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Resumo: Pesquisa bibliográfica de trabalho de conclusão de curso, que apresenta o 
documento “Parâmetros para Atuação dos Assistentes Sociais na Política de Saúde do 
Conselho Federal de Serviço Social – CFESS” o qual tem o objetivo de instrumentalizar a 
prática profissional na saúde, para fortalecer o trabalho dos assistentes sociais, na direção dos 
Projetos de Reforma Sanitária e Ético-Político Profissional. Objetiva destacar a importância do 
fortalecimento do trabalho profissional do assistente social na saúde; seus resultados apontam 
para a importância de fortalecer a prática profissional como meio de garantir a qualidade e o 
acesso igualitário dos usuários às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. 
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INTRODUÇÃO 

O assistente social, como profissional de Saúde, tem como competência 

intervir junto aos fenômenos socioculturais e econômicos, que traduzem a 

eficácia dos programas de prestação de serviços, ao nível de promoção, 

proteção e/ou recuperação da saúde.  

A atenção à saúde não está centrada apenas sob o enfoque médico, 

mas nas diferentes intervenções cujas práticas enfocam a prevenção. Com 

isso, a especialização da prática profissional no trabalho coletivo na saúde 

evidencia-se em sua atuação, que não se dá apenas na doença de forma 

específica, mas no conjunto de variáveis que a determinam.  

 Tem-se por objetivo geral, nesta pesquisa, compreender e analisar como 

o assistente social está respaldando sua prática profissional a partir dos 

Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde do 

Conselho Federal de Serviço Social (CFESS).  

Para a discussão desse tema se leva em conta a necessidade de 

compreender o contexto histórico da construção e implementação da Política 

de Saúde no Brasil, até porque há que se compreender que o surgimento das 

políticas sociais ocorreram por etapas e de formas diferenciadas entre os 

países, conforme cada movimento e pressão da classe trabalhadora, além do 

desenvolvimento das forças produtivas, das correlações e composição da força 
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no âmbito do Estado, período em que o Estado capitalista passa a assumir e a 

realizar ações sociais de forma mais ampla, planejada, sistematizada e com 

caráter de obrigatoriedade.  

A política de saúde no Brasil teve seu início, efetivamente, a partir da 

década de 1930, momento de efervescência do processo de industrialização.  

Neste período, o Brasil era governado pelo presidente Getúlio Vargas.  

Em 1960, com a crescente insatisfação, intensa mobilização e luta dos 

trabalhadores, buscou-se uma nova forma de organização, e com isso, houve a 

aprovação da Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS) que propunha a 

uniformização dos benefícios prestados por vários institutos, colocando em 

ordem mais de 300 leis e decretos referentes à Previdência Social.  

 Na ditadura, o Estado conservou-se com caráter de repressão-

assistencialista, com política de assistência ampliada, burocratizada e 

modernizada pela máquina estatal com o intuito de aumentar o poder de 

regulação sobre a sociedade, suavizando, assim, as tensões sociais para 

conseguir legitimar o regime. 

 A partir dos anos de 1980, a sociedade brasileira, ao mesmo tempo em 

que vivenciou um processo de democratização política e superação do regime 

ditatorial, experimentou uma profunda crise econômica. Para Bravo (1996), a 

saúde, nesta década, contou com a participação de novos sujeitos sociais, as 

quais eram os profissionais da saúde representados por entidades que 

defendiam melhorias na saúde, o fortalecimento do setor público e o 

movimento sanitário.  

A partir de 1983, o Movimento Sanitário ampliou a resposta de 

reformulação do Sistema Saúde com a ocupação de espaços nas instituições 

estatais, com o objetivo de produzir mudanças nesta política.  

Para Bravo e Matos (2001), na década de 1990, ocorreu a substituição 

das lutas coletivas efetivadas na década de 1980 por lutas corporativas em 

defesa de grupos de interesses particulares e imediatos dos trabalhadores pela 

efetivação da Reforma Sanitária na sua totalidade, ampliando os direitos 

sociais na direção da democracia. 

