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1. SAÚDE, REFORMA SANITÁRIA, SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
• A concepção de Seguridade Social representa um dos maiores avanços da

Constituição Federal de 1988, no que se refere à proteção social e no
atendimento às históricas reivindicações da classe trabalhadora.

• Está inserida no capítulo “Da Ordem Social” e é composta pelo tripé Saúde,
Assistência Social e Previdência Social. Representa a promessa de afirmação e
extensão de direitos sociais em nosso país, em consonância com as
transformações sociopolíticas que se processaram.

• Nessa direção, destaca-se como significativo na concepção de Seguridade Social:
a universalização; a concepção de direito social e dever do Estado; o estatuto de
política pública à assistência social; a definição de fontes de financiamento e
novas modalidades de gestão democrática e descentralizada com ênfase na
participação social de novos sujeitos sociais, com destaque para os conselhos e
conferências.



• O conceito de seguridade social, defendido pela Carta de Maceió15 (2000),
reforça esse avanço, mas vai além: sustenta um modelo que inclui todos os
direitos previstos no artigo 6º da Constituição Federal (educação, saúde,
trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência e assistência social), de
modo a conformar um amplo sistema de proteção, mais consoante às
condições gerais dos cidadãos brasileiros (BOSCHETTI, 2007).

• Parte-se da concepção de que as Políticas de Seguridade Social são
concebidas na ordem capitalista como o resultado de disputas políticas e,
nessa arena de conflitos, as políticas sociais, resultantes das lutas e
conquistas das classes trabalhadoras, assumem caráter contraditório,
podendo incorporar as demandas do trabalho e impor limites, ainda que
parciais, à economia política do capital. Nessa perspectiva, ao garantir
direitos sociais, as políticas sociais podem contribuir para melhorar as
condições de vida e trabalho das classes que vivem do seu trabalho, ainda
que não possam alterar estruturalmente o capitalismo.



• A perspectiva de seguridade social pautada no projeto ético-político da
categoria é concebida como “parte de uma agenda estratégica da luta
democrática e popular no Brasil, visando à construção de uma sociedade
justa e igualitária” (CFESS, 2000).

• Não é vista como um fim, mas como transição a um padrão de civilidade, que
começa pela garantia de direitos no capitalismo, mas que não se esgota nele.

• Na década de 1980, as classes trabalhadoras não conseguiram interferir
substantivamente na ordem econômica, apesar de terem obtido significativas
vitórias no âmbito social e político, num contexto de lutas democráticas
contra o regime ditatorial que se instalou no Brasil desde 1964.



• O que se verificou para os trabalhadores, no final dessa década, foram conquistas
no campo da ação política organizada e derrota no campo econômico.

• Apesar das vitórias dos movimentos sociais organizados, a transição do regime
autocrático para o sistema democrático ocorreu com marcas subalternizadas, ou
seja, operou uma “transição negociada”, sem uma ruptura radical com as forças
políticas até então hegemônicas, sejam do regime militar, do latifúndio e do
grande capital, sobretudo do capital bancário (COUTINHO apud MOTA, 1995).

• A saúde foi uma das áreas em que os avanços constitucionais foram mais
significativos. O Sistema Único de Saúde (SUS), integrante da Seguridade Social e
uma das proposições do Projeto de Reforma Sanitária, foi regulamentado, em
1990, pela Lei Orgânica da Saúde (LOS)16.

• Ao compreender o SUS como uma estratégia, o Projeto de Reforma Sanitária tem
como base o Estado democrático de direito, responsável pelas políticas sociais e,
consequentemente, pela saúde.



• A principal proposta da Reforma Sanitária é a defesa da universalização das
políticas sociais e a garantia dos direitos sociais.

• Nessa direção, ressalta-se a concepção ampliada de saúde, considerada como
melhores condições de vida e de trabalho, ou seja, com ênfase nos
determinantes sociais; a nova organização do sistema de saúde por meio da
construção do SUS, em consonância com os princípios da intersetorialidade,
integralidade, descentralização, universalização, participação social e
redefinição dos papéis institucionais das unidades políticas (União, Estado,
municípios, territórios) na prestação dos serviços de saúde; e efetivo
financiamento do Estado.



