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Resumo: A Lei Orgânica da Saúde, regulamenta e define o a saúde como direito fundamental 
do ser humano, devendo o Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno 
exercício. Nesta pesquisa desenvolvida na graduação em Serviço Social o tema abordado é “A 
trajetória do Serviço Social no HUOP – na perspectiva de construção do Sistema Único de 
Saúde”, e tem como objetivo compreender a dimensão técnico-operativo da intervenção 
profissional do assistente social naquele espaço.  Se trata de uma pesquisa do tipo 
exploratória, de abordagem quanti-qualitativa, utilizando-se dos instrumentais: análise 
documental, observação participante, entrevista estruturada e questionários com questões 
abertas e fechadas. A amostra da pesquisa foi de cinco assistentes sociais, três profissionais 
egressos, vinte funcionários e vinte usuários internados no período da pesquisa escolhidos 
aleatoriamente por setor. A pesquisa obedeceu aos padrões de conduta ética. Os dados 
analisados, contribuem para melhorar a atuação interventiva dos profissionais de Serviço 
Social no espaço hospitalar. 
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INTRODUÇÃO 

O marco da intervenção do Estado brasileiro no setor da saúde 

remonta a década de 1930, tendo como principal propulsor o acelerado 

processo de industrialização, e o aparecimento de um conjunto de questões 

sociais, que passavam a demandar por parte do Estado o seu enfrentamento. 

Para Bravo (2006, p.95), o sistema de saúde no Brasil passou por intensas 

mudanças, principalmente no período do regime ditatorial instaurado no país 

em 1964, apresentando sinais de mudança somente a partir de 1980. 

Neste momento a saúde passou a contar com novos sujeitos sociais, 

que vinham discutir as condições de vida da população e as propostas 

apresentadas ao setor pelo governo. Segundo Bravo (2006, p.95) a saúde 

deixa de ser apenas de interesse dos técnicos, assumindo uma dimensão 

política, ficando vinculada à democracia.  

Com a promulgação da Carta Constituinte, a saúde passa a ser 

compreendida como um direito de todos os cidadãos brasileiros, tornando-se 

dever do Estado.  A partir de então, as práticas no SUS passam a revelar a 
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superação de um processo de trabalho vigente até os anos de 1970, momento 

em que os profissionais podiam atuar isolados e autonomamente, passando a 

sinalizar e emergência de um novo modelo com um conjunto de práticas, novas 

ocupações e atividades que resultam na ampliação e redivisão das tradicionais 

ocupações profissionais da área de saúde. 

Com a Constituição Federal de 1988, a saúde se inseriu no patamar 

de cidadania, tomando parte da prevenção aos aspectos socioeconômicos 

vividos pela população nas condições de trabalho, moradia e saneamento 

básico. Com isso se extingui o processo de seleção do usuário, e o profissional 

de Serviço Social se coloca comprometido com o projeto ético da profissão, 

buscando desenvolver ações que venham responder aos anseios do usuário 

da instituição hospitalar. 

Neste contexto percebe-se claramente a inserção do Serviço Social 

na legitimação das políticas de saúde. Enquadrando-se como campo de prática 

mediadora no atendimento ao usuário. Nesta perspectiva a prática nos 

hospitais vem se constituindo como um amplo campo de trabalho para os 

profissionais de Serviço Social. 

Todavia o assistente social nesta área precisa ter uma postura ético-

política definida para que não seja inflexível na defesa das normas e 

regulamentos da instituição, tornando-se um burocrata competente. O trabalho 

exercido pelo profissional de Serviço Social fica limitado ao funcionamento da 

instituição, esbarrando sempre no plano das necessidades internas da 

instituição, e da necessidade do usuário perante a instituição, ou seja, na ação 

do assistente social. 

