2008. Disponível em: 

https://periodicos.franca.unesp.br/index.php/SSR/article/viewFile/13/78>. Acessado em: 05 

nov. 2018. 

 

ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho?: ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do 

mundo do trabalho. São Paulo: Cortez, 4. ed., 1997.  

 

ARAÚJO, Maria Arlete Duarte de. Responsabilização na reforma do sistema de saúde 

Catalunha e Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 

 

AVILLA, Ana Lídia Fiuza da Silva. O trabalho do assistente social no hospital privado. II 

Congresso Internacional de Política Social e Serviço Social: desafios contemporâneos, 

Londrina PR, jul., 2017. Disponível em:  

<https://www.congressoservicosocialuel.com.br/anais/2017/assets/131264_o_trabalho_do_ass

itente_social.pdf>. Acessado em: 05 nov. 2018. 

 

BARBOSA, Zélia de Oliveira. A história do Serviço Social no município de Uberaba. 

Franca: UNESP, 2008. 

 

BARROS, Márcia Terezinha Liberatti; DOMINGOS, Rosa Maria Soares. Atuação do 

assistente social no serviço de urgência e emergência em um hospital universitário.  4° 

Seminário Nacional Estado e Políticas Sociais. UNIOESTE, Cascavel, 2009. Disponível em: 

<http://cac-

php.unioeste.br/projetos/gpps/midia/seminario4/trabcompleto_politicas_de_seguridade/Trabc

ompleto_atuacao_assistente_social.pdf>. Acessado em: 20 dez. 2018. 

 

BATTINI, Odária. Apontamentos sobre a História do Serviço Social no Brasil – 80 anos. 

Serv. Soc. Rev., Londrina, v. 19, n1, jul/dez. 2016. Disponível em: 

<http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/ssrevista/article/download/28150/20351>. 

Acessado em: 20 dez. 2018. 

 

BENEVIDES, Geis de Oliveira; LIMA, Maria José de Oliveira. Fundamentos de gestão 

para o trabalho do assistente social: princípios teóricos e práticos para o planejamento da 

ação profissional. I Congresso Internacional de Política Social e Serviço Social: desafios 

contemporâneos, Londrina PR, jun., 2015. Disponível em:  

<http://www.uel.br/pos/mestradoservicosocial/congresso/anais/Trabalhos/eixo4/oral/29_funda

mentos_de_gestaopdf>. Acessado em: 15 nov. 2018. 

 

BRASIL, Lei 8.142, Brasília, de 28 de dezembro de 1990. Disponível em: 

<http://www.scj.sp.gov.br/media/116799/microsoft_word_-_lei_n_8142.pdf>. Acessado em: 

21 fev. 2019. 

 

BRASIL, Lei Orgânica da Saúde, Lei nº. 8080. Brasília, 19 de setembro de 1990. 

Disponível em: <http://.planalto.gov.br/ccivil03/leis/18080.htm>. Acesso em: 21 fev. 2019. 

 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/ssrevista/article/download/28150/20351
http://www.scj.sp.gov.br/media/116799/microsoft_word_-_lei_n_8142.pdf
http://.planalto.gov.br/ccivil03/leis/18080.htm


63 
 

BRASIL. A Política de Saúde no Brasil nos anos 90: avanços e limites. Ministério da 

Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2002 a. (2002 a). Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/a_politica_de_saude.pdf>. Acesso em: 20 set. 

2018. 

 

BRASIL. ABC do SUS Doutrinas e Princípios. Brasília: Ministério da Saúde, 1990. 

Disponível em: 

<http://www.pbh.gov.br/smsa/bibliografia/abc_do_sus_doutrinas_e_principios.pdf>. Acesso 

em: 20 nov. 2018. 

 

BRASIL. Câmara dos Deputados. Lei Nº 9.656, de 03 de junho de 1998. Dispõe sobre os 

planos e seguros privados de assistência à saúde. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1998/lei-9656-3-junho-1998-353439-

normaatualizada-pl.pdf>. Acesso em: 20 set. 2018. 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Assistência de Média e Alta 

Complexidade no SUS/Conselho Nacional de Secretários de Saúde. – Brasília: CONASS, 

2007. 248 p. (Coleção Progestores – Para entender a gestão do SUS, 9). Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/colec_progestores_livro9.pdf >. Acesso em: 21 

fev. 2019. 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado; 1988. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil- 03/constituição/constituição.htm>. 