• O Sistema Único de Saúde (SUS) completou vinte anos de existência e, não
obstante ter conseguido algumas inovações, o SUS real está longe do SUS
constitucional.

• Há uma enorme distância entre a proposta do movimento sanitário e a
prática do sistema público de saúde vigente. O SUS foi se consolidando como
espaço destinado aos que não têm acesso aos subsistemas privados, como
parte de um sistema segmentado.

• A proposição inscrita na Constituição de 1988 de um sistema público
universal não se efetivou, apesar de alguns avanços, como o acesso de
camadas da população que antes não tinham direito; o sistema de
imunização e de vigilância epidemiológica e sanitária; os progressos na alta
complexidade, como os transplantes, entre outros.



• A nova configuração da política de saúde vai impactar o trabalho do
assistente social em diversas dimensões: nas condições de trabalho, na
formação profissional, nas influências teóricas, na ampliação da demanda e
na relação com os demais profissionais e movimentos sociais. Amplia-se o
trabalho precarizado e os profissionais são chamados a amenizar a situação
da pobreza absoluta a que a classe trabalhadora é submetida.

• Nessa conjuntura, as entidades do Serviço Social tem por desafio articular
com os demais profissionais de saúde e movimentos sociais em defesa do
projeto de Reforma Sanitária, construído a partir de meados dos anos de
1970.

• Tem-se por pressuposto que transformações estruturais nas políticas sociais,
e na saúde em particular, só serão efetivadas por meio de um amplo
movimento de massas que questione a cultura política da crise gestada pelo
grande capital e que lute pela ampliação da democracia nas esferas da
economia, da política e da cultura.



2. SERVIÇO SOCIAL E SAÚDE

• Para a análise do Serviço Social e Saúde na atualidade é necessário recuperar os
avanços e lacunas ocorridos na profissão a partir dos anos de 1980.

• Essa década marca o início da maturidade da tendência hegemônica na academia e nas
entidades representativas da categoria – intenção de ruptura – e, com isso, a
interlocução real com a tradição marxista.

• No entanto, os profissionais dessa vertente se inserem, na sua maioria, nas
universidades e têm pouca capilaridade nos serviços (NETTO, 1996a; BRAVO, 1996).

• Na saúde, os avanços conquistados pela profissão no exercício profissional são
considerados insuficientes, pois o Serviço Social chega à década de 1990 ainda com
uma incipiente alteração do trabalho institucional; continua enquanto categoria
desarticulada do Movimento da Reforma Sanitária, sem nenhuma explícita e organizada
ocupação na máquina do Estado pelos setores progressistas da profissão
(encaminhamento operacionalizado pela Reforma Sanitária) e insuficiente produção
sobre “as demandas postas à prática em saúde” (BRAVO, 1996).



• Considerando que os anos de 1990 foram o período de implantação e êxito
ideológico do projeto neoliberal no país, identifica-se que, nesse contexto,
os dois projetos políticos em disputa na área da saúde, passam a
apresentar diferentes requisições para o Serviço Social20 (BRAVO, 1998).

• O projeto privatista vem requisitando ao assistente social, entre outras
demandas, a seleção socioeconômica dos usuários, atuação psicossocial
por meio de aconselhamento, ação fiscalizatória aos usuários dos planos
de saúde, assistencialismo por meio da ideologia do favor e predomínio de
práticas individuais.

• Entretanto, o projeto da reforma sanitária vem apresentando como
demandas que o assistente social trabalhe as seguintes questões:
democratização do acesso as unidades e aos serviços de saúde; estratégias
de aproximação das unidades de saúde com a realidade; trabalho
interdisciplinar; ênfase nas abordagens grupais; acesso democrático às
informações e estímulo à participação popular.



• Destaca-se, a partir do exposto, que há uma relação entre o projeto ético-
político e o de reforma sanitária, principalmente, nos seus grandes eixos:
principais aportes e referências teóricas, formação profissional e princípios.

