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Resumo: O presente artigo tem objetivo de abordar a inserção do Assistente Social na área da 
Saúde, bem como relacionar com sua pratica profissional e o projeto ético-político, reafirmando 
a defesa da construção do SUS pautado nos princípios da Reforma Sanitária e a necessidade 
de organização e mobilização frente aos retrocessos na área da Saúde Pública. 
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SERVIÇO SOCIAL E A INSERÇÃO NA ARÉA DA SAÚDE.  

O Serviço Social é uma profissão inscrita na divisão sociotécnica do 

trabalho, regulamentada pela lei nº 8.662/93 e pautada pelo Código de Ética, 

aprovado pela resolução CFESS nº 273/93, de 13 de março de 1993. Trata-se 

de uma profissão de natureza eminentemente interventiva, que tem como 

principal objetivo a defesa e a garantia de acesso aos direitos sociais 

reconhecendo a liberdade como valor ético central, princípios estes defendidos 

e materializados no código de ética profissional, e demais legislações da 

profissão. 

Historicamente os/as Assistentes Sociais, trabalham em diferentes 

espaços sócio-institucionais, atuando frente às diversas expressões da questão 

social, relacionadas ao trabalho, família, ausência de saúde, falta de habitação, 

a ineficácia da assistência social, e o acesso aos mínimos sociais. Atuando como 

elaborador/a, avaliador/a, executor/a de políticas públicas e sociais, numa 

perspectiva de garantia de direitos e ampliação dos acessos aos programas, 

projetos, recursos e benefícios.  

O Assistente Social atuando na esfera das políticas sociais, das 
organizações e movimentos sociais, pode interferir, no âmbito de sua 
área de competência, para ampliar a ingerência de segmentos da 
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sociedade civil em questão que lhes são concernentes, compartilhando 
propostas e decisões, contribuindo para romper as “caixas pretas” que 
guardam em segredo informações que necessitam ser difundidas junto 
à coletividade. (IAMAMOTO, 2000, p.79)  

A formação profissional do/a Assistente Social embasada nas Diretrizes 

Curriculares se caracteriza a partir de uma formação generalista que inclui 

diferentes áreas sociais e humanas o que resulta na possibilidade de uma 

capacidade ampliada de leitura da realidade e no forte compromisso com a 

construção de uma sociedade mais justa, democrática e solidária. Esse 

compromisso está consolidado no Projeto Ético Político do Serviço Social, que é 

fruto do acúmulo dos debates dos coletivos profissionais que defendem uma 

nova ordem societária, livre das opressões sem a dominação de uma classe 

social pela outra.  

Ele tem em seu núcleo o reconhecimento da liberdade como valor ético 
central – a liberdade concebida historicamente como possibilidade de 
escolher entre alternativas concretas; daí um compromisso com a 
autonomia, a emancipação e a plena expansão dos indivíduos sociais. 
Conseqüentemente, o projeto profissional, vincula-se a um projeto social 
que propõem uma nova ordem social, sem dominação e/ou exploração 
de classe, etnia e gênero (NETTO 1999, p. 104) 

O projeto profissional tem objetivo de pautar a atuação profissional, dando 

subsídio para atuação, elegendo objetivos e funções comuns colaborando assim 

para a atuação e construção da identidade profissional nos direcionando frente 

às demandas institucionais. 

Serviço Social na Saúde 

A contribuição profissional na área da Saúde marca o Serviço Social 

desde os primórdios, passando por transformações e acompanhando às 

mudanças em diferentes momentos históricos. Na Saúde em meados de 1950, 

a profissão foi demandada pelo modelo médico clínico, que tem o médico como 

centro numa perspectiva horizontalizada e o Serviço Social foi uma das áreas 

apontadas como “paramédicos”, que compunham as áreas que poderiam 

contribuir para a atuação do médico. A categoria médica reconhecia que 

poderiam ampliar os lucros pelas prestações de serviço se houvesse outros 

profissionais para complementar seu atendimento.  