Acesso em: 03 set. 2018.   

 

BRASIL. Lei 8.142, Brasília, de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da 

comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 

Disponível em: <http://conselho.saude.gov.br/web_confmundial/docs/l8142.pdf>. Acesso em: 

19 jan. 2019.  

 

BRASIL. Lei Nº 8.080, Brasília, 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências. Disponível em: 

<http://.planalto.gov.br/ccivil03/leis/18080.htm>. Acesso em: 03 set. 2018. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria N. 1.097 de 22 de maio de 2006. Define o processo 

da Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde seja um processo instituído no 

âmbito do Sistema Único de Saúde. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt1097_22_05_2006_comp.html.>. 

Acesso em: 10 jan. 2019.  

 

BRASIL. Presidência da República. Medida Provisória n. 2.177-44, de 24 de agosto de 

2001. Altera a Lei n
o
 9.656, de 03 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos privados de 

assistência à saúde e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2177-44.htm>. Acesso em: 20 set. 018. 

 

BRASIL. Sistema Único de Saúde (SUS): instrumentos de gestão em saúde. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2002b. (2002 b). Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sus_instrumento.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2018. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1998/lei-9656-3-junho-1998-353439-normaatualizada-pl.pdf
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1998/lei-9656-3-junho-1998-353439-normaatualizada-pl.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/colec_progestores_livro9.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil-%2003/constituição/constituição.htm
http://.planalto.gov.br/ccivil03/leis/18080.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2177-44.htm


64 
 

 

BRAVO, Maria Inês  Souza; MENEZES, Juliana Souza Bravo. A política de Saúde no Atual 

Conjuntura: algumas reflexões sobre o governo Lula e Dilma. In: SILVA, Letícia Batista; 

ramos, Adriana. Serviço Social, saúde questões contemporâneas: reflexões críticas sobre a 

prática profissional. Campinas, SP: Papel Social, 2013. 

 

BRAVO, Maria Inês Souza. Serviço Social e Saúde – Formação e Trabalho Profissional – 

Projeto Ético-Político do Serviço Social e sua Relação com a Reforma Sanitária: 

elementos para o debate. 3º ed. Cap. 3, 2008, p. 197-217. 

 

BRAVO, Maria Inês Souza; MATOS, Maurílio Castro de. Serviço Social e Saúde – Formação 

e Trabalho Profissional – Política de Saúde no Brasil. 3º edição. Capítulo 5, 2008, p. 88-110. 

 

CAMPOS, Gastão Wagner de Souza; BONFIM, José Rubem de Alcântara; MINAYO, Maria 

Cecília de Souza. Tratado de saúde coletiva. São Paulo: Hucitec, 2014. 

 

CASTRO, Jamile Silva de Oliveira; ANDRADE, Laurinete Sales de. Serviço social e o SUS: 

desafios na prática do assistente social. Serv. Soc. & Saúde, Campinas São Paulo, v. 13, n. 1, 

2014. Disponível em: 

<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/sss/article/view/8634923/2812>. Acessado 

em: 28 nov. 2018. 

 

CHAGAS, Bárbara da Rocha Figueiredo. Positivismo e marxismo: o debate sobre a 

neutralidade científica e a construção do projeto profissional do Serviço Social brasileiro. 

Serv. Soc. Rev., Londrina, v. 17, n.2, p.169 - 186, jan./jun. 2015. Disponível em: 

<http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/ssrevista/article/view/21954/17692.>.  Acessado 

em: 28 nov. 2018. 

 

COHN, Amélia. Caminhos da Reforma Sanitária. Lua Nova, São Paulo, n. 19 nov.1989. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ln/n19/a09n19.pdf>. Acesso em: 04 nov. 2018. 

 

CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL (CFESS). O serviço social em hospitais: 

orientações básicas. Rio de Janeiro: CFESS, 2009. 

 

CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL (CFESS). Parâmetros para a Atuação de 

Assistentes Sociais na Saúde: trabalho e projeto profissional nas políticas sociais. Brasília: 

CFESS, 2010.  Disponível em: 

<http://www.cfess.org.br/arquivos/Parametros_para_a_Atuacao_de_Assistentes_Sociais_na_

Saude.pdf>. Acessado em: 02 fev. 2019. 

 

CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL (CFESS). Resolução n. 383 de 29 de março 

de 1999. Caracteriza o assistente social como profissional de saúde. Disponível em: 

<http://www.cfess.org.br/arquivos/resolucao_383_99.pdf>. Acessado em: 02 fev. 2019. 