• Os dois projetos são construídos no processo de redemocratização da
sociedade brasileira e se consolidam na década de 1980. As demandas
democráticas e populares, a mobilização e organização dos trabalhadores
urbanos e rurais colocam na agenda política brasileira a exigência de
transformações políticas e sociais e a necessidade de articulação dos
projetos profissionais aos projetos societários que são propostos para o
conjunto da sociedade



• Atualmente, identifica-se que alguns importantes desafios devem ser
enfrentados.

• Os dois projetos políticos existentes na saúde continuam em disputa (o
projeto da reforma sanitária versus o projeto privatista). O atual governo ora
fortalece o primeiro projeto, ora mantém a focalização e o desfinanciamento,
característicos do segundo. Percebe-se, entretanto, uma ênfase maior no
projeto privatista.

• O Serviço Social não passa ao largo dessa tensão. Ao mesmo tempo em que a
década de 1990 é marcada pela hegemonia da tendência à intenção de
ruptura e, não por acaso, quando o Serviço Social atinge sua maioridade
intelectual; é também, nesta mesma década, que se identifica a ofensiva
conservadora a esta tendência. O questionamento à tendência à intenção de
ruptura afirma que o marxismo não apresenta respostas para o conjunto dos
desafios postos à profissão pela contemporaneidade.



• Na saúde, em que esse embate claramente se expressa:

• a crítica ao projeto hegemônico da profissão passa pela reatualização do discurso da
cisão entre o estudo teórico e a intervenção, pela descrença da possibilidade da
existência de políticas públicas e,

• sobretudo, na suposta necessidade da construção de um saber específico na área,
que caminha tanto para a negação da formação original em Serviço Social ou
deslancha para um trato exclusivo de estudos na perspectiva da divisão clássica da
prática médica.



• Sobre o último eixo assinalado, cabe aqui apresentar três expressões.

• A primeira é a constatação de que ainda existe na categoria segmentos de
profissionais que, ao realizarem a formação em saúde pública, passam a não se
considerarem como assistentes sociais, recuperando uma autoapresentação de
sanitaristas.

• A segunda tendência, na atualidade com mais vigor, é a de resgatar no exercício
profissional um privilegiamento da intervenção no âmbito das tensões produzidas
subjetivamente pelos sujeitos e tem sido autodenominada pelos seus executores
como Serviço Social Clínico.

• E, por fim, percebe-se, gradativamente, o discurso da necessidade da criação de entidades
ou da realização de fóruns de capacitação e debates dedicados a importância da produção
do conhecimento sobre o Serviço Social nas diferentes áreas de especialização da prática
médica, de forma fragmentada.



• Sobre esses pontos, cabem algumas reflexões. O problema não reside no fato dos
profissionais de Serviço Social buscarem aprofundamentos na área da saúde, o que é
importante.

• O dilema se faz presente quando este profissional, devido aos méritos de sua competência,
passa a exercer outras atividades (direção de unidades de saúde, controle dos dados
epidemiológicos, entre outros) e não mais as identifica como as de um assistente social.
Assim, o profissional recupera – por vezes impensadamente – uma concepção de que fazer
Serviço Social é exercer o conjunto de ações que historicamente lhe é dirigido na divisão do
trabalho coletivo em saúde. Este consistiria apenas na ação direta com os usuários, o que
Netto (1990) denomina de execução terminal da política social.

• As novas demandas como gestão, assessoria e a pesquisa, consideradas como transversal
ao trabalho profissional e explicitadas na Lei de Regulamentação da Profissão (1993) e nas
Diretrizes Curriculares da ABEPSS (1996), na maioria das vezes, não são assumidas como
competências ou atribuições profissionais.



• Outra preocupação que se coloca é a necessidade de sujeitos históricos individuais e
coletivos não caírem no possibilismo, que significa flexibilizar os princípios
defendidos no projeto ético-político profissional e na proposta de Reforma Sanitária
com vistas a assegurar pequenos ganhos políticos, “a partir de concessões e
revisionismos teórico-políticos” (BRAZ, 2004).

• Essa é uma realidade que está posta na saúde, nos movimentos sociais e tem
repercutido no Serviço Social, devendo ser problematizada à luz dos princípios e
diretrizes do projeto ético político do Serviço Social brasileiro.