No campo do Serviço Social médico, as iniciativas são ainda 
extremamente embrionárias. Estarão ligadas inicialmente à puericultura 
e a profilaxia de doenças transmissíveis e hereditárias. As funções 
exercidas se referiam à triagem (o que o cliente ou família pode pagar), 
elaboração de fichas informativas sobre o cliente (“dados importantes 
em que o médico muito atarefado teria gasto muito tempo para obter”), 
distribuição de auxílios financeiros para possibilitar à ida do cliente a 



 
instituição médica, conciliação do tratamento com os deveres 
profissionais do cliente (entendimentos com o empregador), o cuidado 
quanto aos fatores “psicológicos e emocionais do tratamento”, e a 
adequação do cliente a instituição através da “obtenção de confiança”. 
(Yamamoto e Carvalho, 2012, p. 208) 
 

O Serviço Social também atuava nos hospitais numa perspectiva de 

construir uma maior aproximação entre a família, instituição e com o usuário, 

com vistas a tentar garantir um tratamento após a alta, bem como, para que a 

família não sofresse materialmente em casa pela falta do “chefe da família” 

(MATOS, 2013). 

A profissão atuava numa perspectiva de ação da prática curativa, tendo 

pouco efeito prático, visando primeiramente os interesses institucionais, mesmo 

tendo já neste período, a classe trabalhadora como sujeitos de direito. O 

processo crítico iniciado na década de 1960, segundo Bravo (2001), teve pouca 

influência dentro da área da saúde, somente a partir do “I Congresso Brasileiro 

de Serviço Social no Campo da Saúde”, é que tivemos uma aproximação a uma 

vertente mais crítica na área de saúde, este realizado em 1978 que teve como 

objetivo “relacionar a doença aos aspectos emocionais, psicológicos e sociais, 

centralizando-se nas múltiplas implicações desses fatores, que impediam a 

preservação da saúde, o tratamento da doença ou retardam a convalescença” 

(BRAVO, 2014, p. 91)  

Paralelamente às transformações sociais e as transformações da 

profissão que se deram nos anos de 1970, ocorreu no Brasil o movimento de 

reforma sanitária, quando diversos profissionais passam a atuar com vistas a 

alterar o modelo vigente médico-assistencial privatista. Bravo (2009) apontou 

que o Serviço Social estava desarticulado de uma discussão mais crítica na área 

da saúde, e do que representava e ainda representa o movimento sanitário. 

A profissão avançou nas duas últimas décadas, na área da saúde em 

função de diversas mobilizações e organizações dos movimentos sociais e da 

sociedade, embalados pelas intensas transformações e avanços no Sistema de 

Saúde brasileiro a partir de 1990. Observou-se uma incorporação na profissão 

dos princípios da reforma sanitária brasileira, que constitui na sua maioria, os 

princípios do SUS também registrados no tripé da seguridade social, 

concretizada na Constituição Federal de 1988.  



 

A Saúde Pública passou a ser vista em sua totalidade, superando 

compreensão de “ausência da saúde”, ampliando e incorporando fatores 

biopsicossociais, logo a profissão tem se atualizado buscando alternativas de 

abordagem e atuação, trabalhando diretamente com os usuários e sua família 

numa perspectiva que os reconhece como usuários da política pública. O 

Assistente Social tem acesso direto à população usuária e a informações que 

podem subsidiar ações e o desenvolvimento de projetos que atendam as 

demandas apresentadas. Hoje contamos com uma atuação pautada no Projeto 

Ético Político 

Autores como Matos (2003), Nogueira e Mioto (2006), Bravo e Matos 
(2006) apontam para potenciais pontos de convergência entre o projeto 
Ético político da profissão e o Sistema Único de Saúde tal como proposta 
pelo Projeto de Reforma Sanitária brasileira. Essa convergência não é, 
no entanto, algo natural ou mecânico, mas um processo de construção, 
sujeito aos empates e tensões que permeiam tanto a construção do SUS 
quanto ao próprio processo de transformação da pratica profissional da/o 
Assistente Social. (SENNA, 2012 p.106) 
 