 

COSTA, Liduina Farias Almeida da; RIBEIRO, Herta Maria Castelo Branco.  Políticas de 

saúde e serviço social: contradições, ambiguidades e possibilidades. Paraiba: EDUFCG, 

2017. 

 

COSTA, Mônica Rodrigues. A Trajetória das Lutas pela Reforma Sanitária. Sociedade 

em Debate, Pelotas, jul./dez., 2007. Disponível em: 



65 
 

<http://revistas.ucpel.tche.br/index.php/rsd/article/download/402/356.  Acesso em: 04 nov. 

2018. 

 

CRESS/7ª Região. Assistente Social: ética e direitos. Coletânea de Leis. Rio de Janeiro. 

2005, p. 4. 

 

DAGNINO, Evelina. Construção democrática, neoliberalismo e participação: os dilemas 

da confluência perversa. Política e Sociedade, n.5, out. 2004. 

 

DRAIBE, Sônia M. As políticas Sociais e o neoliberalismo: reflexões suscitadas pelas 

experiências latino-americanas. Revista USP,  São Paulo, n.17, p. 86-101, mar./abr./maio. 

1993 

 

DUARTE, Afrânnia Hemanuelly Castanho. Princípios éticos e a atuação profissional do 

assistente social na área da saúde. Libertas, Juiz de Fora, v.10, n.2, jul./dez., 2010. 

Disponível em: <https://libertas.ufjf.emnuvens.com.br/libertas/article/download/1876/1324>. 

Acessado em: 28 nov. 2018. 

 

FAERMANN, Lindamar Alves. Teoria social de Marx: conhecimentos e contribuições ao 

trabalho do assistente social. Serv. Soc. Rev., Londrina, v. 18, n.2, jan./jun., 2016. Disponível 

em: <http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/ssrevista/article/viewFile/22804/19101>. 

Acessado em 16 jan. 19. 

 

FERNANDES, F. A Revolução Burguesa no Brasil. Ensaios de interpretação sociológica. 

Rio de Janeiro: Zahar, 1975. 

 

FILGUEIRAS, Luiz; Pinheiro, Bruno; Philigret, Celeste  et  al. Modelo  liberal-periférico  e  

bloco  de  poder:  política  e  dinâmica macroeconômica  nos  governos Lula. Os  anos  Lula 

contribuições para um balanço crítico 2003-2010. Rio de Janeiro, Garamond, p. 35-69. 2010. 

Disponível em: 

<http://www.ie.ufrj.br/oldroot/hpp/intranet/pdfs/filgueiras_et_al_2010_otim.pdf>. Acesso em: 

04 out. 2018. 

 

GAMA, Alessandra S. da; GOUVEIA, Luciana. SUS esquematizado: teoria e questões. Rio 

de Janeiro: Ferreira, 2013.  

 

GOUVEIA, Roberto; PALMA, José João. SUS: na contramão do neoliberalismo e da 

exclusão social. Estudos avançados. São Paulo, v.13, n.35, jan./abr. 1999. Disponível em: < 

http://www.scielo.br/pdf/ea/v13n35/v13n35a14.pdf>. Acesso: 09 out. 2018. 

 

GUEDES, Olegna de Souza. Expressões do conservadorismo nos códigos de ética dos 

assistentes sociais de 1947e 1965. Textos & Contextos, Porto Alegre, v. 15, n. 1, jan./jul. 

2016. Disponível em: 

<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fass/article/download/24058/14626>. 

Acessado em: 28 nov. 2018. 

 

HOSPITAL GERAL DE GUARUS. Serviço Social. Objetivos do Serviço Social. Campos 

dos Goytacazes, [s/d]. 1 f. (mimeo). 

 

http://revistas.ucpel.tche.br/index.php/rsd/article/download/402/356
https://libertas.ufjf.emnuvens.com.br/libertas/article/download/1876/1324
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fass/article/download/24058/14626


66 
 

IAMAMOTO, Marilda Villela; CARVALHO, Raul. Relações Sociais e Serviço Social no 

Brasil: esboço de uma interpretação histórica metodológica. São Paulo, Cortez: CELARS, 

2009 a. (2009 a). 

 

IAMAMOTO, Marilda Vilela; CARVALHO, R. Relações Sociais e Serviço Social no 

Brasil. São Paulo: Cortez, 2009 b. (2009 b). 