• Na saúde, a grande bandeira continua sendo a implementação do projeto de Reforma
Sanitária...

• Assim, compreende-se que cabe ao Serviço Social – numa ação necessariamente articulada
com outros segmentos que defendem o aprofundamento do Sistema Único de Saúde (SUS)
– formular estratégias que busquem reforçar ou criar experiências nos serviços de saúde
que efetivem o direito social à saúde, atentando que o trabalho do assistente social que
queira ter como norte o projeto ético político profissional tem de, necessariamente, estar
articulado ao projeto da reforma sanitária.



• Considera-se que o Código de Ética da profissão apresenta ferramentas
imprescindíveis para o trabalho dos assistentes sociais na saúde em todas as
suas dimensões: na prestação de serviços diretos à população, no
planejamento, na assessoria, na gestão e na mobilização e participação
social.



Pensar e realizar uma atuação competente e crítica do 
Serviço Social na área da saúde consiste em:

• 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.



3. A atuação do Assistente Social na Saúde 

• Afirma que é um dos vários tipos de inserção profissional e que por esse 
motivo deve está ligada aos preceitos normativos da profissão, presentes no 
Código de Ética e na Lei de Regulamentação da Profissão.

• Destaca o Art. 2º do Código de Ética (direitos dos Assistentes Sociais):

a) garantia e defesa de suas atribuições e prerrogativas, estabelecidas na Lei de 
Regulamentação da Profissão e dos princípios firmados neste Código;

b) livre exercício das atividades inerentes à profissão; 

c) participação na elaboração e gerenciamento das políticas sociais e na 
formulação e implementação de programas sociais; 

d) inviolabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos e documentação, 
garantindo o sigilo profissional; 



3. A atuação do Assistente Social na Saúde 

e) desagravo público por ofensa que atinja a sua honra profissional;

f) aprimoramento profissional de forma contínua, colocando-o a serviço dos
princípios deste Código;

g) pronunciamento em matéria de sua especialidade, sobretudo quando se
tratar de assuntos de interesse da população;

h) ampla autonomia no exercício da profissão, não sendo obrigado a prestar
serviços profissionais incompatíveis com as suas atribuições, cargos ou funções;
i) liberdade na realização de seus estudos e pesquisas, resguardados os direitos
de participação de indivíduos ou grupos envolvidos em seus trabalhos.



• No que se refere aos deveres profissionais, o artigo 3º do Código de Ética
estabelece:

a) desempenhar suas atividades profissionais, com eficiência e
responsabilidade, observando a legislação em vigor;

b) utilizar seu número de registro no Conselho Regional no exercício da
profissão;

c) abster-se, no exercício da profissão, de práticas que caracterizem a censura, o
cerceamento da liberdade, o policiamento dos comportamentos, denunciando
sua ocorrência aos órgãos competentes.

Tendo em vista o disposto acima, o perfil do assistente social para atuar nas
diferentes políticas sociais deve afastar-se das abordagens tradicionais
funcionalistas e pragmáticas, que reforçam as práticas conservadoras que
tratam as situações sociais como problemas pessoais que devem ser resolvidos
individualmente.

• Por fim, destaca competências e atribuições da profissão.



3.2 PARÂMETROS PARA A ATUAÇÃO DE ASSISTENTES 
SOCIAIS NA SAÚDE

• Os assistentes sociais na saúde atuam em quatro grandes eixos:

• atendimento direto aos usuários;

• mobilização, participação e controle social;

• investigação, planejamento e gestão;

• assessoria, qualificação e formação profissional.

• Importante destacar que esses eixos não devem ser compreendidos de
forma segmentada, mas articulados dentro de uma concepção de
totalidade.



3.2.1 ATENDIMENTO DIRETO AOS USUÁRIOS

• O atendimento direto aos usuários se dá nos diversos espaços de atuação
profissional na saúde, desde a atenção básica até os serviços que se
organizam a partir de ações de média e alta complexidade, e ganham
materialidade na estrutura da rede de serviços brasileira a partir das
unidades da Estratégia de Saúde da Família, dos postos e centros de saúde,
policlínicas, institutos, maternidades, Centros de Apoio Psicossocial (CAPs),
hospitais gerais, de emergência e especializados, incluindo os
universitários, independente da instância a qual é vinculada seja federal,
estadual ou municipal.