De acordo com Bertani (1987), outra restrição colocada pelos 

assistentes sociais é a subalternização da profissão na área hospitalar, isto se 

dá de acordo com a autora pela falta de ousadia dos assistentes sociais como 

também pelo enorme contingente na profissão do sexo feminino na profissão, 

sem falar na distância entre o discurso e a prática, que se compreendido pode 

atiçar a busca pelo conhecimento  

Neste sentido a atuação do Serviço Social hospitalar, recaia muitas 

vezes nos aspectos secundários, porém está não deve ser exercida nos 



 

aspectos instalados, mas sim na sua relação com o real, buscando alternativas 

que solucionem os problemas levantados. 

 
2 A Trajetória do Serviço Social no Hospital Universitário do Oeste do 

Paraná 

Desde a sua inauguração o Hospital Universitário do Oeste do 

Paraná (HUOP), antes denominado Hospital Regional Anita Cannet, conta com 

um setor de Serviço Social. No início era uma profissional e uma auxiliar que 

atuava na instituição.  

 Segundo Melo (1996), em algum momento da história do Serviço 

Social na instituição, a profissão passou por certa desvalorização por parte de 

outros funcionários e da população atendida, tendo uma prática identificada 

como imediatista e assistencialista.  

Em mil novecentos e noventa e seis (1996) são contratadas três 

profissionais para o setor de Serviço Social, que contava ainda com a auxiliar 

se Serviço Social, para desenvolver suas ações dentro da instituição. De 

acordo com Melo (1996), as ações desenvolvidas pelas profissionais não eram 

planejadas, sendo este realizado de acordo com a demanda da instituição.  

Em março de 2001, ocorre a implantação do Hospital Universitário 

em parceria com a UNIOESTE, substituindo o antigo Hospital Regional de 

Cascavel. Tal implantação trouxe vários avanços para o Hospital e para o 

Serviço Social. 

 Com a mudança foi necessário um concurso para a contratação de 

um número maior de funcionários, incluindo-se quatro vagas para Assistentes 

Sociais.  

Em junho de dois mil e cinco (2005), devido à grande demanda da 

instituição, e para dar resposta aos problemas relacionados à falta de 

profissionais de saúde na instituição ocorreu um teste seletivo, e entre os 

profissionais contratados estava um profissional de Serviço Social, sendo que 

esta atuou no HUOP por um ano. No ano de 2007 passou a atuar no setor de 

Serviço Social uma auxiliar de enfermagem que tinha concluído o curso 

superior em Serviço Social, e estava atuando como assistente social em outra 

instituição, sendo que esta se beneficiou do decreto Estadual nº 1982/2007, 



 

que dava direito ao funcionário público, que tivesse concluído o ensino superior 

antes do ano de mil novecentos e noventa e nove, e que estivesse atuando na 

área de formação por no mínimo seis meses e que fosse o setor na instituição 

a qual pleiteava a vaga. Desta forma o setor passou a contar com mais uma 

profissional que veio contribuir com as ações desenvolvidas pelo mesmo. 

Contudo muitos eram os embates diários dentro da instituição, 

devido à falta espaço adequado para a sua atuação, espaço este garantido no 

Código de Ética da Profissão, e que no HUOP não era acatado. Primeiramente, 

o setor de Serviço Social estava localizado em uma sala ao lado da recepção 

do ambulatório, em condições inadequadas para o atendimento devido ao seu 

tamanho da sala, que era pequena em relação ao número de profissionais que 

nela permaneciam, bem como pela intensa demanda de usuários nela 

atendidos, sendo também inadequada para preservar o sigilo das informações 

prestadas pelos usuários, deixando de garantir privacidade nos atendimentos 

das Assistentes Sociais.  

No entanto, levando em consideração o Código de Ética profissional 

do Assistente Social, “Cap. II – Das Relações com as Instituições 

Empregadoras e outras, artigo 7º, o assistente social possui o direito dispor de 

condições de trabalho condignas, seja em local público ou privado e direito ao 

sigilo profissional.” Sendo assim, as Assistentes Sociais requisitaram a 

avaliação da Agente Fiscal do Conselho Regional de Serviço Social (CRESS) 

no ano de dois mil e seis (2006), quanto à sala e às condições de trabalho. A 

Fiscal, depois de avaliar a situação, enviou ao diretor geral do HUOP a 

requisição para o enquadramento das condições de trabalho das profissionais 

com a Portaria nº 635/2002 que estabelece normas e critérios para instalação e 

adequação de sala de atendimento do Serviço Social.  

