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RESUMO 

 

Esta pesquisa faz parte de um projeto integrado denominado “As práticas 

profissionais do Assistente Social do Hospital de Clínicas de Curitiba”, e tem como 

objetivo geral compreender as práticas dos Assistentes Sociais do Hospital de 

Clínicas de Curitiba e a sua articulação com o projeto ético-político da profissão, 

sendo os objetivos específicos caracterizar um conceito ampliado de Serviço Social; 

realizar análise dos objetivos do Serviço Social no Hospital de Clínicas; identificar as 

práticas dos Assistentes Sociais no Hospital de Clínicas; analisar as práticas dos 

Assistentes Sociais no Hospital de Clínicas à luz do Projeto ético-político da 

profissão. Classifica-se a pesquisa como qualitativa, do tipo exploratório. Realizou-se 

uma análise numa perspectiva sócio histórica dialética, constituída pela triangulação 

de dados. Para a triangulação dos dados foram utilizadas três fontes: as entrevistas 

realizadas; os documentos do serviço social – do Conselho Federal de Serviço 

Social (CFESS) e do Serviço Social do Hospital de Clínicas; e bibliografias que 

tratam da prática do Assistente Social. Considera-se que, após todas as análises, as 

práticas dos assistentes sociais no Hospital de Clínicas foram identificadas, sendo 

elas: o atendimento direto aos usuários, com as práticas socioassistenciais, as 

práticas socioeducativas e as práticas de articulação com a equipe de saúde. Da 

mesma forma, nessas práticas, também estão inseridas a prática de qualificação 

profissional e a de formação dos profissionais de saúde. Quanto às análises aqui 

introduzidas, foi possível apurar uma extensão da discussão entre as práticas e o 

projeto ético-político da profissão, tendo em vista o interesse no assunto por parte 

dos assistentes sociais. 

 

 

Palavras-chave: Serviço Social; Prática Profissional, Política de Saúde. 
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ABSTRACT 

 

This research is part of an integrated project entitled "The professional practices of 

the Social worker at the Hospital de Clínicas de Curitiba". Its overall objective is to 

understand the general practices of the social workers of the Hospital de Clínicas de 

Curitiba and their articulation with the ethical-political plan of the profession. Its 

specific objectives are: to characterize an expanded concept of Social Service; to 

analyze the goals of the Social Service at the Hospital de Clínicas; to identify the 

practices of social workers at the Hospital das Clínicas; and to analyze the practices 

of social workers at the Hospital das Clínicas in light of the ethical-political project of 

the profession. This is a qualitative study, of the exploratory type. An analysis was 

carried out from a dialectic socio-historical perspective, established by triangulation of 

data. For the triangulation of data, three sources were used: interviews, documents of 

the social service - Federal Council of Social work (CFESS) and Social Service of the 

Hospital de Clínicas, and bibliographies that focus on the practice of the Social 

worker. Based on the analyses, the practices of the social workers at the Hospital de 

Clínicas were identified, namely: direct service to users with social welfare practices, 

social and educational practices, and the practices of coordination with the health 

team. Similarly, the practices of professional qualification and training of health 

professionals also form part of these practices. In terms of the analyses introduced 

here, it was possible to extend the discussion between the practices and the ethical-

political plan of the profession, bearing in mind the interest in the subject on the part 

of social workers. 

 

Keywords: Social Service; Professional practice, Health policy. 
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INTRODUÇÃO 

 
“ Temos o desfio de pôr mãos à obra, defender direitos, 

garanti-los com o acesso a serviços de qualidade, fazendo a 
cidadania em ação, inclusive a nossa , porque defender 

direitos nossos e dos outros nos faz cidadãos.  
É esse nosso convite.” 

(Vicente de Paula Faleiros) 
 
 

 
Esta pesquisa faz parte de um projeto integrado denominado “As práticas 

profissionais do Assistente Social do Hospital de Clínicas de Curitiba”, que encontra-

se no Apêndice A desta dissertação. 

Neste trabalho analisam-se as práticas dos assistentes sociais do Hospital 

de Clínicas da UFPR (Universidade Federal do Paraná), de acordo com o Projeto 

Ético Político da profissão.  

O Hospital de Clínicas é um hospital de ensino da cidade de Curitiba, do 

âmbito exclusivo do SUS. Atualmente, é o maior hospital público do Paraná. É um 

hospital de atendimento terciário e, como hospital escola da UFPR, atua na 

formação de diversos profissionais da área da saúde. 

Este tema surgiu a partir da experiência enquanto profissional do Serviço 

Social no referido hospital. 

Há doze anos comecei trabalhar na área da Saúde, como Assistente Social 

do Hospital de Clínicas de Curitiba. Como não tinha experiência na área da Saúde, 

foi uma oportunidade desafiadora e estimulante, por não saber exatamente os 

caminhos que iria trilhar nesta área.  

A minha formação profissional deu base para atuar não apenas sobre a 

realidade, mas na realidade, entendendo que ser Assistente Social é escolher 

trabalhar com as mais difíceis manifestações da questão social. Questão social 

entendida como o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade 

capitalista, expressa na contradição do modo de produção capitalista: de produção, 

distribuição e acumulação da riqueza produzida (CARVALHO E IAMAMOTO, 1991). 

Beier (2011, p. 204) define o Serviço Social como uma profissão de 

"intervenção na realidade, cenário histórico onde se expressa a questão social e se 

busca implementar as políticas públicas de atenção e defesa dos direitos dos 

cidadãos". 

 O Serviço Social é constituído como uma profissão: 
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que tem a particularidade de intervir em situações reveladoras das 
profundas desigualdades sociais geradas pelo próprio capitalismo, mas que, 
contraditoriamente, por força das tensões e confrontos daqueles que são 
espoliados, o capital é obrigado a administrá-las para manter sua 
dominação de classe (MOTA, 2003, p.10).  
 
 

Assim, minha formação, apesar de não ser direcionada exclusivamente para 

a área da Saúde, propiciou as bases para atuar profissionalmente no âmbito das 

políticas sociais, inclusive na Saúde.  

A minha atuação profissional, nesse hospital de ensino, sempre se deu em 

serviços ambulatoriais e internamento (enfermaria). Trabalhei junto aos usuários 

adultos com câncer, no Serviço de Hematologia e Oncologia, e durante o 

desenvolvimento desta pesquisa, no Serviço de Transplante de Medula Óssea 

(STMO).  

No Serviço de Hematologia e Oncologia, trabalhei no atendimento aos 

usuários acometidos de câncer, na defesa e reconhecimento dos seus direitos, a fim 

de garantir os recursos financeiros, materiais e humanos necessários ao 

enfrentamento da doença, prestando a atenção e auxílio necessários a essas 

pessoas, promovendo o acesso aos direitos e benefícios existentes para a pessoa 

portadora de câncer.  

No Serviço de Transplante de Medula Óssea (STMO), a atuação não é 

diferente, o atendimento volta-se às pessoas que necessitam da intervenção do 

Serviço Social para a garantia de acesso à saúde e aos direitos sociais. A grande 

demanda atendida neste Serviço é proveniente de outras regiões do Paraná e de 

outros Estados, pois o STMO do Hospital de Clínicas é referência nacional nesse 

tipo de procedimento. São usuários/familiares que, além do enfrentamento da 

doença, do medo, anseios, riscos e possibilidade de óbito, se deparam com uma 

mudança na sua rotina, ao desembarcarem em outra cidade para o tratamento, um 

local diferente, às vezes distante da sua cidade de origem, com diferentes condições 

culturais, climáticas e de sociabilidade. Os que realizam o transplante de medula 

óssea (TMO) precisam permanecer em Curitiba por aproximadamente 100 dias, 

necessitando de auxílio para garantir as condições necessárias para sua 

permanência e êxito no tratamento.  

  Meu trabalho consiste no atendimento/acompanhamento do 

usuário/familiar, em todas as fases do tratamento: no Pré-TMO, no TMO e no pós-

TMO, ou seja, antes, durante e após a alta hospitalar. 
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Como o STMO do Hospital de Clínicas é referência nacional nesse tipo de 

procedimento, e atende a pessoas vindas das mais diferentes regiões do País, os 

recursos do Tratamento Fora do Domicílio (TFD)1 representam grande importância 

na garantia do acesso ao atendimento no Serviço de Transplante de Medula Óssea 

(STMO).  