• As ações que predominam no atendimento direto são as ações
socioassistenciais, as ações de articulação interdisciplinar e as ações
socioeducativas. Essas ações não ocorrem de forma isolada, mas integram
o processo coletivo do trabalho em saúde, sendo complementares e
indissociáveis.



3. 2. 1. 1 AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS 

• Essas ações têm-se constituído como as principais demandas aos profissionais de
Serviço Social. Segundo Costa (2000), a inserção dos assistentes sociais nos
serviços de saúde é mediada pelo reconhecimento social da profissão e por um
conjunto de necessidades que se definem e redefinem a partir das condições
históricas sob as quais a saúde pública se desenvolveu no Brasil. A
implementação do SUS, a partir dos anos de 1990, vai exigir novas formas de
organização do trabalho em saúde, a partir das reivindicações históricas do
movimento sanitário, que são exemplos a universalização, a descentralização e a
participação popular.

• Entretanto, novas contradições são criadas com a contrarreforma na saúde, que
tentam não viabilizar o SUS constitucional, acarretando, no cotidiano dos
serviços, diferentes questões operativas: demora no atendimento, precariedade
dos recursos, burocratização, ênfase na assistência médica curativa, problemas
com a qualidade e quantidade de atendimento, não atendimento aos usuários



• Essas questões vão aparecer no cotidiano dos serviços por meio das seguintes demandas
explícitas:

- solução quanto ao atendimento (facilitar marcação de consultas e exames, solicitação de
internação, alta e transferência);

- reclamação com relação a qualidade do atendimento e/ou ao não atendimento (relações
com a equipe, falta de medicamentos e exames diagnósticos, ausência de referência e
contrarreferência institucional, baixa cobertura das ações preventivas, entre outros);

- não entendimento do tratamento indicado e falta de condições para realizar o
tratamento, devido ao preço do medicamento prescrito, do transporte urbano necessário
para o acesso à unidade de saúde, ou horário de tratamento incompatível com o horário
de trabalho dos usuários;

- desigualdade na distribuição e cobertura dos serviços de saúde, nos municípios e entre os
municípios, obrigando a população a ter de fazer grandes deslocamentos para tentar
acesso aos serviços;

- agravamento das situações de morbidade e mortalidade por doenças passíveis de
prevenção



• As principais ações a serem desenvolvidas pelo assistente social são:

- democratizar as informações por meio de orientações (individuais e coletivas) e /ou
encaminhamentos quanto aos direitos sociais da população usuária;

- construir o perfil socioeconômico dos usuários, evidenciando as condições determinantes
e condicionantes de saúde, com vistas a possibilitar a formulação de estratégias de
intervenção por meio da análise da situação socioeconômica (habitacional, trabalhista e
previdenciária) e familiar dos usuários, bem como subsidiar a prática dos demais
profissionais de saúde;

- enfatizar os determinantes sociais da saúde dos usuários, familiares e acompanhantes
por meio das abordagens individual e/ou grupal;

- facilitar e possibilitar o acesso dos usuários aos serviços, bem como a garantia de direitos
na esfera da seguridade social por meio da criação de mecanismos e rotinas de ação;

- conhecer a realidade do usuário por meio da realização de visitas domiciliares, quando
avaliada a necessidade pelo profissional do Serviço Social, procurando não invadir a
privacidade dos mesmos e esclarecendo os seus objetivos profissionais;



• As principais ações a serem desenvolvidas pelo assistente social são:

- conhecer e mobilizar a rede de serviços, tendo por objetivo viabilizar os direitos sociais por meio
de visitas institucionais, quando avaliada a necessidade pelo Serviço Social;

- 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;

- organizar, normatizar e sistematizar o cotidiano do trabalho profissional por meio da criação e
implementação de protocolos e rotinas de ação;

- formular estratégias de intervenção profissional e subsidiar a equipe de saúde quanto as
informações sociais dos usuários por meio do registro no prontuário único, resguardadas as
informações sigilosas que devem ser registradas em material de uso exclusivo do Serviço Social;

- elaborar estudos socioeconômicos dos usuários e suas famílias, com vistas a subsidiar na
construção de laudos e pareceres sociais a perspectiva de garantia de direitos e de acesso aos
serviços sociais e de saúde;

- buscar garantir o direito do usuário ao acesso aos serviços;

- emitir manifestação técnica em matéria de serviço social, em pareceres individuais ou conjuntos,
observando o disposto na Resolução CFESS nº 557/2009.