 Destaca-se a valorosa contribuição do Conjunto CFESS/CRESS para 

fortalecer o debate sobre a Política de Saúde, publicando os “Parâmetros para 

Atuação de Assistentes Sociais na política de Saúde”, documento essencial para 

pautar as atuações e fortalecer o trabalho na área da saúde, na direção dos 

Projetos de Reforma Sanitária e Ético-Político-Profissional do Serviço Social.  

Assim, o documento sem abrir mão do exercício profissional nas ações 
assistenciais, traz também a inserção profissional do assistente social 
em demandas emergentes e nas demandas clássicas, repostas com 
substrato teórico pautado no Projeto Ético-Político do serviço social e 
no projeto da reforma sanitária: ações interdisciplinares; ações 
socioeducativas; ações de mobilização; participação e controle social, 
ações de investigação, planejamento e gestão; e ações de qualificação 
profissional. Esse documento vem sendo um instrumento de defesa 
das ações profissionais na saúde e tem sido um impulso para a 
qualificação do exercício profissional da área (MATOS, 2013 p.149) 

 

A resolução nº 218/1997, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), 

compreende o Serviço Social como uma profissão da área da Saúde, 

considerado uma conquista para a categoria.Na seqüência com igual grau de 

importância foi publicada a resolução do Conselho Federal de Serviço Social - 

CFESS n° 383/99 de 29/03/1999 que reconhece o/a assistente social como 

profissional de saúde. 

A atuação do/a assistente social na busca por fazer valer os direitos dos 

usuários dos serviços públicos é uma luta diária, e de extrema importância para 



 

a população, que por muitas vezes desconhece os embates frequentes que o 

profissional trava para que as instituições respeitem o que diz a lei, o estatuto, o 

regimento, a regulamentação. O profissional de Serviço Social ao atuar com 

competência técnica e compromisso ético, visa o bem-estar dos usuários e neste 

sentido nem sempre esse profissional é compreendido em sua atuação, pois 

nem todos os profissionais vêem com tranqüilidade a interferência na condução 

de seu trabalho.  

Desafios atuais na atuação do/a Assistente Social na Política de Saúde.  

 A promulgação da Constituição Federal - CF de 1988 representou 

significativos avanços para a classe trabalhadora.   Frente a um contexto de 

contradições, dessa forma o Estado tenta atender as diversas demandas por 

meio da implantação de políticas públicas, assim as políticas sociais 

compreendem ações que de certa forma buscam um equilíbrio social, 

reconhecendo que estamos em uma sociedade desigual, em que temos muitos 

com pouco e poucos com muito e o Estado como responsável em pensar em 

estratégias de superação da desigualdade social, por meio de uma política de 

redistribuição ou políticas com cunho afirmativo a superar os antagonismos. 

(PASTORINI, 1997, p. 86). 

A política de saúde, assim como as outras políticas existentes está 

relacionada diretamente a transformação social, política e econômica. No Brasil 

a saúde nunca foi prioritária, salvo engano, em momentos de surtos epidêmicos.  

O princípio construído e defendido de saúde universal, com ampliação de acesso 

a toda população, é muito recente, considerando que por longos períodos o 

acesso a um atendimento médico era monopólio apenas dos mais ricos ou então 

daquele que tinha dinheiro para arcar com os pagamentos dos honorários 

médicos e à custa dos exames e ou da hotelaria hospitalar. 

Em março de 1986, aconteceu em Brasília a VIII Conferência Nacional de 

Saúde, um dos eventos político-sanitários mais importantes, foi neste evento 

onde tivemos o estabelecimento de um consenso político que permitiu a 

conformação do projeto da Reforma Sanitária, caracterizado por três aspectos 

principais: conceito amplo de saúde; saúde como direito de cidadania e dever do 

Estado; a instituição de um Sistema Único de Saúde. Este foi o primeiro evento 

aberto a sociedade e é considerado um marco para a política da saúde. 