Essa é uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos usuários e que 

perpassa a intervenção do Serviço Social do TMO, pois a liberação dos recursos do 

TFD depende do fluxo de liberação de cada Secretaria de Saúde de Estado, não 

existindo um padrão único para todos os Estados. 

A demanda do Serviço Social no STMO é espontânea, não necessitando de 

agendamento para o atendimento pelo assistente social. A demanda é grande, pois 

entendo que é onde o usuário/familiar encontra as “portas sempre abertas” para 

tentar resolver problemas relacionados ao seu tratamento, sem precisar de 

agendamento prévio no Ambulatório. No hospital, os atendimentos às demandas 

pontuais e imediatas são necessários, alguns atendimentos dos assistentes sociais 

podem ser agendados, mas a demanda espontânea sempre vai existir e precisa ser 

acolhida.    

Entretanto, também há uma procura e uma cobrança por parte dos usuários, 

e de outros profissionais, para que o assistente social dê conta de suas demandas, 

mesmo quando não se trata de uma intervenção social.  

Desta forma, percebo que o assistente social acaba sendo um meio para o 

usuário ter uma orientação, ou um encaminhamento na sua necessidade imediata e 

pontual apresentada, e um apoio aos demais profissionais que solicitam o 

atendimento de demandas, de modo a facilitar o andamento e resolubilidade de suas 

ações. Sendo assim, nem sempre há como planejar as ações que resultam em 

atividades isoladas para simplesmente dar conta das demandas que são 

apresentadas de forma imediata. 

                                                           
1
 O Tratamento Fora do Domicílio é um direito garantido através da Portaria SAS n° 55 de 24 de 

fevereiro de 1999. A referida Portaria é um instrumento legal que visa garantir o atendimento de 
saúde ao paciente que reside em local onde não existe tratamento específico para o seu 
diagnóstico, através do SUS, entendendo que saúde é um direito de todos. Consiste em: 
transporte, diárias para alimentação e pernoite, sendo autorizado de acordo com o fluxo 
estabelecido pelas Secretarias de Estado da Saúde, e de acordo com a disponibilidade 
orçamentária do município quando o paciente é do estado do Paraná. 
 



15 

 

 Apesar dessas dificuldades, sempre procurei dirigir minha prática 

profissional para estimular a resolução de problemas que impedem a efetivação do 

tratamento, que são identificados pela prática profissional cotidiana, buscando 

desenvolver ações de forma a enfrentar as implicações de saúde nas diversas 

dimensões da vida da pessoa, sejam elas no campo social, do trabalho, familiar, 

entre outros.  

Diante do exposto, hoje consigo observar essas dificuldades que são 

apresentadas no dia a dia da prática, na instituição hospitalar, que tem seus 

atendimentos centrados no modelo biomédico, na falta de condições e meios de 

trabalho, e de organização do próprio serviço.  

Posso afirmar que essa observação só foi possível quando fui levada a me 

aventurar novamente pelos caminhos do aprender, rumo à complementação da 

minha formação em busca de um novo rumo de atuação. Foi pelo curso de  

Mestrado em Saúde e Gestão do Trabalho da Univali, que fui levada a retomar a 

crítica, e a percepção da dimensão política do meu trabalho na construção de uma 

nova hegemonia e consolidação do SUS. 

Ao ingressar neste curso de Mestrado, me deparei novamente com modos 

de entendimento sobre saúde no seu sentido integral e ampliado. Através das 

leituras indicadas, do conteúdo das aulas e do posicionamento dos professores, tive 

a oportunidade de refletir sobre a minha concepção de saúde e atuação profissional, 

delineadas após tantos anos trabalhando numa instituição de saúde tão tradicional, 

com a hegemonia centrada no atendimento médico, na atenção à doença. 

Essa desconstrução me fez avaliar como eu, pela minha atuação profissional 

na área de saúde, dentro de uma instituição hospitalar, estava consolidando uma 

prática profissional limitada e arcaica. Eu, que sempre pensei trabalhar na saúde, 

estava realizando uma prática voltada para a doença. 

 A partir dos debates e discussões em sala de aula, percebi a necessidade 

da retomada dos referenciais que possibilitassem um conceito ampliado de saúde, 

apreendida como integral, com o conceito de saúde ampliada e a reorganização da 

prática da saúde. Entendi a importância de ações integradas voltadas para a 

Promoção e Educação em Saúde e não apenas a atenção puramente curativa, com 

a qual estava acostumada.  Assim, percebi que minha prática profissional, dentro 

desse entendimento, precisava tomar um novo rumo.  

Hoje, entendo que apesar da minha formação voltada para um pensamento 
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crítico e uma prática transformadora da realidade, acabei me acomodando de 

alguma forma...  Atentei sobre a minha prática adequada à execução dos objetivos 

do STMO.  Percebi, por um olhar mais atento sobre a minha prática, a realização de 

excesso de atividades, para dar respostas às demandas que são colocadas, tanto as 

institucionais, quanto as dos pacientes. 

Tomo como exemplo as demandas referentes ao TFD, atendidas 

individualmente, de acordo com que cada Secretaria de Estado da Saúde determina, 

porém esse atendimento deveria ser de caráter coletivo e não individual, pois é de 

interesse da população, independente da determinação da Secretaria de Estado da 

Saúde de origem.  

De modo geral, o Hospital de Clínicas possui o atendimento centrado no 

modelo biomédico, no tratamento da doença, medicamentoso, com uso de 

tecnologias e protocolos visando o tratamento, a cura. Ao ter sua ação voltada às 

especialidades, trata-se da doença existente apresentada pela pessoa. 

 Agora tenho a possibilidade de olhar mais atentamente para a existência de 

contradições, entre as ações de saúde encontradas no dia a dia do trabalho dentro 

do hospital, e o preconizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Contradições 

expressas nos atendimentos prestados na instituição e nas práticas dos profissionais 

de saúde. Nos atendimentos centrados no modelo tradicional com foco na doença, 

nos atendimentos fragmentados, baseados na especialização tratando a pessoa 

apenas nos aspectos biológicos, muitas vezes desconsiderando a realidade do 

sujeito acometido pela doença, impossibilitando uma visão ampliada de saúde.  

 Obviamente, isto me possibilitou indagar sobre a minha própria atuação 

profissional na prática cotidiana, que diariamente sofre influências do contexto 

estrutural e institucional.  

 São visíveis as dificuldades que o setor público de saúde tem enfrentado, 

sem condições adequadas de trabalho, com poucos recursos humanos para uma 

demanda crescente, precarização e sucateamento dos recursos de saúde, devido à 

falta de investimento por parte do governo, num visível descaso às políticas públicas 

e sociais, inclusive a de saúde. Esse descaso é fruto do projeto societário neoliberal 

vigente que desrespeita as conquistas populares alcançadas e pouco investe nas 

políticas públicas e sociais. 

Nesse contexto, de desenvolvimento de práticas de atendimento 

fragmentado em especialidades médicas, centrado no atendimento médico e dos 
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novos olhares sobre como se trabalhar em saúde, adquiridos a partir das aulas do 

Mestrado, surgiram algumas indagações que me reportaram ao projeto ético-político 

da profissão do assistente social, que, segundo Paulo Netto (1999), vincula-se a um 

projeto societário que propõe a construção de uma nova ordem social, com defesa 

intransigente dos direitos humanos. Tem sua dimensão política ao se posicionar a 

favor da equidade e da justiça social. 

Ao me reportar ao projeto ético-político da profissão, identifiquei a 

articulação deste com os princípios do SUS, que traz consigo o direito à atenção à 

saúde, direito que se confunde com o direito à vida. A saúde para o SUS tem o 

conceito ampliado, e a garantia de acesso aos serviços de saúde responsáveis pela 

promoção, proteção e recuperação da saúde.  

