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Introdução... 

• Para pensar Serviço Social e Saúde... Se destaca 
que cada vez mais as instâncias de 
gerenciamento dos serviços de saúde, em todos 
os níveis de complexidade do sistema de saúde, 
apontavam para a necessidade da ação dos 
profissionais na composição das equipes dos 
serviços públicos de saúde.  



• Para pensar Serviço Social e Saúde... Se destaca 
que cada vez mais as instâncias de 
gerenciamento dos serviços de saúde, em todos 
os níveis de complexidade do sistema de saúde, 
apontavam para a necessidade da ação dos 
profissionais na composição das equipes dos 
serviços públicos de saúde.  

• Apesar de muitos assistentes sociais 
substimarem a utilização e o conteúdo das suas 
práticas. 

•   



• No entendimento de Costa, tais constatações 
expressam uma espécie de tensão entre o 
trabalho concreto e o "dever ser", representado 
no ideário dos profissionais de Serviço Social.  

• No dizer de Netto (1992:68), é a revelação de 
que "ao longo de toda a evolução do Serviço 
Social profissional, a tensão entre os 'valores da 
profissão e os papéis que objetivamente lhes 
foram alocados resultou numa hipertrofia dos 
primeiros na auto-representação profissional, 
resultou num voluntarismo que, sob formas 
distintas, é sempre flagrante no discurso 
profissional".  



• Subjacente à idealização da ação do Serviço 
Social, parece haver uma desconsideração das 
condições objetivas sob as quais se desenvolve a 
prática profissional, no contexto de produção 
dos serviços públicos de saúde.  

• Nesse caso, as condições objetivas dizem 
respeito ao caráter subsidiário da prática em 
relação às atividades-fins das organizações de 
saúde3 e às relações de subordinação inerentes 
à condição de trabalhadores assalariados.  

 



• Na base dessa questão, está implicada a desconsideração 
de que a atividade do profissional do Assistente Social, 
como tantas outras profissões, está submetida a um 
conjunto de determinações sociais inerentes ao trabalho m 
sociedade capitalista, quais sejam: o trabalho assalariado, o 
controle da força de trabalho e a subordinação do conteúdo 
do trabalho aos objetivos e necessidades das entidades 
empregadoras.  

 

• A rigor, "o exercício do trabalho do assistente social ao se 
vincular à realidade como especialização do trabalho, sofre 
um processo de organização de suas atividades" (ABESS, 
1996:24). Neste caso, em função da sua inserção no 
processo de trabalho desenvolvido pelo conjunto dos 
trabalhadores da área da saúde. 



• Assim, o trabalho dos assistentes sociais não se 
desenvolve independentemente das 
circunstâncias históricas e sociais que o 
determinam, de fato.  

• A inserção do Serviço Social nos diversos 
processos de trabalho, encontra-se profunda e 
particularmente enraizado na forma como a 
sociedade brasileira e os estabelecimentos 
empregadores do Serviço Social recortam e 
fragmentam as próprias necessidades do ser 
social e a partir desse processo como organizam 
seus objetivos institucionais que se voltam a 
intervenção sobre essas necessidades (ABESS, 
1996:36).  



• Entendemos que apreensão das 
particularidades da atividade profissional 
remetem a discussão para o âmbito da natureza 
e das formas de inserção da profissão no interior 
das práticas desenvolvidas nas organizações de 
saúde.  

• Já a questão da subordinação e do controle 
implicam em tratar a atividade do profissional 
como um trabalho que está sujeito às regras 
mais gerais que qualificam o trabalho 
assalariado na sociedade capitalista.  



As Particularidades do Trabalho 
dos(as) Assistentes Sociais no SUS 

• Ao tratar sobre o trabalho na saúde, Nogueira (1991:2) afirma 
que na esfera dos serviços o trabalho tem uma singularidade, 
marcada pela natureza e modalidade dos processos de 
cooperação, quais sejam: 

• Cooperação vertical — diversas ocupações ou tipos de 
trabalhadores que participam de uma determinada hierarquia, 
e  

• Cooperação horizontal — diversas subunidades que participam 
do cuidado em saúde.  

