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RESUMO: O trabalho de serviço social na saúde vem conquistando seu espaço, mas ainda há 

um grande caminho a ser percorrido, para que a profissão seja cada vez mais reconhecida e 

valorizada nesta área. Deste modo, buscou-se com a presente pesquisa, identificar o olhar dos 

profissionais que tiveram em seu espaço de trabalho, assistentes sociais durante o período de 

um ano e se compreenderam o papel do serviço social na saúde. Para tanto, desenhou-se uma 

pesquisa qualitativa, de cunho exploratório, e utilizou-se da pesquisa bibliográfica e documental 

para dar embasamento ao estudo. A metodologia utilizada para analisar as respostas, foi à 

análise de conteúdo, onde os respectivos autores compararam as respostas das participantes 

com documento dos parâmetros de serviço social na saúde.  
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INTRODUÇÃO  

O presente artigo busca identificar a aproximação da equipe das 

unidades de saúde, que receberam residentes em Serviço Social, das 

atribuições do assistente social na saúde.  

Os residentes fazem parte do programa de residência 

multiprofissional em saúde coletiva, ligada a Fundação Municipal de Saúde 

(FMS) de Ponta Grossa. No ano de 2018, a primeira turma do programa contou 

com 04 residentes de Serviço Social, que foram alocados em 04 unidades de 

saúde da família (USF). Com o passar do ano, trabalhando na saúde, notou-se 

algumas dificuldades na relação entre os profissionais alocados nos serviços e 

os residentes, onde se percebeu desconhecimento dos profissionais sobre o 

papel do residente e ainda, o desconhecimento destes sobre as atribuições do 

Serviço Social na saúde. Exemplo deste desconhecimento se deu através de 

demandas repassadas ao residente assistente social que não eram específicas 

da profissão, bem como visão assistencialista e a dificuldade de entender o 

assistente social como profissional da saúde.  
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Após um ano convivendo com um profissional de serviço social, o que 

teria a equipe da saúde entendido como uma atribuição do assistente social na 

área da saúde? Optou-se por analisar a percepção das enfermeiras 

preceptoras dos residentes de serviço social no ano de 2018, considerando 

que estas, por serem preceptoras, estavam mais próximas das atividades 

desenvolvidas pelos residentes.  

   A pesquisa assume caráter exploratório e de cunho qualitativo, e como 

maneira de embasar a pesquisa, utilizou-se da pesquisa bibliográfica e 

documental. A coleta de dados foi por meio de aplicação de questionário 

juntamente as enfermeiras preceptoras dos residentes de serviço social no de 

2018. O questionário foi enviado via on-line e contou com as perguntas: 1. Com 

base nas atividades desenvolvidas pelo (a) residente de serviço social no ano 

de 2018, quais atividades você compreende como de atribuição do assistente 

social na saúde? 2. As atividades desenvolvidas pelo (a) assistente social 

contribuíram ao serviço? 2.1 Se não, por quê? 2.2 Se sim, como?  Todas de 

resposta aberta. A metodologia utilizada para análise dos dados deu-se através 

da análise de conteúdo. Utilizou-se do documento “ Parâmetros para Atuação 

do Assistente Social na saúde” para comparar com as respostas das 

participantes.  

Por fim, o que se busca nesse artigo, em suma, é compreender se 

quebramos a barreira que hora ou outro todo o residente de serviço social na 

atenção primária passa, representada por uma pergunta simples e objetiva, 

mas significativa: “O que o assistente social faz?”  

  
SERVIÇO SOCIAL E SAÚDE  

            A inserção do Serviço Social na saúde pública brasileira acompanha as 

reformulações desta política pública na sociedade brasileira. O formato da 

política pública de saúde nos moldes que conhecemos hoje é fruto de um 

processo que se inicia ainda no final da década de 70 e década de 80, 

conhecido como reforma sanitária.  Concomitante ao processo de 

redemocratização do Brasil pós ditadura militar, o movimento eclode na 8ª 

Conferência Nacional de Saúde, em 1986. Em seu relatório final, destaca-se 

pela Conferência a desvinculação total da Saúde pela Previdência, a 



 

necessidade da ampliação do entendimento de saúde e da intervenção do 

Estado na promoção da saúde para todos, lançando as bases do sistema de 

saúde que conhecemos atualmente.  