Após essa requisição, o hospital Universitário do Oeste do Paraná, 

adequou-se conforme as normas padrões do Conselho Federal de Serviço 

Social (CFESS).  Atualmente o Serviço Social está localizado na parte externa 

do Hospital, permitindo o melhor acesso por parte dos usuários, mas 

dificultando o exercício profissional nas devidas alas do hospital.  



 

Em dois mil e oito (2008) novamente o HUOP abriu inscrições para 

um novo concurso público com mais uma vaga para assistente social. 

Passando o setor a contar com cinco profissionais. 

 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

De acordo com Minayo (1994), metodologia é o caminho do 

pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade. Portanto 

entende-se que o processo de pesquisa seja um caminho de indagação e 

construção da realidade, contribuindo para a construção do conhecimento e 

para o processo de formação profissional.  

A presente pesquisa tem por objetivo compreender a dimensão 

técnico-operativo da intervenção profissional do assistente social no Hospital 

Universitário do Oeste do Paraná – Cascavel/PR. Buscando identificar o 

Serviço Social na política de saúde, compreendendo-a como espaço de 

intervenção para o assistente social, refletindo sobre a prática profissional em 

suas dimensões teórico-metodológico, técnico-operativo e ético-político.   

A pesquisa foi realizada em várias etapas. Primeiramente realizou-

se um levantamento bibliográfico, a fim de ter um aprofundamento do 

conhecimento teórico acerca do tema, para isso utilizou-se da biblioteca da 

UNIOESTE/ campus de Toledo. 

Para a elaboração e desenvolvimento da pesquisa foi desenvolvida 

uma investigação de abordagem do tipo quanti-qualitativa (Martinelli, 1999), 

optando por uma pesquisa tipo exploratória (Marsiglia apud Mota, 2006). 

Posteriormente foi feito um levantamento documental (Gil, 2008). 

Para ter acesso aos documentos referentes ao Serviço Social na instituição, foi 

elaborado um Termo de Consentimento para Uso de Dados de Arquivo. 

Utilizou-se também do instrumental observação participante (Gil, 

2008).  Para a coleta de dados, se utilizou questionários com questões abertas 

e fechadas para as assistentes sociais atuantes e egressas e demais 

funcionários. Os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido foram 

elaborados exclusivamente para cada sujeito participante do processo de 

pesquisa. 



 

A pesquisa foi realizada com os funcionários e assistentes sociais 

dentro da instituição hospitalar neste caso o HUOP, sendo que foi feito 

previamente um primeiro contato com os mesmos para que estes no momento 

da pesquisa participassem. Com as assistentes sociais egressas a 

pesquisadora fez um primeiro contato via telefone e num segundo momento as 

procurou em seus respectivos locais de trabalho. Já com os usuários a 

pesquisadora utilizou-se do fato de fazer o estágio supervisionado (no HUOP), 

para fazer as entrevistas nas diversas alas do hospital. 

O universo da pesquisa foi  composto por cinco assistentes que 

correspondem ao universo total destes profissionais atuantes na instituição, por 

três profissionais egressos, vinte funcionários do HUOP que nesta pesquisa 

representam os 144 funcionários do Instituto Social do Estado do Paraná 

(ISEP), que trabalham no hospital desde o início de suas atividades, e vinte 

usuários internados no HUOP escolhidos aleatoriamente dois por ala.  

Em referência a amostra das cinco assistentes sociais, uma das 

participantes embora houve-se aceitado participar da pesquisa quando lhe foi 

solicitado, não respondeu o questionário devido estar de férias no momento 

que este foi entregue, impossibilitando dessa forma a sua participação na 

pesquisa. Em relação à amostra das três assistentes sociais egressas, uma 

das participantes embora tenha aceitado participar num primeiro momento da 

pesquisa, quando procurada novamente recusou-se a participar alegando estar 

passando por problemas pessoais impossibilitando a de participar da pesquisa. 