 

IAMAMOTO, Marilda Vilela. O serviço social na contemporaneidade: trabalho e formação 

profissional. São Paulo: Cortez, 2010. 

 

IAMAMOTO, Marilda Villela. O Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e 

formação profissional. São Paulo: Cortez, 2011.  

 

IAMAMOTO, Marilda Villela. O serviço Social na contemporaneidade: trabalho e 

formação profissional. São Paulo: Cortez, 2011 b. ( 2011 b). 

 

IAMAMOTO, Marilda Villela. Renovação e conservadorismo no serviço social: ensaios 

críticos. São Paulo: Cortez, 2011 a. (2011 a).  

 

IAMAMOTO, Marilda Villela. Serviço social em tempo de capital fetiche: capital 

financeiro, trabalho e questão social. São Paulo: Cortez, 2008. 

 

IAMAMOTO, Marilda. V. O Serviço Social na Cena Contemporânea. Brasília, CFESS; 

ABEPSS, 2009.  

 

KONNO, Cristiane Carla. A formação profissional na consolidação do projeto ético-

político do serviço social. 2 Seminário Nacional  Estado e Políticas Sociais no Brasil, out., 

2005. Disponível em: <http://cac-

php.unioeste.br/projetos/gpps/midia/seminario2/trabalhos/servico_social/MSS40.pdf>. 

Acessado em: 20 nov. 2018. 

 

LANZA, Líria Maria Bettiol; BALDOW, Letícia Orlandi; CAMPANUCCI, Fabrício da Silva. 

As profissões em saúde e o Serviço Social: desafios para a formação profissional. R. Katál., 

Florianópolis, v. 15, n. 2, jul./dez., 2012.Disponível em:  

<http://www.scielo.br/pdf/rk/v15n2/06.pdf>. Acessado em: 05 nov. 2018. 

 

LIMA, T. C. S. et al. A documentação no cotidiano da intervenção dos assistentes sociais: 

algumas considerações acerca do diário de campo Revista Textos & Contextos Porto Alegre 

v. 6 n. 1 p. 93-104. jan./jun. 2007. 

 

MARTINELLI, Maria Lúcia. O serviço social e a consolidação de direitos: desafios 

contemporâneos. Revista Serviço Social & Saúde. UNICAMP Campinas, v. X, n. 12, dez. 

2011b.  Disponível em: 

<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/sss/article/view/8634843/2760>. Acessado 

em: 10 nov. 2018. 

 

MARTINELLI, Maria Lúcia. O trabalho do assistente social em contextos hospitalares: 

desafios cotidianos. Serv. Soc. Soc., São Paulo, n. 107, jul./set., 2011a. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n107/07.pdf>. Acessado em: 10 nov. 2018. 

 

https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=DChcSEwim272T6oTgAhUHgZEKHcDEBvgYABAVGgJjZQ&sig=AOD64_0oIoyp1kqWkUsiZeBRkCT0DTpTjw&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwilqbqT6oTgAhWXJrkGHYfxAvEQwzwIEw&adurl=
https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=DChcSEwim272T6oTgAhUHgZEKHcDEBvgYABAVGgJjZQ&sig=AOD64_0oIoyp1kqWkUsiZeBRkCT0DTpTjw&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwilqbqT6oTgAhWXJrkGHYfxAvEQwzwIEw&adurl=


67 
 

MARTINELLI, Maria Lúcia. Serviço social em hospital- escola: um espaço diferenciado de 

ação profissional. Serv. Soc. & Saúde, Campinas, 2002. Disponível em: 

<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/sss/article/view/8634840/2758>. Acessado 

em: 28 nov. 2018. 

 

MARTINI, Débora; SOUZA, Aline Marisa de; ABREU, Deivid de. A inserção do assistente 

social na área da saúde: uma reflexão sobre o município de Florianópolis. Congresso 

Catarinense de Assistente Social, Florianópolis, ago., 2013. Disponível em: <http://cress-

sc.org.br/wp-content/uploads/2014/03/a-inser%c3%a7%c3%a3o-do-assistente-social-na-

%c3%a1rea-da-sa%c3%bade.pdf>. Acessado em: 29 nov. 2018. 