• Ambos os níveis de cooperação envolvem uma complexidade 
de relações com a organização da política-administrativa dos 
serviços de saúde, com as demandas dos usuários, com o 
Estado, com a indústria farmacêutica e de equipamentos 
biomédicos.  



• Entendemos que o processo coletivo de trabalho 
nos serviços de saúde define-se a partir: 

• Das condições históricas sob as quais a saúde 
pública se desenvolveu no Brasil;  

• das mudanças de natureza tecnológica, 
organizacional e política que perpassam o Sistema 
Único de Saúde;  

• e das formas de cooperação vertical (divisão 
sociotécnica e institucional do trabalho) e 
horizontal (expansão dos subsistemas de saúde) 
consubstanciadas na rede de atividades, saberes, 
hierarquias, funções e especializações profissionais. 
(COSTA) 



• O conjunto dos processos de trabalho desenvolvidos na 
área da saúde pública, embora incorpore as 
características gerais do trabalho sob o capital, 
apresenta algumas singularidades que devem ser 
creditadas às particularidades do trabalho no setor dos 
serviços;  

• Essas particularidades respondem pelo fato de que:  

- Nos serviços de saúde pública, a força de trabalho é 
consumida em função da sua utilidade particular, que é 
"para uso" dos usuários dos serviços. 

Sendo assim, o trabalho não é imediatamente consumido 
com a finalidade de gerar mais valor, apesar de ser objeto 
de mercantilização e de potencialização de mais-valia em 
outras esferas produtivas;  



- Esse uso se dá no interior do processo de produção dos 
serviços de saúde que requer uma relação direta entre 
quem produz e quem consome o serviço, exigindo 
coparticipação do(s) usuário(s) no próprio processo de sua 
concretização/produção;  

- Essa co-participação, por sua vez, se realiza através do 
contato direto e imediato entre os trabalhadores da saúde 
e os sujeitos demandantes dos serviços, porque dessa 
interseção depende todo o desenvolvimento subseqüente 
do processo de prestação do serviço, isto é, os momentos 
instituintes da realização daquele serviço;  

- Como o objeto da saúde incide sobre situações 
concretas (envolvem o processo de saúde-doença) e 
não sobre coisas, os resultados são de difícil previsão e 
o que se consome é o efeito presumido de uma 
determinada ação ou procedimento;  



- A produção e o consumo dos serviços de saúde 
ocorrem através de momentos instituintes, de forma 
parcial, dependendo da demanda, do nível de 
resolutividade das subunidades e níveis de 
complexidades dos serviços, dos recursos humanos, 
financeiros e das condições socioeconômicas, 
epidemiológicas e biopsicossociais da população 
usuária; ƒ 

- Os resultados do processo de produção e consumo dos 
serviços são sempre parciais e envolvem uma relação 
de concomitância entre produção e consumo.  



• Note-se que nos serviços de saúde, a inserção 
dos assistentes sociais no conjunto dos 
processos de trabalho destinados a produzir 
serviços para a população é mediatizada 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.  



• Considere-se que a partir dos anos 90, com a 
implementação do Sistema Único de Saúde 
(SUS), mudanças de ordens tecnológica, 
organizacional e política passaram a exigir novas 
formas de organização do trabalho na saúde, 
determinadas pela hierarquização por nível de 
complexidade, descentralização e 
democratização do sistema, imprimiram novas 
características ao modelo de gestão e atenção e 
portanto aos processos de trabalho, vindo a 
compor novas modalidades de cooperação, 
qualificadas por Nogueira (1991) "de 
cooperação horizontal e vertical".   



• Na realidade, a atual organização do sistema de saúde, ao 
tempo em que atende algumas reivindicações históricas do 
movimento sanitário, de que são exemplos a 
universalização, a descentralização e a incorporação dos 
mecanismos de controle social e participação social da 
comunidade, ainda não superam algumas contradições 
existentes, dentre as quais constam a demanda reprimida / 
exclusão, a precariedade dos recursos, a questão da 
quantidade e qualidade da atenção, a burocratização e a 
ênfase na assistência médica curativa individual.  