3.2.1.2 AÇÕES DE ARTICULAÇÃO COM A EQUIPE DE 
SAÚDE

• O assistente social, ao participar de trabalho em equipe na saúde, dispõe de ângulos
particulares de observação na interpretação das condições de saúde do usuário e uma
competência também distinta para o encaminhamento das ações, que o diferencia do
médico, do enfermeiro, do nutricionista e dos demais trabalhadores que atuam na saúde.

• A partir do exposto, identifica-se que cada um desses profissionais, em decorrência de sua
formação, tem competências e habilidades distintas para desempenhar suas ações.
Concorda-se com Iamamoto (2002) que o trabalho coletivo não dilui as competências e
atribuições de cada profissional, mas, ao contrário, exige maior clareza no trato das
mesmas.

• A atuação em equipe, portanto, vai requerer do assistente social a observância dos seus
princípios ético-políticos, explicitados nos diversos documentos legais (Código de Ética
Profissional e Lei de Regulamentação da Profissão, ambos datados de 1993, e Diretrizes
Curriculares da ABEPSS, datada de 1996).



• A equipe de saúde e/ou os empregadores, frente às condições de trabalho
e/ou falta de conhecimento das competências dos assistentes sociais, têm
historicamente requisitado a eles diversas ações que não são atribuições dos
mesmos, a saber:

• marcação de consultas e exames, bem como solicitação de autorização para
tais procedimentos aos setores competentes;

• solicitação e regulação de ambulância para remoção e alta; • identificação de
vagas em outras unidades nas situações de necessidade de transferência
hospitalar; • pesagem e medição de crianças e gestantes; • convocação do
responsável para informar sobre alta e óbito; • comunicação de óbitos; •
emissão de declaração de comparecimento na unidade quando o
atendimento for realizado por quaisquer outros profissionais que não o
Assistente Social; • montagem de processo e preenchimento de formulários
para viabilização de Tratamento Fora de Domicílio (TFD)32, medicação de alto
custo e fornecimento de equipamentos (órteses, próteses e meios auxiliares
de locomoção), bem como a dispensação destes.



3.2.1.3 AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS

• As ações socioeducativas e/ou educação em saúde não devem pautar-se pelo fornecimento
de informações e/ou esclarecimentos que levem a simples adesão do usuário, reforçando a
perspectiva de subalternização e controle dos mesmos. Devem ter como intencionalidade a
dimensão da libertação na construção de uma nova cultura e enfatizar a participação dos
usuários no conhecimento crítico da sua realidade e potencializar os sujeitos para a
construção de estratégias coletivas.

• Dessa forma, tem-se por objetivo a consciência sanitária, conceito fundamental da Reforma
Sanitária. Para Berlinguer (1978, p. 5), consciência sanitária é concebida como a tomada de
consciência de que a saúde é um direito da pessoa e um direito da comunidade.

• Como esse direito é sufocado e esse interesse descuidado, consciência sanitária é a ação
individual e coletiva para alcançar esse objetivo. As forças sindicais e políticas podem ter,
dependendo da orientação e dos instrumentos, um papel relevante na formação da
consciência sanitária



• No desenvolvimento de ações socioeducativas pelos assistentes sociais,
destacam-se as seguintes atividades: • 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; •
democratizar as informações da rede de atendimento e direitos sociais por
meio de ações de mobilização na comunidade; • realizar debates e oficinas na
área geográfica de abrangência da instituição; • realizar atividades
socioeducativas nas campanhas preventivas; • democratizar as rotinas e o
funcionamento da unidade por meio de ações coletivas de orientação; •
socializar informações e potencializar as ações socioeducativas desenvolvendo
atividades nas salas de espera; • elaborar e/ou divulgar materiais
socioeducativos como folhetos, cartilhas, vídeos, cartazes e outros que
facilitem o conhecimento e o acesso dos usuários aos serviços oferecidos pelas
unidades de saúde e aos direitos sociais em geral; • mobilizar e incentivar os
usuários e suas famílias para participar no controle democrático dos serviços
prestados; • realizar atividades em grupos com os usuários e suas famílias,
abordando temas de seu interesse.



