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RESUMO 

Este trabalho objetiva analisar a atuação profissional do assistente social na Saúde, 
especificamente no âmbito hospitalar, considerando-se as exigências institucionais 
no contexto de privatização e a necessidade de materialização do projeto ético-
político do Serviço Social. Reúne parte dos conteúdos abordados em pesquisa em 
andamento em nível de graduação. Configura-se como abordagem qualitativa. 
Utilizou-se a entrevista semi-estruturada junto a assistentes sociais de um hospital 
de referência do estado de Sergipe. Resultados parciais apontam: distanciamento da 
ação profissional em relação aos valores e princípios assinalados pelo atual Código 
de Ética; a imagem da profissão apreendida por outros profissionais não corrobora 
com a imagem expressa no Projeto-Ético Político do Serviço Social. 

Palavras-chave: Política de Saúde. Atuação profissional. Projeto Ético-Político do 
Serviço Social.  

 

ABSTRACT 

This paper aims to analyze the performance of the professional social worker in 
health, particularly in hospitals, considering the institutional requirements in the 
context of privatization and the need for materialization of ethical-political project of 
social services. Meets part of the content addressed in ongoing research at the 
undergraduate level. Configures itself as a qualitative approach. We used a semi-
structured interviews with social workers in a reference hospital in the state of 
Sergipe. Partial results show: the distancing of professional action in relation to the 
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values and principles outlined by the current Code of Ethics, the image of the 
profession perceived by other professionals do not corroborate the express image of 
the Ethical-Political Project of Social Work. 

Keywords: Health Policy. Professional performance. Ethical-Political Project of 
Social Work. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a atuação do assistente social 

na Saúde, especificamente no âmbito hospitalar, considerando-se as exigências 

institucionais em tempos de avanço da privatização da saúde no Brasil e a 

necessidade de materialização do projeto ético-político do Serviço Social. Os 

conteúdos ora apresentados resultam de uma pesquisa em fase de conclusão, 

realizada no âmbito da graduação em Serviço Social.  

A Constituição Federal (CF/88) promulgada em 1988 apresentou um novo 

modelo de proteção social, destacando-se como uma conquista dos movimentos 

populares que caracterizaram a década de 1980 no Brasil, simbolizando ganhos 

representativos no que tange aos direitos sociais da população.  

A Seguridade Social foi uma das principais conquistas da CF/88, “uma forma 

inovadora de organizar as iniciativas dos Poderes Públicos e da sociedade no 

acesso aos direitos da previdência social, saúde e assistência” (BOSCHETTI; 

SALVADOR, 2009, p. 49). 

Assinalada no texto constitucional como “um conjunto integrado de ações de 

iniciativa de poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos 

relativos à saúde, à previdência e à assistência social” (Título VIII, Capítulo II, Seção 

I, art. 194 da CF), a Seguridade Social significou para as políticas sociais um novo 

direcionamento, ao assumirem perspectiva de direito social conquistado a partir da 

mobilização da população, localiza-se o Estado como responsável pela proteção 

social. Segundo Vianna (2001, p.173): 

 

A Seguridade Social é um termo cujo uso se tornou corrente a partir 
dos anos 40, no mundo desenvolvido e particularmente na Europa 
para exprimir a idéia de superação do conceito de seguro social no 
que diz respeito a garantia de segurança das pessoas em situações 
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adversas. Significa que a sociedade se solidariza com o individuo 
quando o mercado o coloca em dificuldades. Ou seja, significa que o 
risco a que qualquer um, em princípio, está sujeito – não conseguir 
prover seu próprio sustento e cair na miséria – deixa de ser problema 
meramente individual e passa a constituir uma responsabilidade 
social publica.  

 
As políticas da seguridade social irão se ampliar no Brasil a partir do pós-

guerra como meio de prover a proteção social para todos os trabalhadores. 

Conforme Mota (2009, p. 41), “os sistemas de proteção social são implementados 

através de ações assistenciais para aqueles impossibilitados de prover o seu 

sustento por meio do trabalho, para cobertura de riscos do trabalho, nos casos de 

doença, invalidez, acidentes e desempregos temporários e para manutenção da 

renda do trabalho, seja por velhice, morte, suspensão definitiva ou temporária da 

atividade laborativa.”  