• Dessa forma, pode-se dizer que o conjunto das mudanças 
ainda não avançou no sentido de efetivamente superar o 
modelo médico-hegemônico, uma vez que. para tanto, o 
sistema de saúde deveria centrar suas ações nas reais 
necessidades de saúde da população. 



• Requisições expressivas da tensão existente entre 
as ações tradicionais da saúde e as novas 
proposições do SUS e que também determinam o 
âmbito de atuação do profissional de Serviço Social: 

1) as derivadas do histórico déficit de oferta dos 
serviços, para atender às necessidades de saúde 
da população, bem como da ênfase na medicina 
curativa;  

2) as que dizem respeito às inovações gerenciais, 
tecnológicas e técnico-políticas implementadas no 
sistema;  

3) as que respondem pelas necessidades que 
derivam da adaptação dos usuários e profissionais 
à atual estrutura tecno-organizativa do SUS.  



As requisições relacionadas à demanda reprimida, em 
grande medida, estão associadas ao fato de que:  

• Ao instituir-se que as unidades de atenção básica (UBSs e 
PSF) é a porta de entrada do sistema, houve um aumento da 
demanda por seus serviços, porém não houve ampliação das 
equipes nem da capacidade operacional (equipamentos, 
material de laboratório etc.), resultando na deflagração de 
problemas de manutenção, bem como na desintegração 
entre as ações desenvolvidas nas UBS - unidades básicas, 
PSF/PACS, pronto atendimentos, hospitais e centros clínicos. 
Esse fato tem como principal consequência a contraditória  
descentralização, burocratização e informatização das filas 
de espera;  



As requisições relacionadas à demanda reprimida, em 
grande medida, estão associadas ao fato de que:  

• A rede ambulatorial e hospitalar geral e especializada 
também tem aumento de demanda sem a equivalente 
ampliação das equipes e da capacidade operacional, o que 
provoca obstáculos à integração do sistema e, 
conseqüentemente, interfere na chamada cooperação 
horizontal.  

• Assim, além de não assegurar atendimento para todos os 
que procuram os serviços, tem se constituído an espaço de 
"quebra" , obstrução da integralidade das ações, entre os 
diversos níveis de complexidade (unidades de atenção básica 
> centros clínicos > hospital geral > hospital especializado, 
etc) comprometendo a racionalização e qualidade da 
atenção;  



As requisições relacionadas à demanda reprimida, em 
grande medida, estão associadas ao fato de que:  

• A questão da demanda reprimida e da capacidade real e 
potencial de oferta junta-se a cultura institucional 
hospitalocêntrica e a hegemonia do saber/poder 
médico, bem os interesses corporativos de instituições, 
profissionais e gestores dentro e fora do sistema de 
saúde compondo uma espécie de núcleo de resistência 
à proposta de reorganização dos serviços e ações, da 
gestão do trabalho e dos processos de cooperação 
voltadas para a efetivação do direito à saúde.  



As requisições relacionadas à demanda reprimida, em 
grande medida, estão associadas ao fato de que:  

• Ademais, o grau de exposição da população a doenças 
passíveis de prevenção por ações básicas de saúde não 
tem apresentado redução, seja pelo déficit de oferta, 
seja pela falta de articulação intersetorial, por 
insuficiência de uma efetiva política de educação, 
informação e comunicação em saúde, bem como ações 
no campo da macro-economia capazes de reduzir as 
desigualdades sociais.   



• Dentre as requisições relacionadas às inovações 
tecnológicas, administrativas e políticas 
implementadas no SUS, podemos destacar 
àquelas .vinculadas ao próprio protocolo8 que 
permeia o funcionamento do sistema de 
referência e contra-referência e à autorização e 
marcação dos internamentos, e consultas 
ambulatoriais especializadas de forma unificada, 
hierarquizada e em parte informatizada, bem 
como as triagens para autorizar a realização de 
exames de média e alta complexidade, de que 
são exemplos as ultrasonografias, tomografias, 
mamografias, densiometria óssea, ressonância 
magnéticas, etc. 