 

O Sistema Único de Saúde, SUS, resultou desta trajetória de lutas neste 

movimento denominado Reforma Sanitária Brasileira que teve como propósito 

tornar o acesso a saúde, universal, reduzir as desigualdades e a injustiça na 

assistência à saúde da população, tornando-a uma política pública e gratuita a 

todas e todos que dela necessitar.  

A Constituição Federal de 1988 materializou algumas reivindicações no 

capítulo da Seguridade Social constituído pelas políticas de Saúde, Assistência 

Social e Previdência Social. Os artigos 196, 177, e 198 especificamente dispõem 

sobre a saúde, em destaque: 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
Art. 197. São de relevância públicas ações e serviços de saúde, 
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser 
feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física 
ou jurídica de direito privado. 
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 
organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
I - Descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
II - Atendimento integral, com prioridade para as atividades 
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; 
III - participação da comunidade. 
Parágrafo único. O sistema único de saúde será financiado, nos termos 
do art. 195, com recurso do orçamento da seguridade social, da União, 
dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras 
fontes. (BRASIL. 1988) 

 

Neste sentido, a Carta Magna ao definir a saúde como um direito de todos 

e um dever do Estado universaliza e rompe com o modelo que vigorava até 

então, onde só acessava a saúde, trabalhadores que tinham carteira de trabalho 

assinada, período em que o Instituto Nacional de Assistência Médica e 

Previdência Social- INAMPS- era responsável pela assistência “pública” a saúde.  

Reunindo as propostas e o acúmulo produzido pela Reforma Sanitária 

Brasileira, que foi parcialmente expressa na CF de 1988, dois anos após sua 

promulgação, foi regulamentada a Lei Orgânica da Saúde: Lei n.º 8 080 - de 

19/9/1990, que passa a regulamentar o SUS- Sistema Único de Saúde e a Lei 

n.º 8 142 - de 28/12/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na 

gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde. 



 
O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores sistemas públicos 
de saúde do mundo. Ele abrange desde o simples atendimento 
ambulatorial até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, 
universal e gratuito para toda a população do país (PORTALSUS, 2017 
acesso em 2019).  
 

O SUS se constitui como um sistema destinado a toda população, sendo 

financiada com recursos que são arrecadados através de impostos e de 

contribuições sociais, dos próprios usuários. Independente do poder aquisitivo 

todos tem assegurado direito ao acesso aos serviços oferecidos por este 

sistema. A prioridade do SUS são as ações preventivas e a democratização das 

ações, para que a população conheça e acesse seus direitos, tendo como 

princípio a universalidade, a equidade e a integralidade: o primeiro diz respeito 

ao meio pelo qual o SUS deve garantir o atendimento a toda a população 

brasileira e o seguinte refere-se ao processo de atendimento prestado pelos 

hospitais, clinicas e unidades credenciadas ao sistema, que devem garantir um 

atendimento igualitário, porém, considerar a multiplicidade, peculiaridade e as 

condições sóciosanitárias da população. O princípio da integralidade, é 

“entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos (...)” (Brasil, 1990).  

Desde sua promulgação, o SUS sofre desmontes. A população brasileira 

sofre diariamente ataques e retaliações, resultantes de projetos ideológicos que 

visam o mercado financeiro; são projetos de terceirização com cunho totalmente 

mercantilistas que se apresentam, como alternativas ao SUS Constitucional, 

usando o discurso de economia para o Estado, explicitando a saúde como 

mercadoria. Cabendo também ao Serviço Social junto aos demais profissionais 

e aos setores da sociedade civil organizada reafirmar a sua luta em prol do SUS 

Constitucional, e contra as diversas expressões de desigualdade e opressão 

sofrida pela população brasileira. 