A profissão do assistente social surgiu com uma característica de caridade, 

passou por processos de mudanças, e hoje tem um projeto ético-político profissional 

com o compromisso da busca de democratização do acesso a direitos, exercício da 

cidadania e consolidação dos direitos, inclusive dos direitos relativos à saúde. Esse 

projeto ético-político da profissão se articula com os princípios do SUS. 

Surgiu, desta forma, o interesse em compreender as práticas profissionais 

dos assistentes sociais do Hospital de Clínicas, o seu trabalho no SUS e a sua 

articulação com o projeto ético-político da profissão. 

Para isso, buscou-se caracterizar um conceito ampliado de Serviço Social; 

realizar análise dos objetivos do Serviço Social no Hospital de Clínicas; identificar as 

práticas dos assistentes sociais no Hospital de Clínicas;  analisar essas práticas à 

luz do projeto ético-político da profissão; e identificar as possibilidades e limites ao 

trabalho profissional do assistente social na área da saúde. 

Para atender os objetivos, este trabalho apoiou-se numa análise das práticas 

numa perspectiva sócio-histórica, considerando elementos qualitativos, buscando 

estudá-los a partir das suas relações com os itens deste trabalho. 

Este trabalho divide-se em quatro capítulos, organizados da seguinte forma: 

No primeiro capítulo, faz-se um resgate histórico da inserção e da trajetória 

da profissão de serviço social na área da saúde, e no âmbito hospitalar; seu 

comprometimento com o projeto ético-político que norteia a prática profissional do 

assistente social e sua articulação com os princípios do SUS. 

No segundo capítulo, situa-se o Hospital de Clínicas da UFPR, seu modelo 

de gestão, o serviço social dentro da instituição e os objetivos da prática do 
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assistente social no atendimento aos usuários dentro da instituição, contextualizando  

onde foi realizado o estudo. 

No terceiro capítulo, apresenta-se a metodologia, o caminho percorrido para 

realizar a pesquisa, como as questões éticas, os critérios para seleção dos sujeitos 

participantes, técnica para coleta de dados, categorização dos dados e tipo de 

análise. 

No quarto capítulo, é realizada a análise e discussão dos resultados 

apresentados, através da triangulação dos dados, cujos procedimentos utilizados 

foram: análise documental bibliográfica que trata do tema em estudo, análise da 

documentação profissional do assistente social, tanto do Conselho Federal de 

Serviço Social (CFESS) como do Hospital de Clínicas, e as entrevistas realizadas 

com os sujeitos da pesquisa. 

Nas considerações finais é apresentada uma síntese dos resultados, na 

perspectiva de situar as práticas realizadas para atendimento das demandas 

trazidas ao serviço social pelos usuários e seus familiares, e sua articulação com o 

projeto ético-político da profissão, frente ao cotidiano da prática do assistente social. 

O referencial de Saúde que fundamenta as discussões deste trabalho é 

ancorado na concepção ampliada de saúde, que dialoga com a perspectiva crítica 

da profissão do serviço social, apoiando-se em bibliografias que debatem o projeto 

ético-político da profissão e direcionam a análise para a prática profissional no 

âmbito do SUS. Entre os autores utilizados destacam-se: Bravo (2000 e 2011), 

Nogueira e Mioto (2009), Vasconcelos (2012) e Matos (2005). Estes autores 

abordam as necessidades de saúde atreladas aos determinantes sociais que 

influenciam na situação de saúde da população, as possibilidades da prática no 

sentido de garantia de direitos, e a materialização do projeto-ético político da 

profissão e do SUS. 

A relevância deste estudo é aumentar o conhecimento referente às práticas 

do Assistente Social na área da Saúde, especificamente no âmbito hospitalar e 

contribuir para a ampliação de conhecimento e reflexão, na possibilidade de 

desenvolvimento de alternativas de intervenções na área de Saúde, primando essa 

articulação com os princípios e diretrizes do SUS, à luz do que preconiza o projeto 

ético-político da profissão. Com este estudo, pretende-se também dar visibilidade à 

organização e à operacionalização da prática profissional dos assistentes sociais na 

área da Saúde, dentro da instituição hospitalar, na esfera do SUS. 
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CAPITULO I 

 

O SERVIÇO SOCIAL, PRICÍPIOS ÉTICOS E SUA  ARTICULAÇÃO COM O SUS 

 

1.1 O Serviço Social 

 

Para entender a inserção da profissão do serviço social na área da saúde 

faz-se necessário um breve histórico da profissão do Assistente Social.  

O Serviço Social surgiu no Brasil na década de 1930. A formação 

profissional deu-se pela influência europeia, sendo substituída pela influência norte-

americana no que se refere aos seus embasamentos teóricos.  

 Antes disso, após o fim da Primeira Guerra Mundial, o Serviço Social atuava 

de acordo com os princípios cristãos ligados à Igreja Católica, tendo sua origem 

vinculada aos movimentos operários que, com suas reivindicações e lutas, 

colocavam ao Estado a necessidade de responder à questão social através das 

políticas sociais. Assim, a intervenção do assistente social, junto à família operária, 

tinha como objetivo “integrá-la” à sociedade e “moralizá-la” dentro dos princípios 

cristãos. Iamamoto e Carvalho (2005, p. 86) expõem que: “o alvo predominante do 

exercício profissional é o trabalhador e sua família, elemento mais vital e significativo 

do processo de produção”. 

A questão da saúde necessitava transformar-se em Política Pública, com 

intervenção do Estado, como resposta às reivindicações dos trabalhadores que se 

caracterizavam como sujeitos sociais importantes na nova dinâmica da acumulação 

resultante do processo de desenvolvimento industrial, e devido à aceleração da 

urbanização e a ampliação da massa trabalhadora, encontravam-se em precárias 

condições de trabalho, higiene, habitação e, consequentemente, em precárias 

condições de saúde (BRAVO, 2000). 

No Brasil, o Serviço Social se institucionaliza e [...] 

 

[...] legitima profissionalmente como um os recursos mobilizados pelo 

Estado e pelo empresariado, com o suporte da Igreja Católica, na 
perspectiva do enfrentamento e regulação da Questão Social, a partir dos 
anos 30, quando a intensidade e extensão das suas manifestações no 
cotidiano da vida social adquirem expressão política (YAZBEK a, 2009, p. 
129). 
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Assim, a política social desenvolvida a partir do Estado pós-1930 buscava o 

controle da classe operária por uma legislação sindical com medidas de proteção ao 

trabalho. Na área da saúde, tinha ênfase nas campanhas sanitárias e criação de 

serviços de combate às endemias (BRAVO, 2000).    

Simões (2008, p. 481) lembra que a profissão do assistente social surgiu em 

nosso país "a partir de ações sociais de inspiração católica, crescendo com a 

intervenção estatal ou privada, especialmente a partir dos anos 1940". O Serviço 

Social, entre as décadas de 1960 e 1980, se organizou como categoria instituindo 

um currículo para a formação acadêmica. 

Em dezembro de 1993, é promulgada a Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS), Lei nº 8.742/932, que dispõe sobre a organização da Assistência Social no 

Brasil, regulamentando o que determinam os Artigos 2033 e 2044 da Constituição 

Federal, de 1988, os quais definem e garantem o direito à Assistência Social. 

De Marco (2009, p. 46) destaca que "de acordo com a LOAS, os direitos 

fundamentais da pessoa são: a vida, saúde, liberdade, respeito, dignidade, 

convivência familiar e comunitária, educação, cultura, esporte e lazer". 

Em dezembro de 2003, foi aprovado o Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS), consolidando a Assistência Social como política pública de Estado, visando 

à garantia de direitos socioassistenciais para toda a população brasileira. 

                                                           
2
  Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993. Dispõe sobre a organização da Assistência Social e 

dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm. 
Acesso em: 25 nov. 2013. 

3
 BRASIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA de 1988. Art. 203. A assistência social será 

prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem 
por objetivos: 

 I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 
 II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; 
 III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
 IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua 

integração à vida comunitária; 
 V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao 

idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por 
sua família, conforme dispuser a lei. 