Desse modo, as políticas sociais se desenham conforme o ritmo do trabalho, 

que por sua vez é ditado pelo capital, cabendo ao Estado atender necessidades do 

trabalho e do mercado ao mesmo tempo. De acordo com Mota (2005, p. 25) “a 

seguridade social diz respeito tanto ao movimento de valorização do capital, como 

também as conquistas das classes trabalhadoras que, ao lutarem e conquistarem 

meios de reprodução da própria vida impõem ao capital e ao Estado o 

desenvolvimento de ações que se confrontam com os interesses imediatos da 

acumulação.” 

A Política de Saúde no Brasil dentre as políticas de proteção social foi a que 

mais conquistou avanços no cenário político brasileiro, fruto de lutas populares e 

sindicais que também tiveram participação significativa para a promulgação da 

CF/88. Com a Carta Magna, a saúde assume conotação de “direito de todos e dever 

do Estado”. 

  Na década de 1980 em meio a efervescência dos movimentos sociais, 

formou-se um amplo debate em relação a saúde. Destaca-se nesse contexto o 

projeto de reforma sanitária, tendo como uma de suas principais estratégias “o 

Sistema Único de Saúde (SUS), fruto das lutas e mobilizações dos profissionais de 

saúde articulados ao movimento popular, tendo como preocupação central 

“assegurar que o Estado atue em função da sociedade, pautando-se na concepção 
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de Estado democrático e de direito, responsável pelas políticas sociais e, por 

conseguinte, pela saúde” (BRAVO, 2009, p. 101).  

Vale registrar dentre os marcos legais nesse processo a Lei Orgânica da 

Saúde (8080/90), favorecendo a todos através dos princípios da integralidade, 

equidade e universalidade que compõem o Sistema Único de Saúde, estendendo os 

direitos sociais e o campo da proteção social, agora sob responsabilidade do 

Estado. 

A concepção de saúde, antes reconhecida como sinônimo de “ausência de 

doença”, a partir do processo de reforma sanitária e seus marcos legais, passa a ser 

entendida sob uma perspectiva mais ampla, considerando-se seus condicionantes e 

determinantes, tais como: alimentação, moradia, educação e lazer. Nesse sentido, a 

saúde deve ser compreendida como um componente da qualidade de vida, um 

direito social que deve ser assegurado a todos.  

Faz-se necessário salientar, no entanto, as medidas neoliberais que 

marcaram a década de 1990 e que se estendem ao tempo presente, elaboradas a 

partir do contexto internacional de reestruturação do capital. Nesse processo 

destacam-se o aumento do desemprego, ações mínimas do Estado – mediante 

políticas sociais seletivas – em relação às necessidades dos trabalhadores e 

privatização de serviços essenciais à população. 

Diante desse contexto, a saúde pública no Brasil sofre um amplo processo de 

precarização, fragilizando as garantias previstas na CF/88. Verifica-se o processo de 

ampliação do projeto de saúde voltado para o mercado em detrimento do projeto de 

reforma sanitária (BRAVO, MATOS, 2008). 

 De acordo com BRAVO (2007, p.43), a inserção do Serviço Social no campo 

da saúde deve ocorrer com “o intuito de formular estratégias que busquem reforçar 

ou criar experiências nos serviços de saúde, articulando as suas ações ao Projeto 

da Reforma Sanitária”. Sob essa perspectiva, é fundamental levar em consideração 

as dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa da profissão, 

necessariamente indissociáveis para a prática profissional. 

É importante lembrar também dos princípios dos SUS que defendem a 

equidade, a universalização do acesso a bens e serviços relativos às políticas e 

programas sociais no campo da saúde. Articulando estes princípios mencionados e 

as três dimensões que devem compor a prática profissional, podem ser elaboradas 
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novas possibilidades de acesso e de intervenção por parte do Serviço Social em 

relação aos usuários do SUS. 

Salienta-se, conforme já mencionado, a conjuntura extremamente adversa 

marcada pela ofensiva neoliberal, que atinge agressivamente as políticas sociais sob 

a lógica do Estado mínimo para as demandas do trabalho e máximo para a 

manutenção do capital, constituindo-se mais que “ameaça” ao projeto ético-político 

do Serviço Social, pondo em “crise” sua implementação, como menciona Netto 

(2007, p.38).  

 

2. METODOLOGIA 

 Conforme referido, o presente texto aborda conteúdos que compõem uma 

pesquisa em fase de conclusão realizada junto a assistentes sociais de um hospital 

de referência de Sergipe. Trata-se de uma abordagem qualitativa e de caráter 

exploratório, orientada por uma perspectiva histórica e crítica de aproximação à 

realidade.  