 

MARTINS, Thaisa Silva. O projeto ético-político é hegemônico e não homogêneo: reflexões 

sobre sua hegemonia na categoria profissional a partir do XIII CBAS. III Simpósio Mineiro 

de Assistentes Sociais, CRESS, BH, jun. 2010. Disponível em: <http://www.cress-

mg.org.br/arquivos/simposio/o%20projeto%20%c3%89tico%20pol%c3%8dtico%20%c3%89

%20hegem%c3%94nico%20e%20n%c3%83o%20homog%c3%8aneo.pdf>. Acessado em: 14 

jan. 19   

 

MEDEIROS, Silvana Marcia de Andrade. Reforma ou Contra-Reforma do Estado: 

repercussões na política de saúde. UFMA, II Jornada Internacional de Políticas Públicas. 

São Luís: MA, ago. 2005. Disponível em:  

<http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinppIII/html/Trabalhos2/Silvana_Medeiros199.pdf>. 

Acesso em: 09 out. 2018. 

 

MENDES, Eugênio Vilaça. Uma Agenda para a Saúde. São Paulo: Hucitec, 1996. 

 

MENICUCCI, Telma Maria Gonçalves. "Público e Privado na política de assistência a 

saúde: atores, processos e trajetória". Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2007. 

 

MENICUCCI, Telma Maria Gonçalves. História da reforma sanitária brasileira e do 

Sistema Único de Saúde: mudanças, continuidades e a agenda atual. História, Ciências, 

Saúde. Rio de Janeiro, Manguinhos, v.21, n.1, jan./mar. 2014. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v21n1/0104-5970-hcsm-21-1-00077.pdf>. Acesso em: 03 set. 

2018. 

 

MONTEIRO, Fernanda de Oliveira. Plantão social: espaço privilegiado para 

identificação/notificação de violência contra crianças e adolescentes. Serv. Soc. Soc., São 

Paulo, n. 103, jul./set., 2010. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n103/a05n103.pdf>. Acessado em: 17dez. 2018. 

 

MORAES, Carlos Antonio de Souza. O Serviço Social brasileiro na entrada do século 

XXI: Formação, trabalho, pesquisa, dimensão investigativa e a particularidade da saúde. 

2016. 317 f.  Tese (Doutorado em Serviço Social) - Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, 2016. Disponível em: 

<https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/17771/1/Carlos%20Antonio 

%20de%20Souza%20Moraes.pdf> . Acesso em: 03 set. 2018. 

 

ORTIZ, Anelize Fucks; LEVITTE, Analeia Terezinha. Serviço Social no Sistema Único de 

Saúde (SUS). Revista Maiêutica, Indaial, v. 4, n. 01, 2017. Disponível em: 



68 
 

<https://publicacao.uniasselvi.com.br/index.php/SES_EaD/article/download/1819/907>. 

Acessado em: 22 nov. 2018. 

 

PELLIZZER, Olema Palmira. História do serviço social. Niterói: Universidade Salgado de 

Oliveira, 2011. 

 

PEREIRA, Priscila Lopes; GARCIA, Vera Lúcia. Serviço Social e Saúde: Processos de 

Trabalho e Gestão. Serviço Social & Realidade, Franca, v. 21, n. 1, 2012. Disponível em: 

<https://ojs.franca.unesp.br/index.php/SSR/article/viewFile/2439/2147>. Acessado em: 10 

nov. 2018. 

 

PIANA, Maria Cristina. O serviço social na contemporaneidade: demandas e respostas. São 

Paulo: UNESP, 2009. 

 

PINHEIRO, Roseni; MATTOS, Ruben Araujo de. Os sentidos da integralidade na atenção 

e no cuidado á saúde. Rio de Janeiro: IMS/EURJ: CEPESC: ABRASCO, 2006.  

 

RABISQUIM, Márcia Terezinha; FABRIS, Diuslene Rodrigues.  A prática profissional do 

assistente social no hospital universitário do oeste do Paraná, suas ações e as principais 

demandas da profissão no espaço hospitalar. ANAIS do 5° Seminário Nascional Estado e 

Políticas Sociais, Unioeste, Cascavel, out., 2011. Disponível em: <http://cac-

php.unioeste.br/projetos/gpps/midia/seminario6/arqs/Trab_completos_politicas_seguridade/A

_pratica_profissional_assistente_social_huop_acoes.pdf>. Acessado em: 17dez. 2018. 

 

ROCHA; R. B. Análise do serviço social no âmbito hospitalar na UTI – unidade de terapia 

intensiva. Saúde em Foco, n. 8, 2016. 