4
  Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos 

do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas 
com base nas seguintes diretrizes: 

 I - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera 
federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, 
bem como a entidades beneficentes e de assistência social; 

 II - participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das 
políticas e no controle das ações em todos os níveis. 
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É importante refletir que o Serviço Social ocupa alguns espaços de atuação 

que podem ser vistos pelo conceito ampliado de Saúde, os determinantes sociais de 

Saúde e os princípios do SUS (KRÜGER, 2010). 

De Marco (2009) explica que o SUAS faz a definição[...]  

 

[...] e organização dos elementos que serão essenciais e imprescindíveis à 

execução da política pública de assistência social, com a normatização dos 
padrões nos serviços, qualidade no atendimento aos usuários, indicadores 
de avaliação e resultado, nomenclatura dos serviços e da rede prestadora de 
serviços sócio assistenciais (DE MARCO, 2009, p. 43). 

 
 

Ao passo que Mota (2003) acrescenta que o Serviço Social é constituído 

como uma profissão[...] 

 

[...] que tem a particularidade de intervir em situações reveladoras das 

profundas desigualdades sociais geradas pelo próprio capitalismo, mas que, 
contraditoriamente, por força das tensões e confrontos daqueles que são 
espoliados, o capital é obrigado a administrá-las para manter sua 
dominação de classe (MOTA, 2003, p.10). 

 

 

O exercício da profissão de Serviço Social está regulamentado pela Lei n° 

8.662/93 5, e pelo Código de Ética do Assistente Social, instituído através da 

resolução CFESS n° 273/93, que apresenta as ferramentas para o trabalho do 

Assistente Social no que diz respeito à prestação de serviços diretos à população 

usuária, o planejamento e a assessoria, também na área da Saúde. 

Beier (2011, p. 204) define o Serviço Social como uma profissão de 

"intervenção na realidade, cenário histórico onde se expressa a questão social e se 

busca programar as políticas públicas de atenção e defesa dos direitos dos 

cidadãos". A área da saúde é uma importante área de atuação do assistente social. 

A atuação do assistente social na área da saúde teve início no contexto do 

pós-Segunda Guerra Mundial, devido a uma necessidade de intervenções na nova 

demanda existente devido à ampliação do sistema capitalista e as mudanças pelas 

quais o mundo passava. 

                                                           
5
  Lei n° 8.662, de 07 de junho de 1993. Dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá 

outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8662.htm. Acesso 
em 02 dez. 2013. 
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Em 1948, o conceito de saúde adotado pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) é: “Saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social e não 

apenas a ausência de doença” (ALMEIDA et al, 2009, p. 2.170), justificando a 

intervenção do Serviço Social na área da saúde, pois passa a englobar, também, os 

aspectos sociais. 

Em meados da década de 1940, o assistente social passou a operar na 

mediação das relações entre os usuários e os estabelecimentos de saúde, pois o 

acesso aos serviços de saúde ainda estava ligado à Previdência. Este profissional 

atuava em hospitais e laboratórios em atividades de triagem, plantão, 

encaminhamentos e orientações. 

Até a década de 1960, a profissão do Serviço Social possuía características 

conservadoras, que com o Golpe Militar de 1964 passaram a ser questionadas. 

Segundo Bravo (2000), a máquina estatal modernizou e burocratizou a 

política assistencial ampliada com a finalidade de aumentar o poder de regulação 

sobre a sociedade, visando suavizar as tensões sociais; legitimando seu poder e 

servindo como mecanismo de acumulação de capital; caracterizando o crescente 

papel interventivo do Estado e tomando para si o controle previdenciário dos 

trabalhadores. Naquela época, para assumir as características capitalistas, na área 

da Saúde, havia a imposição da medicalização da vida social, incorporando também 

as tecnologias desenvolvidas. Somente a partir de 1975, o assistente social passou 

a desenvolver suas funções em Centros de Saúde. 

Nesse contexto de questionamentos, a categoria profissional de Serviço 

Social começou a articular-se e a reorientar o seu fazer profissional de acordo com 

um projeto ético-político da profissão vinculado a um projeto de transformação da 

sociedade. Tal vinculação advém da própria exigência imposta pela dimensão 

política da intervenção profissional.  

Assim, o movimento de renovação do Serviço Social que foi impulsionado, a 

partir dos anos 1960, pelo processo do enfraquecimento das bases do Serviço 

Social Tradicional, pelo movimento de reconceituação, passa a ganhar força na 

década de 1980, com a organização política da categoria e sua produção teórica 

(CFESS, 2009). 

Nos anos 1980, a saúde passa a ser interesse não apenas dos profissionais 

de saúde e assume uma dimensão política, agregando o movimento sanitário, os 

partidos políticos e os movimentos sociais urbanos. Essa politização da saúde 
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alcançou visibilidade necessária para a inclusão de suas reivindicações na agenda 

governamental, forçando a garantia do apoio político à implementação das 

mudanças relativas às demandas apresentadas (CFESS, 2009). 

A partir das discussões e organização desses sujeitos coletivos, ocorreu a 

preparação e realização da 8° Conferência Nacional de Saúde, em 1986, que sem 

dúvida foi o fato mais marcante para a discussão da questão da saúde no Brasil 

(BRASIL, 1986). 

Ali foram aprovadas as propostas da Reforma Sanitária, atendendo em 

grande parte as reivindicações do movimento e com a ocorrência de avanços 

expressivos no setor da Saúde, que passa a ser discutida como direito de cidadania, 

a concepção de saúde como direito do cidadão e dever do Estado, forçando para 

uma reformulação do Sistema Nacional de Saúde e Financiamento Setorial, o que 

proporcionou uma mudança na Constituição Federal. 

Apesar de não atender a todas as demandas, o texto constitucional  tem seu 

conteúdo baseado nas proposições defendidas pelo Movimento Sanitário. A principal 

proposta da Reforma Sanitária é a defesa da universalidade das políticas sociais e a 

garantia dos direitos sociais. 

Cria-se o Sistema Único de Saúde (SUS), fruto de lutas e mobilizações dos 

profissionais de saúde com os movimentos populares, com a concepção de um 

Estado democrático e de direitos que assegure políticas sociais voltadas à saúde, 

atuando em função da sociedade. A concepção sobre a saúde se amplia, e tem nos 

seus princípios a garantia da atenção à saúde necessária à população (BRASIL, 

2011). 

Com o fim do Regime Militar, em 1985, constrói-se uma reorientação 

profissional do assistente social, resultado de um amplo movimento da sociedade 

civil na luta pela democratização da sociedade brasileira, com a coparticipação dos 

assistentes sociais nesse processo. Isso fez com que o Serviço Social na área da 

saúde se tornasse articulado com o movimento da Reforma Sanitária, buscando o 

acesso da população aos serviços de saúde, à informação e à participação.  

A Constituição Federal, de 1988, no seu art. 196 diz que:  

 

Saúde é direto de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas 
sociais e econômicas, que visem à redução do risco de doenças e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 
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Percebe-se que a saúde é uma das áreas em que os avanços 

constitucionais foram mais significativos. O Sistema Único de Saúde (SUS) foi 

regulamentado em 1990, pela Lei Orgânica da Saúde (LOS), tendo como base um 

Estado democrático de direito, responsável pelas políticas sociais e também pela 

saúde (BRASIL, 2011). 

Tendo como principal propósito reorganizar a prática da saúde, no Brasil,  foi 

criado, pelo Ministério da Saúde, em 1994, o Programa Saúde da Família (PSF), em 

substituição ao modelo tradicional. Este projeto, de acordo com Carbone e Costa 

(2004), objetivou levar a saúde para mais perto das famílias, no sentido de melhorar 

a vida das pessoas. 

O PSF passou e se chamar Estratégia Saúde da Família (ESF), sendo um 

modelo de organização dos Serviços de Atenção Primária a Saúde - APS. A ESF 

prioriza as ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde, de maneira 

contínua e integral. Pertence ao Sistema Único de Saúde (SUS).  (CARBONE e 

COSTA, 2004).  