• Quanto às requisições que derivam da 
adaptação dos usuários e profissionais à atual 
estrutura tecno-organizativa, elas vinculam-se à 
adoção de novas rotinas também relativas ao 
processo de marcação de internamentos, 
exames e consultas e outros atendimentos; ao 
uso de equipamentos e redes informatizadas. 



2. O Trabalho do Assistente Social no 
Contexto de Produção dos Serviços Públicos 

de Saúde em Natal (RN)  

• Ao examinarmos o processo de organização 
do SUS em Natal, constatamos uma ampliação 
do mercado de trabalho dos assistentes 
sociais e trabalhamos a hipótese de que esse 
crescimento resulta de três ordens de fatores:  



1. Da ampliação técnico-horizontal das 
subunidades e serviços;  

2. Da redefinição das competências ocupacionais, 
fruto de novas necessidades técnicas e 
operacionais; e  

3. Da necessidade de administrar as contradições 
principais e secundárias do sistema de saúde 
no Brasil.  



• Contudo, a constatação primordial é a de que as 
atuais contradições, presentes no processo de 
racionalização/reorganização do SUS, constituem-se 
no principal vetor das demandas ao Serviço Social. 

• Isto é: as necessidades da população confrontam-se 
com o conteúdo e a forma de organização dos 
serviços.  

• Nesse sentido, ao atender às necessidades 
imediatas e mediatas da população, 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.  



• Ao analisarmos as principais atividades realizadas 
pelos assistentes sociais, identificamos que, 
contraditoriamente, as tensões do sistema 
implicaram uma ampliação e redimensionamento 
das atividades c qualificações técnicas e políticas 
dos assistentes sociais.  

• De forma que as atividades do Serviço Social estão 
prioritariamente concentradas nos seguintes 
campos de atividades ou eixos de inserção do 
trabalho profissional que relacionam-se 
intimamente com as requisições.  

• São elas: ações de caráter emergencial assistencial, 
educação, informação e comunicação em saúde, 
planejamento e assessoria e mobilização e 
participação social.  



• O conjunto dessas atividades, por sua vez, é 
operacionalizado por meio dos seguintes núcleos de 
objetivação do trabalho do assistente social, quais sejam: 

 
- Levantamento de dados - caracterização e identificação das 

condições socioeconômicas, familiares e sanitárias dos 
usuários; ƒ 

- Interpretação de normas e rotinas - procedimentos de 
natureza educativa, como orientações, aconselhamentos e 
encaminhamentos individuais e coletivos; ƒ 

- Agenciamento de medidas e iniciativas de caráter 
emergencial - assistencial - constituem emergências sociais 
que interferem no processo saúde doença, bem como 
relacionam-se à demanda reprimida / déficit de oferta dos 
serviços de saúde e demais políticas sociais públicas e 
sobretudo relacionam-se às desigualdades econômicas, 
políticas e sociais e culturais a que estão submetidos a 
maioria da população usuária do SUS.  



- Procedimentos de natureza socioeducativa, informação e 
comunicação em saúde: ação transversal aos demais núcleo 
de objetivação que consiste em: 

1) assegurar aos usuários as informações em relação às 
normas institucionais, aos serviços oferecidos, direitos, aos 
trâmites burocráticos, acesso ao prontuário, informações 
sobre os procedimentos realizados, terapêuticas 
administradas, etc...  

2) ampliar a democracia institucional e a capacidade de 
análise e de intervenção dos sujeitos e dos grupos; 

3) Desenvolvimento de atividades de apoio pedagógico e 
técnico-político – consistem em articulação e/ou 
realização de atividades junto aos funcionários, aos 
representantes dos usuários no sistema, à grupos 
organizados, lideranças comunitárias e à comunidades em 
geral. 
 