Disponívelem:<http://unifia.edu.br/revista_eletronica/revistas/saude_foco/artigos/ano2016/00

5_serv_social_hospitalar.pdf>. Acessado em: 20 nov. 2018. 

 

SALVADOR, Marina Alvares Côrtes; TERRA, Paula Valéria de Oliveira; ARÊAS, Raquel 

dos Santos. Política de saúde no Brasil: história e desafios atuais. VII Jornada Internacial 

Políticas Públicas, ago. 2015. Disponível em: 

<http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2015/pdfs/eixo3/politica-de-saude-no-brasil-

historia-e-desafios-atuais.pdf>. Acessado em: 10 nov. 2018. 

 

SANTOS, Cláudia Mônica dos. Na prática a teoria é outra?. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2010. 

 

SANTOS, Sandra Nascimento dos; TELES, Silvia Batista; BEZERRA, Clara Angélica de 

Almeida Santos. A origem do serviço social no mundo e no Brasil. Cadernos de Graduação 

- Ciências Humanas e Sociais, Aracaju, v. 1, n.17, out., 2013. Disponível em: 

<https://periodicos.set.edu.br/index.php/cadernohumanas/article/download/844/517>. 

Acessado em: 05 nov. 2018. 

 

SILVA, Adriana Bastos da; PEDÓ, Jane Cláudia Jardim. O Assistente Social na Área da 

Saúde e o projeto ético-político profissional. Ciências Humanas e Sociais, Aracaju, v.3, n.1, 

out., 2015. Disponível em: 

<https://periodicos.set.edu.br/index.php/cadernohumanas/article/view/2453>. Acessado em: 

05 nov. 2018. 

 

https://publicacao.uniasselvi.com.br/index.php/SES_EaD/article/download/1819/907
https://periodicos.set.edu.br/index.php/cadernohumanas/article/download/844/517


69 
 

SILVA, Camila Ribeiro; CARVALHO, Brigida Gimenez; JÚNIOR, Luiz Cordoni. 

Dificuldade de acesso a serviços de média complexidade em municípios de pequeno porte: 

um estudo de caso. Ciência & Saúde Coletiva, 2017. Disponível em:                     

https://www.scielosp.org/pdf/csc/2017.v22n4/1109-1120>. Acesso em: 15 dez. 2018. 

 

SILVA, Jackeline Araujo. O código de ética do/a assistente social e o projeto ético-político: 

uma trajetória histórica de mudanças. Seminário Nacional de Serviço Social Universidade 

Federal de Santa Catarina, Florianópolis, out., 2015. Disponível em: 

<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/181339/Eixo_2_97_3%20correto.pdf

?sequence=1>. Acessado em: 28 nov. 2018. 

 

SILVA, Leonardo Oliveira Leão e; DIAS, Carlos Alberto; SOARES, Marina Mendes. 

Acessibilidade ao serviço de saúde: percepções de usuários e profissionais de saúde. Cogitare 

Enferm., 2011. Disponível em:                    

<https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/viewFile/25434/17053>. Acesso em: 15 dez. 2018. 

 

SILVA, Maria Geusina da; MELO, Flavio Fidélis de. Serviço Social e Saúde: exigências e 

desafios para a ação profissional no âmbito hospitalar em região de fronteira. Diprosul, 

Pelotas, RS, ago., 2011. Disponível em: 

<http://www.ucpel.tche.br/mps/diprosul/docs/trabalhos/19.pdf>. Acessado em: 15 nov. 2018. 

 

SILVA, Maria Izabel da. A organização política do serviço social no Brasil: de “Vargas” a 

“Lula”. Serviço Social & Realidade, Franca, 2007. Disponível em: 

< https://ojs.franca.unesp.br/index.php/SSR/article/download/113/143.>.  Acessado em: 28 

nov. 2018. 

 

SILVA, Nilda Cícero da; OLIVEIRA, Amanda Carolina Martins de. Serviço social e 

assistente social: A História no Mundo e Brasil. Rev. Conexão Eletrônica, Três Lagoas, MS, 

v. 12, n. 1, 2015. Disponível em:<http://revistaconexao.aems.edu.br/wp-

content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=1158>. Acessado em: 28 

nov. 2018. 

 

SOPELETE, Mônica Camargo; BISCARDE, Daniela Gomes dos Santos. Acesso aos serviços 

de saúde na realidade brasileira: sugestões para superação de alguns desafios. Revista 

Encontro de Pesquisa em Educação Uberaba, v.1, n.1, 2013. Disponível em:                   

<http://www.revistas.uniube.br/index.php/anais/article/download/705/1002.>. Acesso em: 15 

dez. 2018.  

