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INTRODUÇÃO 

 

Sabemos que a nova configuração da saúde pública no Brasil implica no 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. Portanto, o objetivo do presente trabalho é apontar a importância do 

profissional do Serviço Social junto às equipes multiprofissionais. De acordo com NOZAWA (2013), após 1945, o 

Serviço Social dar início a influências norte-americanas e nesse mesmo período a saúde entra em debate mundial, 

surgindo um novo conceito de saúde, onde o enfoque está nos aspectos biopsicossociais que determinam a entrada de 

outros profissionais em tal área, incluindo os assistentes sociais, que vem com o papel de desenvolver nos usuários os 

hábitos saudáveis. De 1960 a 1970, acontece uma ritualização do Serviço Social que moderniza as práticas da profissão, 

além de surgir novas propostas na saúde de caráter preventivo. A Constituição Federal de 1988 garante a saúde de todos 

os cidadãos, mas somente com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) esta vem a ser regulamentada, através da Lei 

8.080 de 19 de setembro de 1990, que tem como princípios doutrinários a Universalidade, a Equidade e a Integralidade. 

Assim, a necessidade de se ter um profissional do Serviço Social na saúde parte do pressuposto de assegurar aos 

usuários a informação quanto aos seus direitos, além de fornecer uma atenção integral e humanizada a estes, sendo isto 

uma forma de garantir aos usuários o acesso ás informações, fortalecendo o respeito às questões de etnias, raça, gêneros, 

orientação sexual e também a populações específicas, como os quilombolas, ribeirinhas, índios etc. 

 

METODOLOGIA 

 

 Para elaboração deste trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica que possibilitou uma maior aproximação 

com tema trabalhado, e está dentro do delineamento da pesquisa exploratória. Foram utilizados materiais já existentes 

sobre o trabalho do assistente social na saúde, como: livros, artigos científicos, material impresso, teses e monografias, 

geralmente encontradas em bibliotecas e redes eletrônicas, sendo acessível ao público em geral. Consoante com 

DUARTE e FURTADO (2002) “a pesquisa bibliográfica é a atividade de localização e consulta de fontes diversas de 

informação escrita, para coletar dados gerais ou específicos a respeito de determinado tema” (p.28). 

 

DISCUSSÃO 

 

A saúde no Brasil tem sido foco em constantes debates e movimentos, visando assegurar a garantia de acesso, a 

integralidade da atenção e o equilíbrio entre recurso e demanda. Segundo Bravo (2001) a discussão da saúde no Brasil é 

marcada pela realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que ocorreu em março de 1986, em Brasília – DF, 

envolvendo a sociedade como um todo e que propunha a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) e a Reforma 

Sanitária. Com a Constituição Federal de 1988, a saúde recebeu um formato universal, sendo responsabilidade de todas 

as esferas de governo, e não apenas da União em prol do trabalhador segurado. O SUS foi regulamentado pela Lei 8.080 

em 19 de setembro de 1990. 

A construção do Serviço Social na área da saúde envolveu a necessidade de vinculação entre o projeto da 

Reforma Sanitária e o projeto profissional dos Assistentes Sociais, logo a profissão é reconhecida tanto no plano legal 

quanto na legitimação social das suas ações profissionais, considerando a concepção de que o processo saúde-doença é 

determinado socialmente, necessitando além do enfoque médico, um trabalho que possibilite práticas interventivas 

quanto à proteção, promoção e recuperação da saúde, 

 

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 que, necessariamente, estar 
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articulado ao projeto da reforma sanitária. Considera-se que o código de ética da profissão 

apresenta ferramentas fundantes para o trabalho dos assistentes sociais na saúde em todas as 

suas dimensões: na prestação de serviços diretos à população, no planejamento e na 

assessoria (Matos, 2003; Bravo & Matos, 2004 apud CFESS, 2009, p. 14). 

 

Em 2008 houve um avanço para a profissão neste âmbito, a aprovação do Ministério da Saúde (MS) da Portaria 

n. 154, que propõe a criação dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF), orientando a constituição de equipes 

multidisciplinares compostas por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, dentre elas o Serviço Social. A 

necessidade de se ter um profissional do Serviço Social na saúde parte do pressuposto de assegurar aos usuários a 

informação quanto aos seus direitos, além de fornecer uma atenção integral e humanizada a estes, 

 

O profissional de Serviço Social deve contribuir para a expansão dos direitos de cidadania 

dos usuários dos serviços de saúde, por meio da satisfação de necessidades, e do 

reconhecimento da importância da socialização de informações, e de espaços de reflexão 

conjunta com o usuário. O assistente social [...] facilita o acesso da população às 

informações e ações educativas para que a saúde possa ser percebida como produto das 

condições gerais de vida e da dinâmica das relações sociais, econômicas e políticas do país 

(CASTRO, 2013, p.10). 

 

Conforme PEDUZZI (1998) as equipes multiprofissionais surgiram com a Reforma Sanitária, tendo objetivo de 

garantir um novo conceito de saúde, trabalhando o indivíduo na sua totalidade. A autora também enfatiza que o trabalho 

em uma equipe multiprofissional possibilita ao paciente uma assistência em todos os aspectos que possa vir a atrapalhar 

a evolução de uma melhora. 