No âmbito dos marcos legais e normativos, vale ressaltar que a Associação 

Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) apresentou, em 1996, 

as Novas Diretrizes Curriculares para o Curso de Serviço Social “tendo como eixo 

central a Questão Social, que é objeto de trabalho do Assistente Social. Na área da 

saúde há aproximação com os fundamentos da Reforma Sanitária” (BRAVO, 2011, 

p. 25-26). 

As Novas Diretrizes Curriculares tratam da formação de um profissional 

capaz de dar materialidade ao projeto ético-político da profissão no cotidiano de seu 

trabalho, que perceba sua dimensão política e seu comprometimento com base na 

liberdade, na democracia, na cidadania, justiça e igualdade social. 

Considerando as conquistas, após a 8° Conferência Nacional de Saúde, em 

1986, e o reconhecimento da importância do trabalho interdisciplinar na área da 

saúde, o Conselho Nacional de Saúde (CNS) reconhece a categoria de assistentes 

sociais como profissionais da saúde, a partir da Resolução n° 218 de 06/03/1997, 

além da Resolução CFESS n° 383, de 29/03/1999, que "considerando que o Serviço 

Social não é exclusivo da saúde, qualifica o profissional a atuar com competência 

nas diferentes dimensões da questão social no âmbito das políticas sociais, inclusive 

na saúde” (CFESS, 2009 p. 13), caracterizando o assistente social como profissional 

de saúde (MARTINELLI, 2011). 
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A saúde nem sempre tem sido categoria fundamental para o bem estar da 

população, e muita coisa ainda precisa ser construída. Apesar da ampliação do 

atendimento do SUS, no que se refere à atenção básica e controle de endemias, as 

políticas sociais foram fragmentadas e a postura neoliberal permaneceu. 

É importante destacar uma importante conquista da categoria profissional, a 

produção do documento do CFESS - Parâmetros para Atuação de Assistentes 

Sociais na Política de Saúde, de março de 2009, que referencia a intervenção do 

assistente social na área da saúde. Tais Parâmetros levam ao reconhecimento dos 

usuários da saúde como sujeitos de direitos, em um contexto de cidadania e de 

democracia (MARTINELLI, 2011). 

Entretanto, “não se pretendeu abordar todas as atribuições e competências, 

pois se considera que estas estão em permanente construção, sendo um desafio 

aos Assistentes Sociais que atuam na saúde” (CFESS, 2009, p. 67). 

Referendando a atuação profissional, o documento aponta algumas 

dimensões de ações realizadas pelos Assistentes Sociais na área da saúde, a saber: 

ações assistenciais; sócio-educativas; em equipe; investigação, planejamento e 

gestão; mobilização, participação e controle social; assessoria, qualificação e 

formação profissional. 

O Serviço Social é uma profissão legitimada na divisão sociotécnica do 

trabalho, e também atua na área da saúde. Desta forma, a inserção do assistente 

social no serviço de saúde, para operacionalizar demandas e produzir serviços à 

população, é mediatizada pelo reconhecimento social da profissão de forma 

interventiva e propositiva frente às demandas que refletem as diferentes formas de 

manifestações da questão social (CFESS, 2009). 

Iamamoto (1998) ressalta que ocorre, atualmente, uma ampliação de 

demandas, como a atuação do assistente social em equipes interprofissionais, 

desenvolvendo atividades na abordagem direta da população que busca as 

instituições por meio de programas e de serviços sociais. 

Sobre a atuação profissional do Serviço Social na área da saúde, tem-se 

que:  

o serviço tem na questão social a base de sua fundamentação enquanto 
especialização do trabalho. Nesta perspectiva, a atuação profissional deve 
estar pautada em uma proposta que vise o enfrentamento da questão social 
que repercute nos diversos níveis de complexidade da saúde. (CFESS, 
2009, p. 20). 
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 Sendo assim, o assistente social deve desenvolver ações junto à equipe 

multidisciplinar, de forma a enfrentar as implicações da patologia nas diversas 

dimensões da vida do usuário, sejam elas no campo social, do trabalho, familiar, 

entre outros. Por isso, este profissional, que atua na área da saúde, busca viabilizar 

o acesso às Políticas Sociais e institucionais, na tentativa de promover o acesso aos 

direitos sociais e exercício da cidadania para os usuários.  

O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) diz que[...]   

 

[...] o reconhecimento da questão social como objeto de intervenção 

profissional, requer uma atuação profissional em uma perspectiva 
totalizante, baseada na identificação dos determinantes sociais, econômicos 
e culturais das desigualdades sociais (CFESS, 2009, p. 17).  

 

Desta forma, o assistente social deve voltar à sua prática para a defesa e 

reconhecimento dos direitos dos usuários, a fim de garantir os recursos financeiros, 

materiais e humanos necessários ao enfrentamento da situação vivida. 

Como resultado, tanto o conceito de saúde é amplo, como o campo de 

atuação do Assistente Social, que abrange tanto o campo da Atenção Primária como 

no âmbito hospitalar, um dos ambientes de trabalho dos profissionais da saúde e do 

assistente social. 

 

1.2 O Serviço Social Hospitalar 

 

O Serviço Social do hospital segue em busca do conhecimento da realidade 

sócio-econômica-cultural dos usuários que são atendidos no hospital, refletindo com 

eles sobre a situação de saúde relacionada às condições de vida, por meio de troca 

de saberes, objetivando a transformação de seu cotidiano.  

A ação profissional do assistente social se dá no planejamento e execução 

de políticas específicas, viabilizadas na prestação de serviços à população. O 

assistente social trabalha como objetivo maior as questões socioeducativas, 

visualizando o ser humano dentro de seu contexto individual e coletivo, com o 

desenvolvimento de ações que viabilizem o atendimento globalizado de saúde ao 

cliente da instituição (CFESS, 2008). 

Sua prática profissional insere-se numa equipe multidisciplinar de diversas 

categorias presentes no cotidiano do hospital, como os profissionais de Medicina, 
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Enfermagem, Psicologia, Nutrição, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia 

Ocupacional, etc., tendo, entretanto, a clareza e a objetividade das atribuições 

privativas do profissional de Serviço Social, amparadas e legitimadas pelo Código de 

Ética da profissão (AMADOR, 2009). 

As ações profissionais do assistente social são pautadas na execução das 

rotinas de atendimentos, construídas com a prática profissional, e na implantação de 

programas, estimulando novos projetos que visem à melhoria de qualidade do 

atendimento ao paciente e que atendam às propostas de ações educativas e 

preventivas. 

O Serviço Social do hospital objetiva aprimorar e humanizar o atendimento 

no hospital, conforme a demanda apresentada e, assim, proporcionar um 

atendimento específico, técnico e diferenciado em relação à problemática, com a 

orientação e o encaminhamento a recursos adequados e com qualidade. O Serviço 

Social na instituição aglutina, organiza, dá visibilidade e politiza o espaço público, 

contribuindo na ampliação e universalização dos direitos (CFESS, 2008). 

A formação do profissional de Serviço Social, que atua no hospital, não é 

específica na área de saúde, mas possibilita aos profissionais atuarem com 

competência nas diferentes dimensões da questão social e, como tal, com 

habilidades para elaborar, coordenar e executar as políticas sociais, com uma ênfase 

maior à política social da saúde. 

O profissional de Serviço Social do Hospital, ao ter o seu olhar voltado para 

o trabalho das diferentes expressões da questão social de forma técnica, prática e 

concreta, prima pela participação do usuário na instituição, reforçando o exercício da 

cidadania, articulando o seu fazer profissional ao projeto ético-político da profissão 

de assistente social (CFESS, 2008). 

Percebe-se, na área de saúde, a importância da equipe multidisciplinar no 

atendimento ao usuário. O principal objetivo é beneficiá-lo quanto a 

encaminhamentos, orientações e tratamento na busca do resultado positivo para o 

tratamento (CFESS, 2008). 

De modo geral, no ambulatório, o assistente social propõe uma intervenção 

profissional orientada no acolhimento ao usuário, construindo uma análise reflexiva 

sobre as dificuldades enfrentadas pelo mesmo tanto do ponto de vista das 

dificuldades de acesso aos serviços de saúde, quanto ao caráter estigmatizador da 
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doença. O assistente social deve estar preparado para dar respostas às demandas 

provenientes da população usuária da instituição (CFESS, 2008). 