 

SOUSA, Charles Toniolo de. A prática do assistente social: conhecimento, 

instrumentalidade e intervenção profissional. Emancipação, Ponta Grossa, 2008. Disponível 

em: <http://cressrn.org.br/files/arquivos/k7maNx2767S70XHK8137.pdf.> Acessado em: 15 

nov. 2018. 

 

SOUTO, Lúcia Regina Florentino; OLIVEIRA, Maria Helena Barros de. Movimento da 

Reforma Sanitária Brasileira: um projeto civilizatório de globalização alternativa e construção 

de um pensamento pós-abissal. Saúde Debate, Rio de Janeiro, v. 40, n.108, p. 204-218, 

jan./mar. 2016. Disponível em: 

<https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1015418315>. Acesso em: 03 set. 2018. 

 

https://www.scielosp.org/pdf/csc/2017.v22n4/1109-1120
https://ojs.franca.unesp.br/index.php/SSR/article/download/113/143
http://revistaconexao.aems.edu.br/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=1158
http://revistaconexao.aems.edu.br/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=1158
http://www.revistas.uniube.br/index.php/anais/article/download/705/1002


70 
 

STEIN, Rosa Helena. A descentralização como instrumento de ação política e suas 

controvérsias (revisão teórico-conceitual). Revista Serviço Social & Sociedade, n. 54, ano 

XVIII, , p. 75-96, jul. 1997. 

 

TEIXEIRA, Carmem. Os Princípios do Sistema Único de Saúde. Texto de apoio elaborado 

para subsidiar o debate nas Conferências Municipal e Estadual de Saúde. Salvador, Bahia, 

jun. 2011.  Disponível em: 

<https://www.almg.gov.br/export/sites/default/acompanhe/eventos/hotsites/2016/encontro_int

ernacional_saude/documentos/textos_referencia/07_principios_sistema_unico_saude.pdf  

Acesso em: 17 jan. 2019. 

 

TEIXEIRA, Sônia Maria Fleury. Retomar o debate sobre a reforma sanitária para 

avançar o Sistema Único de Saúde (SUS). RAE, São Paulo, v.49, n.4, out./dez. 2009. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rae/v49n4/v49n4a10.pdf>. Acesso em: 03 set. 

2018.  

 

VASCONCELOS, Ana Maria de. Serviço Social e Práticas Democráticas na Saúde. 

Serviço Social e Saúde: Formação e Trabalho Profissional, 2001. Disponível em: 

<http://www.fnepas.org.br/pdf/servico_social_saude/texto2-5.pdf.>. Acessado em: 10 nov. 

2018. 

 

VIACAVA, Francisco; OLIVEIRA, Ricardo Antunes Dantas de; CARVALHO, Carolina de 

Campos et al. SUS: oferta, acesso e utilização de serviços de saúde nos últimos 30 anos. 

Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/csc/v23n6/1413-8123-csc-23-06-1751.pdf.>. Acesso em: 03 out. 

2018.  

 

VIANA, Beatriz Borges; CARNEIRO, Kássia Karise Carvalho; GONÇALVES, Claudenora 

Fonseca. O movimento de reconceituação do serviço social e seu reflexo no exercício 

profissional na contemporaneidade. Seminário Nascional de serviço Social, Florianópolis, 

out., 2015. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/180648>. Acessado 

em: 20 nov. 2018. 

 

XAVIER, Patrícia Regina Hella; LOPES, Stella Maris Brum. As práticas do Assistente Social 

e sua articulação com a Equipe de Saúde de um Hospital de Curitiba. Serviço Social em 

Revista, v. 18, n. 2, jan./jun., 2016. Disponível em: 

<http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/ssrevista/article/view/18507>. Acessado em: 28 

nov. 2018. 

https://www.almg.gov.br/export/sites/default/acompanhe/eventos/hotsites/2016/encontro_internacional_saude/documentos/textos_referencia/07_principios_sistema_unico_saude.pdf
https://www.almg.gov.br/export/sites/default/acompanhe/eventos/hotsites/2016/encontro_internacional_saude/documentos/textos_referencia/07_principios_sistema_unico_saude.pdf
http://www.scielo.br/pdf/csc/v23n6/1413-8123-csc-23-06-1751.pdf