 A abordagem aos sujeitos foi realizada somente após o 

esclarecimento do objetivo da pesquisa, sendo alcançada a concordância por 

escrito dos sujeitos, deixando livre a escolha de participar ou não da mesma. 

Também foi explicado que será mantido resguardado o anonimato dos 

mesmos, conforme o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e/ou Termo 

de Compromisso para uso de Dados, aprovados pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) UNIOESTE, campus Cascavel – Paraná.  

 

3.1 APRESENTAÇÃO E ANALÍSE DOS DADOS DA PESQUISA 

De acordo com Minayo (1994), o termo análise significa mais que 

um procedimento técnico. Podendo ser defendida como: 



 

 
Um conjunto de técnicas [...] visando obter, por procedimentos 
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo [...], indicadores 
[...] que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 
condições de produção/recepção destas [...]. (BARDIN, 1979, apud 
MINAYO, 1994, p.199). 
 

 

As análises, e as interpretações dos dados da pesquisa de campo, 

serão apresentados por três eixos que se relacionem com os objetivos da 

pesquisa. 

 
3.2.1 A prática profissional do Assistente Social dentro do HUOP, suas 

ações e as principais demandas da profissão no espaço hospitalar 

Aqui abordamos a prática profissional dos assistentes sociais, suas 

principais ações e demandas dentro da instituição.  

Iamamoto (1999), afirma que o setor de saúde é o que mais absorve 

profissionais assistentes sociais, fator decorrente também da necessidade do 

reaparelhamento do Estado a partir da Constituição Federal de 1988.  

Neste sentido os profissionais de Serviço Social na área da saúde, 

são chamados a realizar ações voltadas a garantira dos direitos dos usuários 

do sistema.  Ao questionarmos profissionais assistentes sociais sobre as 

principais ações desenvolvidas na instituição e o que os outros participantes da 

pesquisa acham que seja a função a importância deste dentro do HUOP 

obteve-se as respostas a seguir 

 
Atendimento ao público em geral; realização de visita e abordagem 
aos pacientes para entrevista e coleta de dados. Encaminhamento, 
quando necessário, aos serviços da rede assistencial. Informação e 
orientação aos pacientes e familiares sobre normas e rotinas. 
Acompanhamento de familiares dos pacientes que necessitam de um 
maior incentivo para o tratamento. (A.S.1). 
 
Um auxílio para aqueles que não têm condições. (U. 1) 
 
Eles orientam os visitantes os familiares dos pacientes providenciam 
roupas transportes, alimentação para acompanhantes e pacientes. A 
Assistente Social ajuda na fiscalização e aplicação dos direitos dos 
pacientes e acompanhantes. (F.7). 
 

 
 Ao se questionar as assistentes sociais egressas sobre quais as 

ações desenvolvidas por elas no período em que atuaram na instituição, estas 

responderam que: 



 

 
Atendimento a familiares; informações da rotina do hospital e do 
tratamento; captação de órgãos; implantação do atendimento em 
HIV/AIDS (hospital dia e internamento); acompanhamento de casos; 
implantação de programas (projetos e comissões); educação 
continuada; campanhas (agasalhos, biblioteca, sala de recreação e 
outros); treinamentos, palestras, CIPA, visitas domiciliares; tratamento 
fora do município. (A.S.E.2) 

 
Pode-se perceber através das falas das assistentes sociais que 

atuam na instituição, como daquelas que já atuaram na mesma, que suas 

ações continuam ocorrendo através de orientações, informações e/ou 

intervenções como forma de garantir os direitos dos pacientes internados e 

especificamente usuários do SUS. Em relação às respostas dadas pelos outros 

participantes da pesquisa, nota-se que estes entendem que o Serviço Social 

tem um papel de mediador, ou seja, está ali para ajudar ainda que o que 

descreve manual interno do Hospital Universitário do Oeste do Paraná seja 

mais objetivo e claro com relação a estas atribuições. 