• Daí entendermos que a pesquisa para o Serviço Social fornece subsídios à
análise do processo de produção e reprodução da vida social sob o capitalismo,
no âmbito do qual o Serviço Social se situa, visando a instrumentalização do
assistente para a elaboração de projetos de intervenção e para a intervenção
propriamente dita.

• Mas, mais do que isso: a investigação é inerente à natureza de grande parte
das competências profissionais: compreender o significado social da profissão
e de seu desenvolvimento sócio-histórico, identificar as demandas presentes
na sociedade, realizar pesquisas que subsidiem a formulação de políticas e
ações profissionais, realizar visitas, perícias técnicas, laudos, informações e
pareceres sobre matéria de Serviço Social, identificar recursos.

• Essas competências referem-se diretamente ao ato de investigar, de modo que,
de postura a ser construída pela via da formação e capacitação profissional
permanente (cuja importância é inquestionável), a investigação para o Serviço
Social ganha o estatuto de elemento constitutivo da própria intervenção
profissional.



3. 2. 2 MOBILIZAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E 
CONTROLE SOCIAL 

• Este eixo envolve um 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 (conselhos, conferências,
fóruns de saúde e de outras políticas públicas) e nas lutas em defesa da garantia
do direito à saúde.

• As atividades realizadas têm por objetivo contribuir na organização da população
e dos usuários enquanto sujeitos políticos, que possam inscrever suas
reivindicações na agenda pública da saúde. Uma outra preocupação consiste na
democratização da instituição por meio da criação de conselhos gestores de
unidades e outros órgãos colegiados, que visem à participação dos trabalhadores
de saúde na gestão da unidade.

• Envolve ações de mobilização em defesa da saúde nas áreas em que a instituição
está circunscrita e articulação com movimentos sociais.



• Os assistentes sociais, atualmente, têm sido convocados a implantar os
serviços de ouvidoria nas unidades de saúde.

• Assim, cabe indagar porque os profissionais de Serviço Social têm sido
chamados a assumir essa tarefa, bem como buscar identificar o diferencial
estabelecido na sua formação e atuação profissional que os impulsionam a
assumirem mais essa demanda.

• Outro aspecto importante na mobilização e participação social referese à
articulação com movimentos sociais, tanto para fortalecer os fóruns e/ou
conselhos como para estabelecer relações com determinadas demandas
institucionais, bem como para discutir a política de saúde e traçar alternativas
para a garantia dos direitos sociais. Entretanto, é importante atentar que a
participação e o controle social, bem como o acionamento de seus
dispositivos, não se dão apenas pelo querer do assistente social, mas no
contexto de correlações de forças.



• Quando realizamos entrevistas, estamos exercitando a dimensão investigativa da
profissão, por meio de informações extraídas diretamente da realidade, mas a sua
preparação, em grande medida, dependeu de conhecimentos indiretos sobre vários
temas que nos habilitaram a realizá-la.

• Na realização de estudo social, laudos, pareceres, buscamos informações nos
documentos da instituição, na vizinhança e/ou no trabalho sobre algum sujeito
social. Estes são momentos nos quais estamos exercitando nossa dimensão
investigativa.

• O conhecimento indireto é aquele obtido na bibliografia, nas pesquisas já existentes
sobre o objeto. Este conhecimento é uma mediação que se interpõe entre o sujeito e
a realidade a ser conhecida. Ele é testado: validado ou não na realidade.

• Daí que a postura investigativa do profissional se explicita na realização das suas
competências como um todo: nas fases de planejamento, implementação, avaliação
e revisão crítica do processo.