   De acordo com o Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais (1993) a participação em equipe 

interdisciplinar é um dos deveres do profissional que pode ser cumprida sempre que apresentada a possibilidade. Desse 

modo, sabe-se que o exercício profissional do Serviço Social dentro do hospital apresenta está possibilidade, pois não 

há como trabalhar de forma isolada, e sim, com uma equipe multiprofissional que apresentam diálogos, debates e 

discussões. Assim, BARROS e SUGUIHIRO (2003) enfatizam que “a interdisciplinaridade é um instrumento poderoso 

que permite intervir na realidade social, sobretudo porque diferente campo do conhecimento se articula, tendo o mesmo 

objetivo de investigação fenômenos da realidade” (p.8). 

 Sabe-se que o Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF) integra a estrutura da Universidade Estadual de 

Montes Claros como Unidade Administrativa de Planejamento, Coordenação e Execução. É um Hospital de Ensino, 

certificado por meio da Portaria Interministerial MEC/MS nº. 450, de 24 de março de 2005. O HUCF é eminentemente 

público e dedica 100% da sua capacidade instalada ao SUS, atendendo toda a população do Norte de Minas, Vale do 

Jequitinhonha e até o Sul da Bahia. O fato de o HUCF realizar atendimentos exclusivamente pelo SUS faz com que uma 

parcela significativa de seus usuários seja de condições socioeconômicas baixas, logo as demandas por este serviço de 

saúde vem permeada por uma série de problemas sociais, necessitando, assim, de um profissional especializado para 

atendê-las, no caso, o Assistente Social.  

O trabalho realizado pelo setor de Serviço Social do HUCF visa atender as demandas de todos os usuários com 

qualidade, seja pacientes, familiares ou funcionários. Compete ao Serviço Social atender as demandas encaminhadas por 

outros profissionais que compõem a equipe multiprofissional bem como as demandas espontâneas, uma vez que o 

próprio usuário pode buscar orientações no setor sem que tenha sido encaminhado. Percebe-se que o trabalho é bem 

amplo, se caracterizando nas questões simples como comunicação com as secretarias de saúde sobre transporte em casos 

de alta hospitalar, até questões complexas como transferência de pacientes a hospitais de referência, adoção, violência, 

abandonos de incapaz. Nesses casos, o Assistente Social é mediador das políticas internas institucionais com a rede 

externa socioassistencial, como por exemplo, as Secretarias Municipais de Saúde, o Conselho Tutelar, o Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS) e a Vara da Infância e Juventude, utilizando instrumentais como a entrevista 

social, formulários próprios do setor, relatórios, encaminhamentos e até mesmo o telefone para estabelecer essas 

relações. 

Ademais, existe a atuação do Serviço Social na área da saúde mental dentro do HUCF, que se integra em uma 

equipe multiprofissional formada por Psiquiatra, Psicólogo, Clinico Geral, Enfermeiro, Residentes e Estagiários. A 

prática acontece nas atividades dentro do setor de Serviço Social como informações sobre a Previdência Social e contato 

com os familiares, ou nas reuniões com a equipe multiprofissional, que ocorre em dois dias, sendo a primeira com os 

pacientes internados e a segunda com os familiares. Na reunião, é necessário o profissional de Serviço Social para 
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abordar os aspectos que são despercebidos por outros profissionais, contribuindo para a melhoria do atendimento aos 

sujeitos que acessam os serviços fornecidos pela unidade hospitalar e efetivando a promoção social e humana dos 

mesmos e de seus familiares.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Atualmente, nos veículos de comunicação e informação vê-se que a saúde pública do Brasil tem se mostrado 

com pouca qualidade em comparação aos grandes gastos com a mesma. O SUS é evidenciado como um exemplo no 

mundo, atuando na atenção primária e complexa além da prevenção de algumas doenças, entretanto, na prática se 

apresenta excludente, possuindo dificuldades em atender a todos com eficiência, uma vez que os mecanismos estáveis 

para o fornecimento de um bom atendimento são inexistentes.  

Dessa forma, vê-se a necessidade de ampliação das equipes técnicas nas redes hospitalares almejando um SUS 

operativo e de qualidade para a população, o que inclui o Assistente Social, profissional que irá identificar as 

necessidades dos usuários e as condições em que este se insere, passando a interpretar junto à equipe aspectos relevantes 

no âmbito social.  

O setor de Serviço Social do HUCF trabalha com um público diversificado de usuários, desse modo, se articula 

em uma equipe multidisciplinar, dialogando e debatendo com outros profissionais para ampliar os seus conhecimentos, 

sendo capacitados para trabalhar as determinações sociais do processo saúde/doença, de forma comprometida com o 

aprofundamento de direitos. Portanto, o Serviço Social tem como principal objetivo atuar junto às demandas sociais que 

interferem ou influenciam na saúde do usuário/paciente, juntamente com as equipes multiprofissionais. A inserção do 

assistente social dentro do SUS é de muita relevância, já que uma das principais competências do Serviço Social é a 

defesa intransigente dos direitos sociais, dessa forma, cabe aos assistentes sociais o compromisso ético-político para que 

haja, de fato, a efetivação dos valores da igualdade, democracia e cidadania. Uma de suas competências dentro desse 

contexto histórico é lutar para que a saúde seja realmente universal. 
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