Em paralelo, o Serviço Social brasileiro reformulava suas bases teóricas, 

abrindo mão do conservadorismo e repousando sua base agora na teoria social 

de Marx. Esse movimento tem origem ainda na década de 60, indicando Netto 

(2011) que derivam daí três grandes vertentes da profissão: uma perspectiva 

modernizadora, a vertente da reatualização do conservadorismo, e a intenção 

de ruptura. Contudo, como afirma Bravo (2006), o movimento para uma 

aproximação mais crítica e progressista, molde do Serviço Social existente 

hoje, não consegue reformular em um primeiro momento a prática profissional 

na saúde, nem mesmo em seu discurso. Com forte influência do estrutural-

funcionalismo norte americano, a profissão se aproxima da perspectiva 

modernizadora, refletida na saúde pela perspectiva da cura, 

da psicologização do trabalho e de sua burocratização. Não é questionada, 

nesse momento, o modelo médico previdenciário e a hospitalização do 

cuidado.  

Apoiado em bases mais firmes da teoria marxista na década de 80, o 

Serviço Social se direciona ao movimento da intenção de ruptura, distanciando-

se do conservadorismo positivista que marcara a profissão até então. Nesse 

esteio, a profissão encontra bases mais sólidas para participar ativamente de 

uma articulação com odo discurso popular da reforma sanitária, 

compreendendo e defendendo a saúde não mais como um serviço contributivo, 

mas agora como direito. (BRAVO E MATOS, 2006)  

Há, contudo, um descompasso proposto por Bravo e Matos (2006) entre 

a reconceituação da categoria e o movimento da Reforma Sanitária, a partir 

dos anos 90, produzido especialmente por uma prática profissional na saúde 

ainda inalterada perante o proposto da própria categoria ao se aproximar da 

teoria social marxista. Esse quadro é agravado com o avanço neoliberal 

assistido a nível mundial e rebatido no Brasil pelo governo do presidente 

Fernando Henrique Cardoso. O movimento da reforma sanitária assiste à essa 

época o avanço do mercado nos serviços de saúde e a retração do Estado na 

garantia da universalidade da política. (BRAVO E MATOS, 2006)  



 

Bravo e Matos (2006) propõem que essa contradição entre os projetos 

visualizados pelo movimento da reforma sanitária e pela reformulação do 

Serviço Social versus o modelo societário neoliberal vivido pelo Brasil nos anos 

90 colocam no cenário dois projetos distintos para a saúde: o projeto privatista 

e o projeto da reforma sanitária. Ambos esses projetos requerem também do 

assistente social atuações institucionais muito distintas e distantes.  

Ainda que esse cenário estivesse posto, a profissão em seu amago já 

optava pelo projeto da reforma sanitária. Isso se torna evidente não somente 

pela participação de assistentes sociais no movimento da reforma, mas 

também pelo projeto societário almejado pela profissão e expresso inicialmente 

em seu código de ética de 1986, que representou a superação do 

conservadorismo e a opção pela teoria social marxista e pela classe 

trabalhadora. Esse projeto societário é reafirmado pelo código de ética de 

1993, e fortalecido pela lei de regulamentação da profissão (lei 8662/93), e 

pelas diretrizes curriculares do curso de Serviço Social aprovado pela 

Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) em 

1996.  

Nota-se, portanto, um fortalecimento da profissão em seus aspectos 

organizativos, conjunto de um movimento encabeçado especialmente pela já 

citada ABEPSS, pelo Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), e pela 

Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social (ENESSO).  

A profissão é chamada então a se repensar nos espaços institucionais, e 

a se instrumentalizar dentro das políticas públicas derivadas da Constituição 

Federal de 1988, e, a partir dos anos 2000, pelo governo petista. O documento 

“Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na política pública de saúde”, 

que analisamos neste artigo, com base nas respostas de nossos sujeitos de 

pesquisa, se insere na preocupação do conjunto CFESS-CRESS na dimensão 

técnica-operativa do profissional em seus espaços de trabalho. Mais do que 

isso: também é um documento preocupado em defender a profissão perante 

demandas institucionais que ainda podem requerer do profissional atuações 

distante de seu projeto Ético Político.   

 

PERCEPÇÃO DO PAPEL DO ASSISTENTE SOCIAL NA SAÚDE 



 

O conceito ampliado de saúde proposto pela 8ª Conferência Nacional de 

Saúde e pelos organismos internacionais, resultam na idealização de um 

Sistema Único de Saúde (SUS) robusto, proposto inicialmente pela CF/88 e 

reafirmada pela Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080/90) O princípio do 

atendimento integral do usuário, com foco nas ações preventivas, proposto 

pela CF/88, e as formulações da lei 8080/90, requerem desse sistema a 

atuação descentralizada do saber biomédico, sendo necessária, portanto, a 

atuação de diferentes áreas de atuação profissional.  

Esse novo entendimento de saúde também descentraliza a atuação 

desses profissionais dos hospitais. Fugindo do 

modelo hospitalocêntrico curativo, a Estratégia Saúde da Família, derivada 

inicialmente do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (1991) (ROSA E 

LABATE, 2005), elevada à Programa de Saúde da Família e posteriormente à 

Estratégia dentro da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) de 2006. 