No atendimento diário no ambulatório, o assistente social faz o levantamento 

sócio-econômico-cultural, objetivando investigar situações de âmbito cultural, social, 

econômico, ambiental, pessoal, psicológico e financeiro do usuário, para tentar 

identificar os problemas que podem vir a interromper, ou dificultar a adesão ao 

tratamento. E ainda, reportar à equipe um planejamento de intervenções para que 

torne o tratamento e recuperação viáveis, na tentativa de dar ao usuário uma 

assistência que vise conforto físico e emocional, para que o mesmo tenha uma vida 

“normal” dado às condições impostas pela doença (CFESS, 2008). 

Segundo Bertani (1993, p.41), “o Serviço Social na atuação ambulatorial, 

deve relacionar os fundamentos teóricos da profissão com as metas da prática, a 

estrutura administrativa da instituição, o trabalho interdisciplinar e os contatos com a 

comunidade”. 

Na enfermaria/internamento, a atuação do assistente social muitas vezes 

complementa a intervenção já iniciada no ambulatório. No atendimento realizado na 

enfermaria, o assistente social identifica e intervém nas situações que emergem 

durante o período de internação, de forma a contribuir para a realização do trabalho 

em equipe, como também para o tratamento (BERTANI, 1993). 

Cabe ao assistente social preparar o usuário/família para lidar com esse 

novo momento, informando quais os direitos do cidadão, saber sobre as novas 

situações que poderão afetar a sua dinâmica num contexto socioeconômico, alertar 

sobre possíveis modificações no comportamento do usuário, facilitar a comunicação 

do usuário, com a equipe multidisciplinar e com as pessoas com quem convive, 

orientar sobre o funcionamento e normas internas do ambulatório e da enfermaria, 

auxiliar em todas as etapas do tratamento, desde o diagnóstico até a resolução final 

de cura ou morte. Visando sempre a participação ativa do usuário e da família em 

todas essas etapas, desde o seu diagnóstico, durante o processo de tratamento e 

programas dirigidos ao enlutamento (CFESS, 2008). 

Para quem vive uma experiência de enfermidade, tanto para o usuário 

quanto para a sua família, muitas implicações podem determinar uma série de 

limitações, dificuldades físicas, financeiras e emocionais, ameaças à vida do ponto 

de vista social, como por exemplo: exclusão do mundo do trabalho, a possível 

dependência de familiares para locomoção, adaptação a algum tipo de mutilação, o 
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risco de morte eminente, comprometimento das atividades diárias normais, 

mudanças na rotina, entre outras. O papel do assistente social, na fase de 

enfrentamento da doença é de grande importância, pois envolve também os 

aspectos sociais, econômicos e trabalhistas, atingindo o usuário e sua família, e 

afetando suas relações e a sua dinâmica familiar (CFESS, 2008). 

O assistente social dispõe de informações sobre os direitos do usuário, faz o 

papel de mediador e facilitador destes junto aos órgãos municipais, estaduais e 

federais para aumentar a agilidade e encaminhar processos e/ou 

situações/problemas que perpassam durante o período de tratamento, sendo 

mediador para proporcionar orientações sobre leis que asseguram aos usuários os 

seus direitos. Na maioria das vezes, os usuários e seus familiares desconhecem os 

seus próprios direitos (CFESS, 2008). 

 

1.3 Projeto Ético-Político da profissão, princípios éticos e sua 

articulação com os princípios do SUS 

 

Nogueira e Mioto (2009) afirmam que reconhecendo a dimensão social da 

saúde, a política brasileira alargou, gradativamente, o espaço de atuação do 

assistente social. Evidencia-se, nos últimos anos, “a força que a temática do social e 

do trabalho com o social vem ganhando no âmbito da saúde, através das diferentes 

profissões” (NOGUEIRA; MIOTO 2009, p.223). 

No âmbito da saúde, o Serviço Social tem espaços próprios e tradicionais de 

atuação. Entretanto, com o SUS, abriram-se muitos espaços multidisciplinares, 

interdisciplinares e intersetoriais, também no âmbito da gestão e planejamento da 

política, nos quais o Assistente Social pode desenvolver ações não exclusivas da 

profissão.  

Nestas novas relações, o espaço do social na saúde se torna um terreno 

comum a todas as áreas, fazendo surgir [...] 

 
 
[...] profissionais que disputam papéis e tarefas com os assistentes sociais, 

pondo em xeque a legitimidade anteriormente conquistada [...]. É claro que 
os conflitos de atribuições aí localizáveis [...] não podem ser equacionados a 
base de regulações formais ou reivindicações corporativas [...], eles só 
podem ser enfrentados positivamente com novas competências 
sociopolíticas e teórico-instrumentais (PAULO NETTO, 1996, p. 109). 
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É importante frisar que, exatamente nesse terreno, “os limites e fronteiras 

das ações dos profissionais de saúde não estão consensuados e não são lineares”, 

possibilitando a reflexão de que o Serviço Social pode conquistar alguns espaços e 

mesmo requalificar atuações em setores tradicionais dos serviços de saúde, tendo 

em vista as “semelhanças que os princípios do projeto ético-político da categoria têm 

com os fundamentos da Reforma Sanitária e os princípios do SUS” (KRÜGER, 2010, 

p. 124). 

A ação profissional do assistente social não deve ficar restrita a uma política, 

“sob o risco de se subordinar a ações dos gestores das políticas públicas” 

(KRÜGER, 2010, p. 125). 

O projeto ético-político da profissão de Serviço Social compõe um conjunto 

de valores e concepções ético-políticas, que define e prioriza objetivos e funções,  

direciona o exercício da profissão, a formação acadêmica e suas relações, sendo 

construído e reconhecido coletivamente pelos profissionais. Conforme define Paulo 

Netto:  

 
Os programas profissionais (inclusive o Projeto Ético Político do Serviço 
Social) apresentam a autoimagem de uma profissão, elegem os valores que 
a legitimam socialmente, delimitam e priorizam seus objetivos e funções, 
formulam os requisitos teóricos, institucionais e práticos para o seu 
exercício, prescrevem normas para o comportamento dos profissionais e 
estabelecem balizas da sua relação com os usuários e seus serviços, com 
outras profissões e com organizações e instituições sociais, privadas e 
públicas (PAULO NETTO,1998, p.95). 
 
 
 

Assim, segundo este mesmo autor, o projeto ético-político tem uma imagem 

ideal da profissão e os valores que a legitimam,  seus objetivos e função social, seus 

conhecimentos teóricos, saberes, formas de intervenção, normas, práticas, 

princípios éticos da profissão e outros. 

O projeto ético-político remonta à transição dos anos 1970 aos 1980, quando 

houve a recusa e a crítica ao conservadorismo, viabilizando a primeira condição para 

a sua construção, coincidindo com a crise da ditadura militar (PAULO NETTO, 1999).  

A derrota da ditadura e as exigências de transformações políticas e sociais 

foram condições para a constituição de um novo projeto profissional para acabar 

com o conservadorismo no serviço social. As aspirações democráticas da população 

foram incorporadas pela categoria, a partir dos interesses dos trabalhadores. 



31 

 

Na década de 1980, a categoria “deu inicio à sua acumulação teórica 

consolidando a produção de conhecimentos do Serviço Social brasileiro, criando e 

revelando quadro de intelectuais respeitados pelo conjunto da categoria” (PAULO 

NETTO, 1998, p.101). 

Por tratar-se de um Projeto que também é um processo, em contínuos 

desdobramentos, concretizou-se nos anos 1990, através da crescente produção de 

conhecimentos referentes à atuação do Assistente Social e a organização política da 

categoria. As diretrizes desse Projeto são encontradas no Código de Ética 

Profissional do Assistente Social, de 1993, na Lei da Regulamentação da Profissão 

de Serviço Social, e hoje na Nova Proposta de Diretrizes Gerais para o curso de 

Serviço Social (CFESS, 2008). 