               A profissão é interpelada e desafiada pela necessidade de construir 
mediações ideológicas expressas, sobretudo por ações de residência 
e de estratégias no jogo da política em suas múltiplas dimensões, por 
dentro dos espaços institucionais e especialmente no contexto das 
lutas sociais. Isso porque, como sabemos, questão social é luta, é 
disputa pela riqueza socialmente construída. (YASBEK, 2014 p.68) 

 

Vivemos novos tempos e particularmente um turbulento período de 

ataques aos direitos sociais e trabalhistas conquistados ao longo do séc. XX. A 

crise econômica desencadeada em 2007/2008 nos EUA chega ao Brasil em 
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2013 com forte impacto sobre o financiamento das políticas públicas e na 

garantia de direitos dos trabalhadores. A saúde não fica de fora destes ataques.  

Nos primeiros meses do governo interino de Michel Temer, houve um 

ataque direto a seguridade social, a Ementa Constitucional EC 95 conhecida 

como a PEC do “teto dos gastos públicos” que limitam investimentos na saúde, 

educação e assistência social. Está EC, significa o desmonte do Próprio Estado 

brasileiro de todas as políticas que visam uma melhoria de qualidade de vida e 

de redução da desigualdade social.  Hoje uma das principais bandeiras na luta 

pela saúde, é a revogação desta EC.    

Neste cenário de luta e retrocessos, a profissão se faz presente em vários 

espaços que atuam em defesa do SUS como, por exemplo, a Frente Nacional 

contra a Privatização da Saúde, se somar ao Pacto de defesa do SUS, aos 

Conselhos de saúde, entendendo que estas lutas compõem o Projeto-Ético-

Político da profissão. 

No Estado do Paraná, motivados pelo Encontro Nacional de Residência 

Multiprofissional, que ocorreu no ano de 2016 na Cidade de Curitiba- iniciou uma 

articulação e criou a Frente Paranaense contra Privatização da Saúde, com 

relativa visibilidade e força, vem recebendo apoio do Conselho Regional de 

Serviço Social, sindicatos, movimentos sociais, partidos políticos, trabalhadores 

da saúde e usuários entre outros sujeitos. A Frente Paranaense toma força e se 

estrutura estando em constante dialogo com a Frente Nacional alinhando e 

fortalecendo as diversas lutas em defesa do SUS 100% estatal e de qualidade; 

contra toda a forma de privatização do sistema de saúde brasileiro.  

Em 2018 no Estado do Paraná ocorreu à rearticulação do Fórum Popular 

de Saúde, este surge em 1991, com o objetivo de interferir na política municipal 

de saúde em Curitiba, preparando os trabalhadores e usuários da saúde pra 

qualificar a intervenção nas Conferências e Conselhos de saúde, mobilizando a 

todas e todos para defesa da saúde pública de qualidade e com controle social. 

Este ano foi aprovado à unificação do FOPS com a Frente Paranaense com o 

objetivo de fortalecer ainda mais a luta.  

Neste ano ocorrerá em Brasília a 16° Conferência Nacional de Saúde, 

este evento está na agenda do Serviço Social, reafirmado no documento 

bandeiras de Lutas do Conjunto CFESS-CRESS eixo seguridade social, onde 



 

indica que é de grande importância as/os Assistentes Sociais continuarem 

incidindo nos espaços de controle social democrático. 

As conferências ocorrem em uma conjuntura de desmonte dos serviços 

públicos por meio de acelerados ataques aos direitos sociais da classe 

trabalhadora e retrocessos nas políticas sociais impondo a nós Assistentes 

Sociais uma série de enfrentamentos na defesa dos direitos sociais e controle 

social democrático. Portanto que ocupemos estes espaços e possamos estar 

nos articulando para fortalecer a luta pela saúde pública. O SUS È NOSSO E 

NINGUÉM TIRA DA GENTE, É UM DIREITO GARANTIDO QUE NÃO SE 

COMPRA E NÃO SE VENDE.  
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