(MELO et al, 2018)  

Nesse sentido, outra estratégia que se potencializa são as residências 

multiprofissionais, que seguem a lógica de se eximir do modelo médico e 

incorporam as demais áreas de atuação citadas anteriormente. Guiadas pela 

lei federal 11.129 de 2005, as residências na área da saúde são definidas 

como: “modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu, voltada para a 

educação em serviço e destinada às categorias profissionais que integram a 

área de saúde, excetuada a médica.”  

Os respectivos autores são residentes do programa Residência 

Multiprofissional em saúde coletiva, da Fundação Municipal de Saúde, do 

município de Ponta Grossa, que teve seu início no ano de 2018. Os 

profissionais residentes tiveram a atenção primária como um dos seus pontos 

de atenção. Como os profissionais de serviço social alocados no serviço 

sentiram essa dificuldade de outros profissionais entenderem o papel do 

assistente social na saúde, surgiu o interesse pelo estudo.  

 As participantes da pesquisa escolhidas foram às enfermeiras 

preceptoras dos residentes do serviço social no ano de 2018, pois foram as 

profissionais que tiveram maior contato com os residentes. Como a residência 

multiprofissional em saúde coletiva do município de Ponta Grossa contou com 



 

sua primeira turma no ano de 2018, somente quatro residentes de serviço 

social estavam atuantes neste ano, portanto consequentemente, são quatro 

preceptoras participantes. Como uma das preceptoras se encontra de férias no 

momento da pesquisa, apenas três preceptoras participaram do estudo. As três 

enfermeiras estavam alocadas nas seguintes unidades de saúde: Lauro Muller 

(bairro Santa Maria), Santos Domingos Zampier (bairro Costa Rica) e Cezar 

Rocha Milleo (Vila Santana). Para garantir maior segurança, as enfermeiras 

serão denominadas em números, de um (01) a três (03).  

Com relação à primeira pergunta da pesquisa, referente à “quais 

atividades você compreende como de atribuição do assistente social na 

saúde?”, a participante número 01 respondeu a mesma da seguinte maneira: 

“Acredito que a melhoria de acesso à saúde, em determinados casos fez com 

que pudéssemos atingir um pessoal mais abrangente. Pois algumas situações 

já estão estagnadas, e um olhar mais social, não somente saúde e doença,  

veio para que pudéssemos atender com melhor entendimento das relações 

familiares, condições dos pacientes”. A resposta da preceptora, apesar de 

subjetiva, trouxe que o trabalho do serviço social atua com um olhar mais 

ampliado, um olhar que vai para além da doença. O assistente social tem um 

importante papel na saúde, porque ele trabalha em todos os determinantes 

sociais na vida daquele sujeito, que de certa forma, impactam na vida do 

paciente e na sua saúde. Isso vai de encontro com o tópico das ações 

socioassistenciais dos parâmetros para atuação do assistente social, onde 

aponta que o profissional tem este papel de “enfatizar os determinantes sociais 

da saúde dos usuários, familiares e acompanhantes por meio das abordagens 

individual e/ou grupal” (CFESS, p. 45). Mas apesar da fala importante da 

preceptora, a mesma não citou especificamente as atividades que o 

profissional de serviço social desenvolveu no serviço.  

Ainda na primeira pergunta, a participante número 02 identifica como 

atribuição do Serviço Social a “educação em saúde em todos os âmbitos”. Em 

seguida, a mesma cita diversas atividades relacionadas à educação em saúde 

como a orientação em sala de espera, orientações sobre o planejamento 

familiar, orientação aos pacientes quanto aos seus direitos sociais, realizar 



 

visita domiciliar e acolhimento. Estas ações estão postas nos parâmetros da 

profissão, onde aponta que o assistente social irá: 

Conhecer a realidade do usuário por meio da realização de visitas 
domiciliares; democratizar as informações por meio de orientações 
(individuais e coletivas) e /ou encaminhamentos quanto aos direitos 
sociais da população usuária; buscar garantir o direito do usuário ao 
acesso ao serviço e bem como fortalecer os vínculos familiares, na 
perspectiva de incentivar o usuário e sua família a se tornarem 
sujeitos do processo de promoção, proteção, prevenção, recuperação 
e reabilitação da saúde. (CFESS, p. 45).  

 

Portanto, a profissional reconhece quais são as atividades inerentes ao 

papel do assistente social dentro da saúde. Ainda na fala da profissional, ela 

aponta atividades multiprofissionais que o assistente social desenvolve no 

serviço, como atendimento na puericultura, participação nos grupos e 

participação das reuniões de equipe na construção do processo de trabalho. 