Baseado nos preceitos institucionais, o SUS está estruturado a partir de 

um conjunto de princípios que tem como objetivo organizá-lo de forma a dar 



 

qualidade ao mesmo, promovendo ainda a redefinição dos papéis institucionais 

das unidades políticas, como a União, o Estado, os municípios e territórios na 

prestação dos serviços de saúde; e efetivo financiamento do Estado.  

 Segundo os parâmetros do CFESS (2010) no século XXI, com a entrada 

do governo Luís Inácio Lula da Silva, houve uma expectativa de construção de 

um novo Brasil, com a redução das desigualdades sociais por meio de uma 

política econômica com redistribuição de renda e geração de empregos. Já na 

saúde a pretensão era o retorno do Projeto da Reforma Sanitária, porém esta 

expectativa não se concretizou e a política de saúde permaneceu focalizada e 

sem financiamento efetivo.  

 Ainda que o SUS, neste novo século, não tenha conseguido inovar e 

está longe do SUS proposto pela carta constitucional, este se consolidou como 

um espaço para os usuários que não tinham acesso aos serviços privados de 

saúde. 

 Neste contexto, no século XXI, consequentemente, a tarefa do Estado 

consistiu em garantir um mínimo aos que não podem pagar, ficando para o 

setor privado o atendimento aos que têm acesso ao mercado. Assim sendo, as 

principais propostas foram de caráter focalizado para atender às populações 

vulneráveis por meio do pacote básico para a saúde, a ampliação da 

privatização. Este cenário por certo passa a demandar do Assistente Social  

um arcabouço articulador da sua prática que o habilite à luta pela defesa da 

consolidação da política universal de saúde no Brasil. 

 

 2.0 A PRÁTICA PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL E OS 
“PARÂMETROS PARA ATUAÇÃO DE ASSISTENTES SOCIAIS NA 
POLÍTICA DE SAÚDE” 
 
 Até o final do século XX, o discurso predominante no Serviço Social se 

caracterizava pela prática profissional para definir um conjunto de instrumentos 

e técnicas da intervenção profissional. No debate contemporâneo, esta 

discussão se associou ao processo de trabalho, conceito este baseado nos 

pressupostos marxistas.  

 O fazer profissional do Assistente Social foi, historicamente, permeado 

por dicotomias entre o saber e o fazer. Na definição de suas prioridades ou na 



 

sua operacionalização, coexistem posturas diferentes, levando os profissionais 

a práticas diferenciadas. O saber transmitido na formação profissional integra 

um conjunto de conhecimentos, valores, modelos e símbolos que se acumulam 

no próprio fazer e que se traduzem naquilo que se conhece como prática.  

 Para Iamamoto (2000), a compreensão, ao se pensar a prática 

profissional, já está relacionada à prática social, ou seja, existe a tendência de 

conectá-la diretamente à prática da sociedade; outros qualificam a prática do 

Serviço Social de “práxis social”, ao considerar o conjunto da sociedade em 

movimento e em contradições. 

 O documento intitulado como “Parâmetros para a atuação de 

Assistentes Sociais na Saúde” é fruto do Grupo de Trabalho “Serviço Social na 

Saúde”, instituído pelo Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e sua 

finalidade é referenciar a intervenção dos profissionais na área da saúde, 

buscando responder, uma demanda da categoria em torno de orientações 

gerais sobre prática profissional e as respostas a serem dadas às demandas 

identificadas no cotidiano no campo da saúde, como também, àquelas 

requisitadas pelos usuários dos serviços e empregadores desses profissionais. 

 Para a elaboração deste documento, foram consultadas diferentes 

publicações e documentações do CFESS e dos diversos Conselhos Regionais 

que abordavam as atribuições e competências profissionais. Foram também, 

consultados os documentos publicados por diversas secretarias municipais e 

estaduais e pelo Ministério de Saúde, que se amparam na Resolução do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 218, de 6 de março de 1997, que 

reconhece a categoria de assistentes sociais como profissionais de saúde, 

além da Resolução CFESS nº 383, de 29 de março de 1999, que caracteriza o 

assistente social como profissional de saúde.  