A pesquisa qualitativa responde a questões mais particulares, preocupa-se 

com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Nas palavras de Minayo, 

trata-se de uma pesquisa que trabalha (2007, p, 21): 

 

[...] com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, 
das crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto de 
fenômenos humanos é entendido aqui como parte da realidade 
social, pois, o ser humano se distingue não só por agir, mas por 
pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir 
da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes. 
 

Para a realização do referido estudo utilizou-se pesquisa bibliográfica sobre 

as categorias teóricas atinentes ao objeto estudado e estudo de campo. 

O universo da pesquisa constituiu-se por assistentes sociais que atuam em 

um hospital de referência do estado de Sergipe. Delimitou-se uma amostra do tipo 

não-probalística, considerando-se o quantitativo de nove assistentes sociais que 

atuam no setor da instituição que reúne o maior número de profissionais de Serviço 

Social, escolhidos de acordo com a possibilidade de participar do estudo proposto.  
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Utilizou-se como instrumento para coleta de dados a entrevista do tipo semi-

estruturada, cujo roteiro foi previamente elaborado com vistas a garantir a 

abordagem dos conteúdos essenciais ao alcance dos objetivos propostos. 

Conforme TRIVINOS (1987, p. 146), “a entrevista semi-estruturada tem como 

características questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses 

que interessam a pesquisa, e que, em seguida, oferecem um amplo campo de 

interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo a medida que se recebem 

as respostas do informante”.  

A pesquisa de campo ocorreu mediante autorização prévia da instituição 

tomada como campo empírico. Os sujeitos da pesquisa foram esclarecidos sobre os 

objetivos propostos e seus direitos de anonimato em relação às informações 

prestadas e de desistência, além de serem consultados sobre a permissão para uso 

de gravador durante as entrevistas. Ademais, foi solicitado aos mesmos a assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.   

De acordo com o exposto, a análise dos dados provenientes da pesquisa 

ainda está em fase de conclusão, portanto, os resultados apresentados a seguir são 

parciais. 

 

3. A POLÍTICA DE SAÚDE BRASILEIRA NO CONTEXTO NEOLIBERAL E A 

INSERÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL 

O governo de Fernando Collor de Melo marcou o início do desenvolvimento 

da política neoliberal-privatizante no Brasil. A contra-reforma do Estado traduz a 

nova proposta vigente: o Estado se responsabiliza com a garantia do mínimo para 

aqueles que não têm condições de pagar pelo serviço, e o setor privado se 

encarregaria dos demais.  

Na década de 90, destacando o governo de Fernando Henrique Cardoso, 

percebe-se o redirecionamento do papel do Estado contribuindo para afirmação da 

hegemonia neoliberal no Brasil. Conforme BRAVO (2009, p.101):  

 

O projeto saúde articulado ao mercado, ou a reatualização do 
modelo médico assistencial privatista, está pautado na Política de 
Ajuste, que tem como principais tendências a contenção dos gastos 
com racionalização da oferta e a descentralização com a isenção de 
responsabilidade do poder central. 
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Estendendo o modelo neoliberal iniciado por Collor, Fernando Henrique 

Cardoso (FHC) assume o governo em 1995 intensificando o processo de 

minimização do Estado em suas responsabilidades frente às necessidades dos 

trabalhadores, desmontando os direitos sociais conquistados, expressos na 

Constituição Federal de 1988. 

  

As privatizações de empresas estatais caracterizaram o governo de FHC. 

Destacam-se nesse cenário as Fundações Estatais de Direito Privado. FHC também 

propôs diminuir o papel do Estado na economia para transformá-lo em agente do 

mercado internacional. É fundamental ter clareza de que essas medidas refletem em 

todas as políticas sociais, inclusive de saúde.  

Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a presidência da república em 2002 com 

grandes obstáculos a serem enfrentados no quadro político e econômico do país e 

no campo da saúde, não era diferente.  Para Bravo e Matos (2009, p. 210), “Lula foi 

o grande resultado da reação da população brasileira as medidas implantadas no 

governo anterior.”   

Por ser considerada uma ameaça representando a classe trabalhadora na 

década de 80, por ter contribuído com a construção da proposta sanitarista e lutar 

contra o governo dominante, era esperados grandes feitos no governo Lula (2002-

2010). No entanto foi possível identificar uma continuidade do governo anterior. 

Bravo (2009, p.104) destaca a ênfase na focalização, precarização, terceirização 

dos recursos humanos, no desfinanciamento e a falta de vontade prática para 

viabilizar a concepção de Seguridade Social.  