Quanto à participação nos grupos, o item de ações socioeducativas dos 

parâmetros do serviço social, aponta que o profissional tem esse papel de 

“sensibilizar os usuários acerca dos direitos sociais, princípios e diretrizes do 

SUS, rotinas institucionais, promoção da saúde e prevenção de doenças por 

meio de grupos socioeducativos”. (CFESS, p. 56). Quanto a sua participação 

nas reuniões de equipe também se faz um alicerce aos itens de mobilização, 

participação e controle social dos parâmetros. Analisou-se que a preceptora 

entendeu o assistente social como integrante da equipe e como um profissional 

da saúde, quando diferencia suas atividades específicas e também sua 

importância no atendimento multiprofissional.   

  A participante 03, respondeu da seguinte forma “Escuta ativa das 

condições de saúde dos usuários, discutir situações problemas, 

acompanhamento social das condições de saúde, estimular usuários a 

participar do seu tratamento de saúde, discutir com usuários e equipe direitos 

socias”. A fala vai de encontro com os parâmetros, onde refere que essas 

ações, ações socioassistenciais, se constituem como as principais demandas 

aos profissionais de Serviço Social. A participante também refere sobre as 

ações de educação em saúde, onde cita como atividades “Participar de grupos 

de convivência, atividades e afins de forma ativa pensando no empoderamento 

do usuário como autor de sua condição de saúde, trabalhando nestes grupos a 

promoção de saúde”. Conforme o documento de atuação do assistente social 



 

na saúde, o mesmo aponta que essas ações se constituem em eixo central da 

atuação do assistente social e recebem também a denominação de educação 

em saúde (CFESS, p.55).  

Com relação à segunda pergunta se “as atividades desenvolvidas pelo 

assistente social contribuíram com o serviço?” a participante número 01 

respondeu que “contribuíram em muito. Como disse, tive um entendimento 

melhor das condições sociais, os benefícios de direito, foi uma ponte entre a 

família, o paciente e o atendimento de saúde. Isso facilitou determinados 

casos, de serem resolutivos”.  Com a fala da profissional, percebe-se que a 

mesma tem um entendimento sobre o papel do assistente social na garantia 

dos seus benefícios, quanto à garantia do acesso a saúde e também quanto à 

importância do seu trabalho com a família e que devido a isso, o assistente 

social pode contribuir com o serviço.  

A participante 02 respondeu da seguinte forma: “Sim, as ações da 

assistente social contribuíram, pois na comunidade onde trabalho a população 

na sua maioria é de risco com grandes fatores de vulnerabilidade e com as 

ações da assistente social podemos identificar o impacto no atendimento 

prestado por esse profissional no processo saúde e doença como um todo, 

assim como auxílio a toda equipe de saúde no que diz respeito a tirar dúvidas 

sobre várias questões socioeconômica etc...”  Com ambas as respostas da 

profissional, a mesma apontou atividades e o papel do assistente social, que 

vão de encontro com todos os itens dos parâmetros, sendo estes as ações 

assistenciais, ações socioeducativas, ações articuladas com a equipe, 

investigação, planejamento, gestão, qualificação e formação profissional.   

  A participante 03 respondeu que “Sim! resolveu muitas situações de 

usuários, encaminhou casos a setores diversos, não limitando se ao Social, 

participou ativamente da discussão de casos, planejou ações, participou de 

atividades de promoção e recuperação”.  

  Portanto, percebeu com a fala das profissionais, que as mesmas têm 

entendimento sobre o papel e a importância do assistente social na saúde. 

Notou-se na fala de uma das participantes, a dificuldade em apontar as 

atividades realizadas pelo profissional, portanto, não se sabe se a mesma 

ainda possui dúvidas sobre o mesmo ou se entendeu realmente as atribuições 



 

do assistente social. Mas, de certo modo, em quase todas as falas, que estas 

vão de encontro com a proposta do parâmetro de atuação do assistente social 

na saúde.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  Pensou-se em realizar a pesquisa com as preceptoras dos residentes de 

serviço social, visto que as mesmas teriam convivido de uma forma mais 

próxima com os mesmos, deste modo, acompanharam o trabalho do assistente 

social. Percebeu-se um retorno positivo, que as atribuições do assistente social 

foram identificadas durante as falas das participantes e houve um 

reconhecimento importante sobre a presença do profissional de Serviço Social 

na saúde. Ainda há um grande caminho a ser percorrido, visto que os outros 

profissionais também necessitam reconhecer as atribuições e o papel deste 

profissional no serviço. Mas de encontro a isso, a residência multiprofissional 

tem sido essencial, porque com a inserção do residente de serviço social na 

saúde, a profissão tem ganhado um pouco mais de visibilidade, portanto, cabe 

a nós, assistentes sociais, lutar pelo reconhecimento da nossa profissão e para 

nosso espaço, para que outras profissionais também reconheçam nosso papel 

na saúde e como o Serviço Social veio para contribuir.   
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