O Serviço Social no HUOP tem sua ação voltada primeiramente às 

necessidades humanas, de acordo com o que preconiza o SUS, que é a 

garantia de ser atendido em qualquer lugar do país independente da condição 

financeira, religião ou etnia. Todos têm o direito de ser atendido na rede de 

saúde pública.  

Portanto para Costa (2006), 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. 

 
E importantíssimo, como profissional qualificada deve ser a mediador 
entre a instituição e a pessoa que já sofre discriminação, 
desigualdade e exclusão, buscando alternativas para superação das 
situações. (F.1). 
 
 
Necessidades imediatas: vale-transporte, contatos telefônicos, 
alimentação, etc. Dificuldades para obter a documentação necessária 
para garantia de direitos (saúde, previdência, assistência). (A.S.E.1) 
 
 
Auxiliar, dando roupa, ligando para a família dos pacientes. (U. 7). 
 

 



 

Através destas respostas e possível compreender que as ações dos 

profissionais visam dar atendimento imediato aos usuários que buscam 

tratamento na instituição. Ações estas que podem mudar dependendo das 

características e dos objetivos da instituição. 

As atividades desenvolvidas pelos profissionais de Serviço Social 

são consideradas como bases nos processos e programas de desenvolvimento 

social, sendo que tratam da “questão social”. Cabendo ao profissional, analisar 

e investigar sua conjuntura buscando intervir de uma maneira que traga 

mudanças a vida dos usuários.  Nesse sentido, ao atender às necessidades 

imediatas e mediatas do usuário, o Serviço Social na saúde interfere e cria um 

conjunto de mecanismos que incidem sobre as principais contradições do 

sistema de saúde pública no Brasil. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objeto desta pesquisa foi compreender a dimensão técnico-

operativa da intervenção profissional do assistente social no Hospital 

Universitário do Oeste do Paraná, a fim de observar os avanços da profissão 

quanto às lutas empreendidas no campo da saúde, definindo ainda as 

atribuições, limites e perspectivas dentro da instituição hospitalar. 

Chama a atenção e desafia, o fato constatado por meio da pesquisa, 

que aponta haver ainda no HUOP, após anos de atuação de profissionais de 

Serviço Social, uma visão referente a esta atuação que identifica o Serviço 

Social apenas como mediador institucional.  

Outro aspecto a ser considerado diz respeito à autonomia das ações 

das assistentes sociais dentro do HUOP, visto que as mesmas acreditam ainda 

não ter garantido este espaço, ainda que tenham avançado em relação às 

ações, porém, isso não quer dizer que aceitem o que é posto, sem lutar por um 

espaço mais democrático para o desenvolvimento de suas ações.  

Outro dado importante levantado pela pesquisa foi a que os 

funcionários não têm clareza da função do profissional de Serviço Social na 

instituição, fator que interfere diretamente na consolidação do espaço 

ocupacional, e que se associa diretamente com outro dado levantado pela 

pesquisa, e que se refere à educação continuada preconizada como uma 



 

prerrogativa para a institucionalização do SUS, e que na instituição em questão 

não é oferecida a todos os funcionários.  

 Desta forma a pesquisa possibilitou verificar os avanços da 

profissão quanto às conquistas e lutas no campo da saúde. Retratando ainda 

um Serviço Social que busca fortalecer sua identidade a partir dos princípios de 

seu projeto ético político, bem como à definição de suas atribuições, limites e 

perspectivas. Dentro do espaço hospitalar, observa-se que as Assistentes 

sociais têm uma grande demanda de trabalho, e que os outros profissionais 

que atuam na instituição acabam transferindo ou delegando a ele atividades 

que não são de sua competência, mas que de certa forma é envolvido e acaba 

atuando como agente amenizador. 

Neste sentido considera-se que este trabalho de pesquisa foi um 

exercício de ampliação do conhecimento em um dos espaços ocupacionais do 

Serviço Social na Política da Saúde, desmistificando relações através de 

questões pertinentes à prática do profissional do Serviço Social no Hospital 

Universitário do Oeste do Paraná.  
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