• A dimensão investigativa está intrinsecamente relacionada com a dimensão
interventiva, e a qualidade de uma implica a plena realização da outra.



• Ressaltam-se como ações desenvolvidas nesse âmbito:

• estimular a participação dos usuários e familiares para a luta por melhores
condições de vida, de trabalho e de acesso aos serviços de saúde;

• mobilizar e capacitar usuários, familiares, trabalhadores de saúde e
movimentos sociais para a construção e participação em fóruns, conselhos e
conferências de saúde e de outras políticas públicas;

• contribuir para viabilizar a participação de usuários e familiares no processo de
elaboração, planejamento e avaliação nas unidades de saúde e na política local,
regional, municipal, estadual e nacional de saúde;

• articular permanentemente com as entidades das diversas categorias
profissionais a fim de fortalecer a participação social dos trabalhadores de saúde
nas unidades e demais espaços coletivos;



• participar da ouvidoria da unidade com a preocupação de democratizar as
questões evidenciadas pelos usuários por meio de reuniões com o conselho
diretor da unidade bem como com os conselhos de saúde (da unidade, se
houver, e locais ou distritais), a fim de coletivizar as questões e contribuir no
planejamento da instituição de forma coletiva;

• participar dos conselhos de saúde (locais, distritais, municipais, estaduais e
nacional), contribuindo para a democratização da saúde enquanto política
pública e para o acesso universal aos serviços de saúde;

• contribuir para a discussão democrática e a viabilização das decisões
aprovadas nos espaços de controle social e outros espaços institucionais;

• estimular a educação permanente dos conselheiros de saúde, visando ao
fortalecimento do controle social, por meio de cursos e debates sobre
temáticas de interesse dos mesmos, na perspectiva crítica;



3. 2. 3 INVESTIGAÇÃO, PLANEJAMENTO E 
GESTÃO

• Este eixo envolve um 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
gestão em favor dos usuários e trabalhadores de saúde, na garantia dos
direitos sociais.

• A contribuição do profissional de Serviço Social na gestão e no planejamento
busca a intersetorialidade, na perspectiva de conceber a saúde no âmbito da
Seguridade Social. Outra demanda que vem sendo colocada aos assistentes
sociais é a sua inserção nos processos de auditoria de gestão, a partir do
monitoramento, investigação, regulação e avaliação dos serviços prestados,
com o objetivo da melhoria da qualidade dos serviços, buscando superar os
impasses vividos na política de saúde.



3. 2. 4 ASSESSORIA, QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL

• As atividades de qualificação e formação profissional visam ao
aprimoramento profissional, tendo como objetivo a melhoria da qualidade
dos serviços prestados aos usuários. Envolve 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 e residentes, como também a assessoria, que será explicitada
posteriormente.

• Estão englobadas neste eixo as ações relacionadas especificamente com a
equipe de Serviço Social, como também com os demais profissionais de
saúde. Dessa forma, podem ser realizadas atividades para cada área
profissional, como programações que visem à qualificação da equipe de
saúde, na perspectiva de um trabalho interdisciplinar.



• A assessoria é uma ação desenvolvida por um profissional com conhecimento
da área que toma a realidade como objeto de estudo e detém uma intenção
de alterá-la. O assessor pode estar vinculado a uma proposta que vise à
emancipação desses trabalhadores e à ampliação da ação do Estado com
relação às políticas sociais, ou a dominação destas e a redução da esfera
estatal (MATOS, 2006).

• As ações profissionais são orientadas pelos fundamentos
teóricometodológicos, ético-políticos e procedimentos técnico-operativos,
tendo por referência o projeto profissional do Serviço Social construído nos
últimos trinta anos, conforme já referido.



• Algumas ações a serem realizadas neste âmbito são:

• fortalecer o controle democrático por meio da assessoria aos conselhos de
saúde, em todos os níveis;

• formular estratégias coletivas para a política de saúde da instituição, bem
como para outras esferas por meio da organização e coordenação de
seminários e outros eventos;

• criar campos de estágio e supervisionar diretamente estagiários de Serviço
Social e estabelecer articulação com as unidades acadêmicas;

• participar ativamente dos programas de residência...