Conclusões 

• Não há dúvidas quanto a relevância e importância do 
trabalho realizado pelo assistente social para a 
consolidação do SUS, e que para realizar um atendimento, 
por mais simples que possa parecer a atividade e os meios 
utilizados, o assistente social necessita conhecer não 
apenas o funcionamento da instituição e/ou a unidade em 
que trabalha, mas a lógica de funcionamento do sistema de 
saúde (rede), a dinâmica e a capacidade de atendimento 
de outras instituições públicas e privadas que envolvam 
e/ou se apresentem como um meio de viabilizar o 
atendimento das necessidades da população e que 
extrapolam a capacidade de atendimento exclusivo das 
instituições de saúde.  



• Assim, pode-se afirmar que o assistente social se 
insere, no interior do processo de trabalho em 
saúde, como agente de interação ou como um 
elo orgânico entre os diversos níveis do SUS e 
entre este e as demais políticas sociais setoriais, 
o que nos leva a concluir que o seu principal 
produto parece ser assegurar — pêlos caminhos 
os mais tortuosos — a integralidade das ações. 



• Embora o assistente social desenvolva atividades de 
natureza educativa e de apoio pedagógico à 
mobilização e participação social da comunidade, 
para atender às necessidades de co-participação 
dos usuários/comunidade no desenvolvimento de 
ações voltadas para a prevenção, a recuperação e o 
controle do processo saúde/doença... 

• O conjunto das atividades realizadas em todos os 
núcleos de objetivação apresenta uma 
predominância de ações voltadas para a interação 
entre os diversos níveis de concretização da 
cooperação horizontal e vertical.  



• Desse modo, pode-se concluir que a objetivação do 
trabalho do assistente social, na área da saúde, 
também cumpre o papel particular de buscar 
estabelecer o elo "perdido", quebrado pela 
burocratização das ações, tanto internamente entre 
os níveis de prestação de serviços de saúde, 
quanto, sobretudo, entre as políticas de saúde e as 
demais políticas sociais27 e / ou setoriais.  



• Nossa primeira síntese permite afirmar que as práticas do SUS 
revelam n superação de um processo de trabalho vigente até os 
anos 70, em que os profissionais podiam atuar isolada e 
autonomamente.  

• O modelo atual aponta para a emergência de um conjunto de 
práticas, dentre as quais emergem novas ocupações e atividades 
que são resultantes da ampliação, complexificação e redivisão dos 
tradicionais ofícios da área da saúde.  

• Essa redivisão do trabalho, cuja origem é de natureza sociopolítica e 
técnico-operativa, é produto do modelo organizacional existente 
que tem como filosofia básica a desconcentração física, a 
descentralização político-administrativa e a integração das unidades 
e serviços.  

• A gestão operacional de tal modelo é feita através da 
implementação de sistemas de informações gerenciais e 
assistenciais, bem como mecanismos de controle, assentados no 
chamado "sistema de referência e contra-referência" e 
intermediados pelo uso de tecnologias informacionais.  



• Na realidade, diante das atuais condições de 
funcionamento do SUS, as necessidades de 
inter-relação e co-participação requeridas por 
quem produz e quem consome os serviços 
também terminam por materializar uma outra 
demanda profissional aos assistentes sociais. 
Trata-se de suprir as "lacunas" gestadas nas 
práticas dos demais profissionais no interior do 
processo de trabalho em saúde.  



• Por fim, COSTA discorda do discurso profissional sobre a 
desqualificação da profissão na área da saúde, por 
entendermos que a efetiva subordinação da profissão na 
área se dá em função dos objetos prioritários da saúde 
pública ainda centrada em um modelo assistencial 
curativista individual, no qual as próprias contradições e 
precariedades do sistema são vistas de forma marginal e 
secundária nas práticas em saúde, bem como revela a sua 
indiferença em relação à realidade de desigualdades 
sociais a que está submetida a maioria da população 
usuária do SUS ... 

• E a incapacidade do sistema de saúde, em atuar 
considerando as reais necessidades dessa população. Por 
isso mesmo, a luta pela superação do modelo médico 
hegemônico é condição essencial para a reconstrução dos 
processos de trabalho em saúde na perspectiva da defesa 
da vida, em meio aos quais também se incluem os 
assistentes sociais.  



 