Menicucci (2011) afirma que foram implantadas algumas propostas 

inovadoras no governo de Lula, tais como a Política de Saúde Bucal, a criação 

do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o atendimento pré-

hospitalar móvel no âmbito da Política de Atenção às Urgências e Emergências e 

o Programa Farmácia Popular, constituído por uma rede de drogarias privadas 

credenciada para vender produtos com até 90% de desconto em relação ao preço 

de comercialização, mediante subsídio governamental. 

Ainda assim, conforme mencionado anteriormente, pensava-se em ampliação 

das oportunidades em conformidade com o Projeto de Reforma Sanitária. No 

entanto, observou-se é que a política macroeconômica do governo anterior foi 
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mantida em conjunto com as políticas sociais fragmentadas e que buscam atender a 

lógica econômica, aspectos que podemos identificar também no governo de Dilma 

Rousseff.  

Nesse contexto o projeto privatista alcança ampla proporção, afastando a 

concepção de saúde como um direito, além de aprofundar as precárias condições de 

trabalho aos profissionais que atuam na área da saúde, dentre os quais, o assistente 

social. 

  

3.1 ATUAÇÃO PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL NO ÂMBITO 

HOSPITALAR: CONSIDERAÇÕES SOBRE LIMITES PARA A EFETIVAÇÃO DO 

PROJETO ÉTICO-POLÍTICO  

De acordo com o exposto, os conteúdos ora destacados resultam de uma 

pesquisa ainda em fase de conclusão realizada no âmbito da graduação em Serviço 

Social. 

Dentre os aspectos que caracterizam a atuação profissional do assistente 

social no âmbito hospitalar, considerou-se fundamental tratar com os assistentes 

sociais sobre suas condições de trabalho. Indagados a respeito, ressaltaram 

aspectos relevantes sobre a ausência/insuficiência de recursos para garantia de 

condições adequadas de trabalho e algumas de suas implicações à sua condição 

particular de trabalhador, bem como à qualidade dos serviços prestados à população 

usuária, registrando-se, principalmente, o sigilo profissional. 

Dentre as demandas institucionais, explícitas ou não, ao serviço social, além 

daquelas relativas à orientação sobre benefícios previstos pela política de 

assistência social e acompanhamento dos usuários em atendimento e de seus 

familiares no que se refere às informações atinentes ao tratamento, destacam-se 

ainda aquelas que não se configuram como atribuições do assistente social.  

Ademais, além de não corresponderem às atribuições profissionais, essas 

requisições institucionais muitas vezes se contrapõem ao disposto no Código de 

Ética Profissional, tais como, ao intervir no setor de internamento, garantir que os 

“usuários de alta desocupem os leitos” para que seja possível sua utilização por 

outros usuários que aguardam atendimento hospitalar.  
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Nesse processo, os assistentes sociais acabam reproduzindo a lógica 

“produtivista”, onde, nesse contexto, são “convidados” a cumprir objetivos da 

instituição, distanciando-se da possibilidade de implementar ações orientadas por 

valores e princípios que conformam o Projeto Ético-Político do Serviço Social e que 

fortalecem o projeto de reforma sanitária.  

A autonomia profissional também foi outro aspecto citado pelos profissionais 

entrevistados, sendo caracterizada como autonomia relativa tendo em vista as 

condições de trabalho em que se inserem. Aqui vale salientar os limites para o 

exercício da autonomia profissional a partir da própria condição de assalariamento 

desses profissionais.  

A condição de profissão inscrita na sociedade capitalista com vistas a 

oferecer respostas às expressões da questão social marca o Serviço Social com a 

característica de responder, ao mesmo tempo, demandas do capital e do trabalho. A 

autonomia relativa possibilita, no entanto, responder prioritariamente aos interesses 

dos trabalhadores. Assim, é fundamental ampliar o nível de autonomia no exercício 

profissional.  

A fragilidade e/ou ausência de planejamento das ações na instituição, citada 

pela maioria dos profissionais entrevistados, tende a aprofundar os limites de 

exercício da autonomia e das ações profissionais ao assumirem caráter 

eminentemente rotineiro e sem finalidade definida conscientemente. 

Outro aspecto evidenciado pela pesquisa e que contribui para a conformação 

de uma ação profissional mecanicista foi o número insuficiente de profissionais 

diante da demanda da população usuária da instituição. Sem previsão para nova 

contratação de profissionais, aprofunda-se a sobrecarga desses profissionais, 

fortalece-se a lógica da ação profissional centrada na abordagem individualizada e 

na relação demanda-resposta imediata, o que fragiliza as possibilidades de 

implementar uma ação profissional mais qualitativa e consequente. 