 O documento está estruturado em quatro itens, o primeiro, intitulado 

“Saúde, Reforma Sanitária, Sistema Único de Saúde e desafios atuais”, o 

segundo, aborda “Serviço Social e Saúde”, o terceiro aborda “Atuação do 

Assistente Social na Saúde” e por fim o quarto aponta para “Algumas 

Reflexões”. O referido documento não é um referencial quantitativo para 

atuação profissional na saúde, e sim um conteúdo articulado com as demandas 

profissionais, para intervenção profissional e as demais políticas públicas, pois, 



 

o que se espera com a discussão dos parâmetros é “[...] fortalecer o trabalho 

dos assistentes sociais na saúde, na direção dos Projetos de Reforma Sanitária 

e Ético-Político Profissional, imprimindo maior qualidade ao atendimento 

prestado à população usuária dos serviços de saúde em todo o Brasil” 

(CFESS, 2010, p. 15).   

 O documento do CFESS (2010) remete também ao contexto histórico da 

década de 1980, momento em que a classe trabalhadora não conseguiu 

interferir na ordem econômica, mesmo após ganhos significativos no âmbito 

social e político, pois no final desta década as conquistas foram no campo 

político e não no econômico. Já tratado anteriormente, nesta década a saúde 

foi a área que mais obteve avanços, como exemplo tem-se o SUS que é 

integrante da Seguridade Social e uma das proposições do Projeto de Reforma 

Sanitária, e regulamentado em 1990 pela LOS. 

 Na década de 1990, com a afirmação do projeto neoliberal, surge a 

defesa do processo de privatização e a constituição do cidadão consumidor, a 

saúde passa a ser mercantilizada e o atendimento através do Estado é básico, 

uma vez que esse atendimento não é de interesse do setor privado. 

 Conforme CFESS (2010) nesta conjuntura, de nova configuração da 

política de saúde o trabalho do assistente social enfrenta modificações nas 

condições de trabalho, na formação profissional, nas influências teóricas, na 

ampliação da demanda e na relação com os demais profissionais e 

movimentos sociais. Desta maneira, amplia-se o trabalho precarizado e os 

profissionais são chamados para amenizar a situação de pobreza absoluta a 

que a classe trabalhadora é submetida.  

           A partir disso, as entidades do Serviço Social têm o desafio de se 

articular com os demais profissionais de saúde e movimentos sociais em 

defesa da Reforma Sanitária, construídos em meados dos anos de 1970, e 

com pressuposto de transformações estruturais nas políticas sociais e na 

saúde, em particular.  

 O segundo item tratado pelos parâmetros do CFESS (2010) é o “Serviço 

Social e Saúde”, e para fazer esta análise o documento também se refere à 

década de 1980, que já foi tratada anteriormente. Esta década foi marcada pelo 

início do amadurecimento da tendência hegemônica na academia e nas 



 

entidades representativas da categoria, a intenção de ruptura e interlocução 

com a tradição marxista. 

 Na década de 1990, os avanços obtidos pela prática dos assistentes 

sociais não são considerados suficientes, visto que, este período foi marcado 

pela implantação do projeto neoliberal, onde os dois projetos em disputa, 

privatista e da reforma sanitária, passam a exigir diferentes requisições do 

Serviço Social. Com todo este movimento do Serviço Social na saúde, 

gradativamente surge o discurso da necessidade da criação de entidades ou 

da realização de fóruns de capacitação e debates dedicados à importância da 

produção do conhecimento nesta área de atuação. 

 A partir destas discussões, o documento do CFESS (2010) apresenta 

algumas reflexões, onde o problema não está no fato dos profissionais de 

Serviço Social buscarem aprofundamentos na área da saúde, mas sim, o que 

se torna importante destacar, que devido aos méritos de sua competência, o 

profissional passa a desempenhar outras atividades como: direção de unidades 

de saúde, controle dos dados epidemiológicos, entre outros, o que não o 

identifica mais como um assistente social. 

 Outra questão que se colocou é a tentativa de obscurecer a função 

social da profissão na divisão social e técnica do trabalho. Este problema 

menciona-se quando o profissional, no seu cotidiano de trabalho, se distancia 

do objetivo da profissão, que na área da saúde passa pela compreensão dos 

determinantes sociais, econômicos e culturais que interferem no processo 

saúde-doença e na busca de estratégias político-institucionais para o 

enfrentamento dessas questões.  