Segundo Paulo Netto (1998), o projeto ético-político profissional dos 

Assistentes Sociais vincula-se a um projeto societário que propõe a construção de 

uma nova ordem social, com defesa intransigente dos direitos humanos. Tem sua 

dimensão política ao se posicionar a favor da equidade e da justiça social, e preza 

pela formação continuada dos profissionais, desde a formação acadêmica 

qualificada e constante aprimoramento intelectual do assistente social.   

São princípios fundamentais do Código de Ética do Assistente Social 

(CFESS, 2012): 

 

a) reconhecimento da liberdade como valor ético central das demandas 
políticas a ela inerentes: autonomia, emancipação e plena expansão dos 
indivíduos sociais; 
 
b) defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do 
autoritarismo; 
 
c) ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de 
toda a sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis, políticos e sociais 
das classes trabalhadoras; 
 
d) defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da 
participação política e da riqueza socialmente produzida; 
 
e) posicionamento em favor da equidade e justiça social, de modo a 
assegurar a universalidade de acesso a bens de serviços relativos aos 
programas e políticas sociais, bem como a sua gestão democrática; 
 
f) empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, o respeito à 
diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e à 
discussão das diferenças; 
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g) garantia do pluralismo, por meio do respeito às correntes profissionais 
democráticas existentes e suas expressões teóricas, e do compromisso com 
o constante aprimoramento intelectual; 
 
h) opção por um projeto político profissional vinculado ao processo de 
construção de uma nova ordem societária, sem dominação – exploração 
de classes, etnia e gênero; 
 
i) articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que 
partilhem dos princípios desse código e com a luta geral dos trabalhadores; 
 
j) compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e 
com o aprimoramento intelectual na perspectiva de competência 
profissional; 
 
k) exercício do Serviço Social sem ser discriminado, nem discriminar, por 
questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, 
nacionalidade, opção sexual, idade e condição física (CFESS, 2012, p.23-
24). 
 
 

Tendo como base o Código de Ética do Assistente Social, Bravo e Matos 

(2002) apontam que pensar numa atuação competente e crítica na área da saúde 

pelo assistente social, é:  

 

a) estar articulado e sintonizado ao movimento dos trabalhadores e de 
usuários que lutam pela real efetivação do SUS; 
 
b) facilitar o acesso de todo e qualquer usuário aos serviços de saúde da 
Instituição, bem como de forma compromissada e criativa não submeter a 
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; 
 
c) tentar construir e/ou efetivar, conjuntamente com outros trabalhadores da 
saúde, espaços nas unidades que garantam a participação popular e dos 
funcionários nas decisões a serem tomadas;  
 
d) elaborar e participar de projetos de educação permanente, buscar 
assessoria técnica e sistematizar o trabalho desenvolvido, bem como estar 
atento sobre a possibilidade de investigações sobre temáticas relacionadas 
à saúde (BRAVO e MATOS, 2002, p.18). 

 

O SUS foi instituído pela Constituição Brasileira, de 1988, e regulamentado 

pela Lei nº 8.080/90 6, fundamentando-se no princípio da saúde como direito do 

cidadão e dever do Estado, como explica Teixeira (2013): 

 

                                                           
6
  Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências. Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm. Acesso em: 30/12/2013. 
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O SUS pode ser entendido, em primeiro lugar, como uma “Política de 
Estado”, materialização de uma decisão adotada pelo Congresso Nacional, 
em 1988, na chamada Constituição cidadã, de considerar a Saúde como um 
“Direito de Cidadania e um dever do Estado” (TEIXEIRA, 2013, p. 1). 
 
 

 “O SUS institui uma política pública de saúde que visa à integralidade, à 

universalidade, ao aumento da equidade e à incorporação de novas tecnologias e 

especialização dos saberes” (BRASIL, 2004, p. 11). 

O artigo 198 da Constituição Federal de 1988 define o SUS, conforme 

segue: 

 

Art. 198: As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 
de acordo com as seguintes diretrizes: 
I. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
II. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 
prejuízo dos serviços assistenciais; 
III. Participação da comunidade. 
Parágrafo único – O Sistema Único de Saúde será financiado, com recursos 
do orçamento da seguridade social, da União, dos estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, além de outras fontes (BRASIL, 2011, p. 25). 

 

 

A Lei nº 8.080/90 7 concedeu bases operacionais para a construção do SUS, 

instituindo o Sistema Único de Saúde, o qual se constitui de um conjunto de ações e 

serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições das três esferas de governo, 

federal, estadual e municipal, tanto da administração direta quanto indireta e das 

fundações mantidas pelo poder público, permitindo, ainda, a participação da 

iniciativa privada em caráter complementar (BRASIL, 2011). 

Abordando o SUS, esse sistema traz consigo o direito à atenção à saúde, 

direito que se confunde com direito à vida. A saúde, para o SUS, tem o conceito 

ampliado, incorporando elementos condicionantes de saúde como: o meio físico (as 

condições geográficas, água, alimentação, habitação, etc.); o meio sócio-econômico-

cultural (emprego, renda, educação, hábitos, etc.); e a garantia de acesso aos 

serviços de saúde responsáveis pela promoção, proteção e recuperação da saúde.

 O SUS tem como princípios básicos a universalidade, a equidade e a 

integralidade: 

                                                           
7
 LEI nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências. Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm. Acesso em: 30/12/2013. 
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O SUS é um projeto que assume e consagra os princípios da 
Universalidade, Equidade e Integralidade da atenção à saúde da 
população brasileira, o que implica conceber como “imagem-objetivo” de um 
processo de reforma do sistema de saúde “herdado” do período anterior, um 
“sistema de saúde”, capaz de garantir o acesso universal da população a 
bens e serviços que garantam sua saúde e bem-estar, de forma equitativa e 
integral (TEIXEIRA, 2013, p. 2). 
 

 
O Princípio da Universalidade refere-se à garantia de atenção à saúde por 

parte do sistema a todos os cidadãos: 

 

Pelo princípio da universalidade, todos os brasileiros têm direito aos 
serviços do SUS, e esse acesso universal, em nenhuma circunstância, pode 
ser restringido. O SUS deve ofertar, a todos os brasileiros, um conjunto de 
serviços sanitária e socialmente necessários, com base em protocolos 
clínicos e diretrizes terapêuticas e por meio de amplo movimento de 
discussão que envolva os gestores de saúde na Comissão Intergestores 
Tripartite e o Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2011, p. 28). 

 
 

 A equidade consiste em assegurar ações e serviços de acordo com a 

complexidade que cada caso requer, onde todos os cidadãos são iguais perante o 

SUS e serão atendidos conforme suas necessidades.  

A integralidade no entendimento de que cada pessoa é um todo indivisível e 

integrante de uma comunidade, um ser integral, biopsicossocial e será atendido com 

visão holística.  

O SUS preza também pela participação popular, que é a garantia 

constitucional de que a população através de suas entidades representativas poderá 

participar do processo de formulação das políticas de saúde e controle da sua 

execução em todos os níveis, desde o local até o federal. 

Expostos os princípios fundamentais do Código de Ética profissional e os 

princípios do SUS, percebe-se que ambos têm uma proximidade de seus 

fundamentos e princípios, buscando a transformação da sociedade e seguindo 

caminhos contra hegemônicos. 

O Serviço Social na área da saúde deve articular os princípios dos projetos 

da Reforma Sanitária e o Projeto Ético Político da profissão, garantindo os princípios 

do SUS. Deve facilitar o acesso dos usuários aos serviços de saúde da instituição, 

estando engajado na luta pela real efetivação do SUS, estando na permanente 

defesa da democracia (BRASIL, 2011). 
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CAPÍTULO II 

CONHECENDO ONDE SE FAZ: APROXIMAÇÃO DA REALIDADE ONDE AS 

PRÁTICAS SÃO REALIZADAS 

 

2.1 O Hospital de Clínicas da UFPR 

 

O Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (HC/UFPR) teve 

sua construção iniciada em 1949, embora sua história seja ainda anterior, datando 

de 1912, quando da fundação da Universidade e do surgimento da necessidade de 

um hospital escola para o aprendizado prático da medicina na Universidade do 

Paraná. Até a construção do HC, os alunos de Medicina da UFPR desenvolviam a 

prática de seu curso em instituições como a Santa Casa, a Cruz Vermelha, o 

Hospital Nossa Senhora da Luz e o Hospital da Criança (HC/UFPR, 2013, p. 1). 