Outro elemento sinalizado pela pesquisa diz respeito a imagem social da 

profissão. Os assistentes sociais entrevistados apontaram a grande dificuldade por 

parte dos demais profissionais da saúde em compreender as reais atribuições dos 

assistentes sociais. Conforme sinalizado pelas profissionais entrevistadas, muitos 

resumem a função do Serviço Social em “apaziguar” ou “mediar” conflitos na 
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instituição, quer entre os usuários, entre estes e a instituição ou de profissionais 

entre si. 

Conforme afirmado, a ausência de planejamento ou sua realização de forma 

fragmentada e individualizada por alguns dos assistentes sociais da instituição 

potencializa a lógica da ação profissional burocratizada, mecanicista e focalista, o 

que vem sendo requisitado pelo Estado na implementação de políticas sociais no 

contexto de primazia do projeto neoliberal.  

Ao mesmo tempo, fortalece-se a lógica da interdisciplinaridade como 

sinônimo de flexibilização das funções profissionais, muitas vezes justificando o 

desempenho de múltiplas “tarefas” pelo assistente social que tende a se distanciar 

de suas reais atribuições.   

Essa realidade compromete a qualidade dos serviços prestados à população 

usuária, distancia a ação profissional dos princípios e valores expressos no atual 

Código de Ética Profissional, na Lei de Regulamentação da Profissão e nas 

Diretrizes Curriculares (ABEPSS), o que repercute para a apreensão, pelos 

profissionais de outras categorias, de uma determinada imagem da profissão 

divergente da imagem expressa no atual projeto profissional (ORTIZ, 2007). 

As especificidades dos processos de trabalho em que se inserem os 

assistentes sociais repercutem diretamente no modo como sua ação profissional se 

operacionaliza. A fragmentação do trabalho fragiliza tentativas coletivas de 

qualificação da ação profissional pelos assistentes sociais na instituição e pode 

contribuir para fortalecer a naturalização dessa fragmentação.  

Destaca-se a relevância da organização política da categoria de assistentes 

sociais e sua inserção em movimentos contra-hegemônicos que extrapolem os 

limites institucionais e da própria profissão.  

 

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os conteúdos apresentados destacam a atual conjuntura marcada pelo 

fortalecimento do projeto neoliberal, o processo de privatização da Saúde no Brasil e 

a inserção do Serviço Social nesse contexto. 
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No processo de privatização da política de saúde brasileira o SUS é reduzido 

a um sistema voltado “a quem não pode pagar pelos serviços de saúde”, 

contrapondo-se aos seus princípios e diretrizes legalmente definidos.  

Ressalta-se a relevância de se analisar criticamente os aspectos pertinentes 

às condições e relações de trabalho na área da saúde determinadas por essa 

conjuntura, bem como suas implicações para a ação profissional dos assistentes 

sociais nessa área. 

Dentre tais implicações, vale evidenciar a tensão que marca o exercício 

profissional dos assistentes sociais entrevistados, cuja ação profissional apresenta 

aproximações e distanciamentos em relação aos princípios e valores que sustentam 

o Projeto Ético-Político do Serviço Social e que se expressam no Código de Ética 

Profissional.  

Aproximações que se traduzem nas respostas profissionais, ainda que, em 

larga medida, pontuais às demandas da população usuária por meio de orientações 

e/ou encaminhamentos com vistas à garantia de acesso a bens e serviços. 

Os distanciamentos se revelam resultantes, prioritariamente, das condições 

precarizadas de trabalho que fragmentam e fragilizam a possibilidade de 

planejamento coletivo da ação profissional, bem como, dificultam a organização 

coletiva dos assistentes sociais entre si e com os demais profissionais inseridos na 

instituição. 

  Nesse contexto institucional a imagem do Serviço Social apreendida pelos 

profissionais de outras categorias não corrobora com a imagem expressa no atual 

projeto profissional, o que contribui para encaminhamento de demandas aos 

assistentes sociais não condizentes com suas atribuições. 

Ressalta-se a importância da qualificação profissional, da apropriação crítica 

da teoria no sentido de favorecer reflexões sobre os determinantes do exercício 

profissional e o aprofundamento do debate da ética profissional.  Tal qualificação 

requer associação à organização política da categoria de assistentes sociais e sua 

inserção em movimentos contra-hegemônicos que extrapolem os limites 

institucionais e da própria profissão. 
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