 Conforme os Parâmetros do CFESS (2010), na saúde o grande foco 

continua sendo a implementação do projeto de Reforma Sanitária, construído 

na década de 1970, uma vez que este projeto tem relação direta com o projeto 

profissional dos assistentes sociais. A dificuldade para a categoria profissional 

é consolidar efetivamente este projeto na sua prática diária. Desta forma, 

compreende-se então que ao Serviço Social cabe uma atuação articulada com 

outros segmentos que defendem o aprofundamento do SUS. 

 O Parâmetro do CFESS (2010) considera que para pensar e realizar 

uma atuação competente e crítica do Serviço Social na área da saúde é 



 

necessário: 

 

[...] estar articulado e sintonizado ao movimento dos trabalhadores e 
de usuários que lutam pela real efetivação do SUS; conhecer as 
condições de vida e trabalho dos usuários, bem como os 
determinantes sociais que interferem no processo saúde-doença; 
facilitar o acesso de todo e qualquer usuário aos serviços de saúde 
da instituição e da rede de serviços e direitos sociais, 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; buscar a necessária atuação 
em equipe, tendo em vista a interdisciplinaridade da atenção em 
saúde; estimular a intersetorialidade, tendo em vista realizar ações 
que fortaleçam a articulação entre as políticas de seguridade social, 
superando a fragmentação dos serviços e do atendimento às 
necessidades sociais; 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 realizar 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 
ao aprofundamento dos direitos conquistados. (CFESS, 2010, p. 31-
32) 

  

 O documento do CFESS (2010) aborda que não existe uma fórmula 

pronta na construção de um projeto democrático e a sua defesa não deve ser 

peculiar apenas de uma categoria profissional. Na verdade os profissionais 

precisam desafiar e enfrentar a defesa da democracia, das políticas públicas e 

consubstanciar um trabalho no cotidiano de forma a fortalecer a dimensão dos  

direitos e conquistas da população defendida pelo projeto ético-político 

profissional.  

 O terceiro item tratado pelo parâmetro do CFESS (2010) aborda a 

“Atuação do Assistente Social na Saúde”. Este  tem a finalidade de distinguir as 

atribuições gerais do assistente social e, ressaltar as ações do profissional na 

saúde. As competências e atribuições dos profissionais de Serviço Social, 

sejam as realizadas na saúde ou em outros espaços sócio ocupacionais, são 

orientadas e norteadas por direitos e deveres que constam no Código de Ética 

Profissional e na Lei de Regulamentação da Profissão.  

 O assistente social é um profissional que tem perfil para atuar nas 



 

diferentes políticas sociais a partir das leis que regulamentam a profissão, o 

mesmo deve afastar-se das abordagens tradicionais funcionalistas e 

pragmáticas, que reforçam as práticas conservadoras e abordam as situações 

sociais como problemas pessoais que devem ser resolvidos individualmente. 

Ao reconhecer a “questão social” como objeto de intervenção profissional, a 

atuação profissional demanda em uma perspectiva totalizante, baseada em 

determinantes sociais, econômicos e culturais das desigualdades sociais.  

 As competências e atribuições dos assistentes sociais, com base nas 

leis de regulamentação da profissão, requisitam dos profissionais capacidades 

fundamentais à concepção do contexto sócio histórico em que se situa a 

intervenção. Estas competências admitem ao profissional realizar uma análise 

crítica da realidade para estruturar seu trabalho e estabelecer as competências 

e atribuições específicas necessárias ao enfrentamento das situações e 

demandas sociais que se apresentam no cotidiano profissional.      

 O documento do CFESS (2010), aponta que é necessário caracterizar o 

entendimento de ação profissional que se estrutura no conhecimento da 

realidade dos sujeitos para os quais são destinadas na definição dos objetivos, 

na escolha de abordagens e dos instrumentos apropriados às abordagens 

definidas. A ação profissional está pautada nos fundamentos teórico-

metodológicos e ético-políticos construídos pela profissão em determinados 

momentos históricos e os procedimentos técnico-operativo.  

 Como já foi referenciado pelo documento acima, o projeto ético-político 

da profissão pauta-se na perspectiva da totalidade social e tem na “questão 

social” a base fundamental. Desta forma, para a atuação na saúde alguns 

conceitos são fundamentais para o assistente social como a concepção de 

saúde, a intersetorialidade, a interdisciplinaridade e a participação sociais. 

 Com o estudo dos parâmetros do CFESS (2010), observaram-se alguns 

desafios já postos para a profissão, e para Bravo e Matos (2006), os 

apontamentos levantados para o Serviço Social na área da saúde estão 

relacionados ao exercício profissional, não se reduziram a ações exclusivas 

sobre as questões subjetivas vivenciadas pelos usuários e nem pela defesa de 

uma suposta particularidade entre o trabalho desenvolvido pelos assistentes 

sociais nas diferentes especialidades da medicina, mas sim de um profissional 



 

capacitado para formular sua prática voltada para lutar por um SUS com visão 

generalista e não fragmentada.  

 Segundo o documento do CFESS (2010), o que se quer com a 

intervenção do assistente social na saúde deve ter como parâmetro uma 

formação continuada para dar conta das exigências posta na sociedade, além 

da fundamental investigação criativa e incessante da inclusão dos 

conhecimentos e das novas exigências à profissão, articulados aos princípios 

dos projetos da Reforma Sanitária e ético-político do Serviço Social, uma vez 

que o objetivo central é dar respostas com qualidade e qualificadas para as 

reais necessidades apresentadas pelos usuários.  

 Pois, cabe à prática profissional articular o aprofundamento do SUS, 

formular estratégias para reforçar ou criar experiências nos serviços de saúde 

que efetivem o direito social à saúde, ou seja, o trabalho do assistente social na 

saúde requer que o mesmo esteja articulado com o projeto ético político da 

profissão e o projeto de Reforma Sanitária, considerando o Código de Ética 

Profissional, pois apresenta ferramentas que dão suporte para a atuação 

profissional na saúde.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este pesquisa procurou fazer uma análise sucinta da política de saúde, 

com ênfase nos principais desafios a serem enfrentados na atualidade, 

enfatizando os Parâmetros para a atuação dos assistentes sociais na saúde, 

como um subsídio para ampliar o debate e possibilitar uma reflexão dos 

profissionais face às ações realizadas, de maneira a fortalecer o projeto ético-

político profissional. Visto que, a atuação profissional na saúde utiliza suas 

competências e seus conhecimentos, articulados aos princípios do projeto 

ético-político da profissão, na compreensão dos aspectos sociais, econômicos, 

políticos e culturais que interferem no processo saúde-doença, buscando 

estratégias para o enfrentamento das mais diversas demandas existentes na 

saúde.  

 Neste trabalho não se pretendeu abordar todas as atribuições e 

competências do assistente social levantadas pelos Parâmetros do CFESS, 

pois se considerou que estas estão em permanente construção, sendo um 



 

desafio aos assistentes sociais que atuam na saúde. Considera-se que o 

documento em questão,   abrange e discute a saúde de forma ampliada, desde 

a atenção primária até as práticas nas áreas mais complexas.  

 Compreende-se a partir da discussão exposta, que apresentam-se 

dificuldades históricas para os profissionais incorporarem os instrumentais 

apresentados pelo documento do CFESS (2010) no cotidiano e os motivos são 

os mais variados como a demanda sufocadora, por não terem um espaço de 

discussão nas unidades e nem tempo para refletir a prática profissional, 

contudo a educação permanente no Serviço Social se faz necessária por que 

sabemos o quanto o trabalho dos assistentes sociais está sempre sujeito a 

imprevistos, o que exige clareza na intencionalidade de suas ações, 

criatividade e iniciativa para lidar com as diferentes situações que surgem nas 

dinâmicas dos serviços e/ou espaços ocupacionais. A capacitação e a 

qualificação profissional devem ser discutidas não como um requisito de 

empregabilidade, mas como forma de organização coletiva de uma categoria 

profissional que tem a intenção de contribuir com a promoção social e defesa 

dos direitos humanos na sociedade atual. Desta forma, a educação 

permanente para os assistentes sociais se constituiu numa estratégia de 

formação profissional a partir da possibilidade de construir-se e transformar-se 

no e o mundo do trabalho em um movimento dinâmico mediado por valores 

éticos e políticos. 
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