Somente em 1948 foi obtida uma área para a construção do HC/UFPR, 

quando: "Por ato do Poder Executivo, publicado no diário Oficial do Estado, em 23 

de agosto de 1948, desapropriou-se uma área de 2.687m2, pertencente ao Sr. 

Agostinho Ermelino de Leão, destinada à construção do prédio central do hospital" 

(HC/UFPR, 2013, p. 1).  

Nos anos que se seguiram, a estrutura que compõe o Prédio Central foi 

construída, embora a falta de verbas tenha causado a paralisação das obras durante 

alguns períodos. A federalização da Universidade ocorreu na década de 1950, 

quando a "Lei nº 1.254 criou a Universidade Federal do Paraná - e o HC foi 

incorporado a ela” (HC/UFPR, 2013, p. 1).8  

Embora já estivesse em funcionamento, no dia 5 de agosto de 1961, o então 

Presidente da República Jânio Quadros inaugurou oficialmente o Hospital de 

Clínicas (RELATÓRIO HC, 2009). 

Desde o início de sua história, o HC-UFPR passou por diversas ampliações. 

Atualmente "sua área construída contempla 63.000 m2, por onde circulam, 

diariamente, cerca de 11.000 pessoas. Mensalmente, são atendidos, em média, 

61.000 pacientes, com 1.500 internações e 850 cirurgias" (FITZ, 2013, p. 10).  

 

                                                           
8
 LEI nº 1.254, de 4 de dezembro de 1950. Dispõe sobre o sistema federal de ensino superior. 

Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L1254.htm. Acesso em 
30/12/2013. 
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FIGURA 1: ENTRADA PRINCIPAL HC 

 

FONTE: PORTAL UFPR, 2014. 

 

Atuam na instituição 2.900 funcionários (médicos, enfermeiros e outros), 

cerca de 260 professores de Medicina, 250 voluntários e 307 residentes de Medicina 

e multiprofissionais que atendem em torno de 60.000 pacientes todos os meses, 

realizando mais de 1.400 internações e um número superior a 800 cirurgias 

mensais, em diversas especialidades (FITZ, 2013).  

Destacando a importância do Hospital de Clínicas de Curitiba, Fitz (2013) 

explica que atualmente, é o maior hospital de atendimento gratuito do Paraná, e o 

terceiro maior hospital universitário federal do país. É um hospital de ensino federal, 

100% SUS (Sistema Único de Saúde), acreditado do Brasil. “É um hospital de 

atendimento terciário, ou seja, possui estrutura tecnológica e instrumental técnico 

para o atendimento de casos da alta complexidade e consultas especializadas, 

realizando exames avançados de diagnóstico e procedimentos cirúrgicos” (FITZ, 

2013, p. 10). Está totalmente inserido no SUS e, como hospital escola da UFPR, 

atua na formação de diversos profissionais da área da saúde. 

A missão e a visão do Hospital de Clinicas - UFPR são citados por Gusso e 

Scheid (2012): 

 

A missão do HC é "Prestar assistência hospitalar acreditada à comunidade, 
garantindo campo apropriado para o ensino, a pesquisa e a extensão." A 
visão: "ser Hospital de Ensino de referência da UFPR, com qualidade no 
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ensino, pesquisa e extensão nas diferentes áreas da saúde, inserido no 
Sistema Único de Saúde, com atendimento nos níveis terciários e 
quaternários e, articulado com outras instâncias da Universidade Federal do 
Paraná no níveis primário e secundário. Sua política de qualidade tem como 
diretriz: "Garantir a busca pela excelência através da melhoria contínua dos 
seus processos de assistência, ensino e pesquisa" (Gusso e Scheid, 2012, 
p. 06). 

 
 

São citados, como objetivos gerais do Hospital de Clínica de Curitiba, os 

seguintes: 

 
- oferecer assistência hospitalar acreditada, integrada à rede regionalizada e 
hierarquizada do Sistema Único de Saúde; 
- garantir campo apropriado para o ensino, a pesquisa e a extensão; 
- propiciar acesso fácil da comunidade universitária aos Hospitais 
Universitários, em programa articulado com a PRHAE (PROGEPE); 
- aprimorar continuamente a gestão hospitalar; 
- aprimorar e dar continuidade à implantação do Novo Modelo de Gestão 
(HC/UFPR, 2013 b, p.07). 
 

 
O Novo Modelo de Gestão, citado nos objetivos do HC-UFPR, foi proposto 

em 2002, quando ocorreu uma reestruturação organizacional visando à implantação 

de um modelo de gestão descentralizada com a criação das Unidades Funcionais9. 

O Hospital de Clínicas “adotou o modelo de gestão de Unidades Gerenciais, 

proposto pelo Ministério da Saúde para os hospitais federais, estaduais e municipais, 

baseado na descentralização administrativa e na corresponsabilidade do corpo 

funcional" (GUSSO e SCHEID, 2012, p. 08). 

 

O HC-UFPR optou por uma mudança organizacional e gerencial buscando 
um modelo de gestão democrático e participativo, baseado na 
descentralização das decisões, a partir da elaboração de metas e 
compromissos de forma conjunta coma direção do Hospital (UFPR, 2002, p. 
05). 

 
 

A proposta desse modelo de gestão, por Unidades Gerenciais, é unir as 

unidades administrativas, ou assistenciais, que possuam processos de trabalho 

semelhantes e que possuam equipes profissionais em um mesmo espaço físico, 

sendo cada uma dessas unidades responsável pelo planejamento estratégico no seu 

nível operacional. Os objetivos desse modelo de gestão são os citados a seguir: 

 

a) Ampliar a autonomia gerencial no HC/UFPR; 

                                                           
9
O "novo método de gestão, conhecido inicialmente como Unidades Funcionais e mais tarde, passou 

a ser denominado de Unidades Gerenciais" (HC-UFPR, 2011, p. 15).  
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b) Descentralizar o planejamento e gestão dos recursos existentes; 
 
c) Implantar processo gerencial baseado nos resultados e na racionalização 
dos recursos; 
 
d) Descentralizar decisões e responsabilidades visando o cumprimento da 
missão do hospital; 
 
e) Implantar dispositivos organizacionais que reduzam a fragmentação das 
práticas profissionais; 
Criar a lógica do compromisso com a qualidade do atendimento aos 
usuários internos e externos; 
 
f) Desenvolver e implementar uma política de Recursos Humanos centrada 
na ética da responsabilidade; 
 
g) Possibilitar, difundir e consolidar a criação de uma cultura de 
humanização democrática, solidária e crítica (HC/UFPR, 2002, p. 2). 

 
 

Gusso e Scheid (2012) enfatizam a descentralização das decisões como a 

principal característica desse novo modelo de gestão, o qual teve como intenção a 

motivação dos funcionários e o aumento da produtividade: 

 

Inserindo todos os funcionários, de qualquer função e nível hierárquico, nas 
decisões administrativas através de colegiados internos. Nesses espaços 
coletivos são pactuados compromissos e responsabilidades, além de serem 
definidas as metas a serem alcançadas por cada unidade (GUSSO e 
SCHEID (2012, p. 08). 

 
 

2.2. Novo Modelo de Gestão: mudanças na estrutura administrativa do Hospital 

de Clínicas 

 

Segundo Vasconcellos e Hemsley (2002), a estrutura de uma empresa - 

neste caso, o Hospital de Clínicas - pode ser definida como o resultado de decisões 

sobre a forma de distribuição da autoridade, especificação das atividades dos 

funcionários e definição do sistema de comunicação de uma organização, que 

agrupam  outras decisões importantes, tais como: 

 

a) Departamentalização: divide os funcionários em grupos de acordo com 
algum critério (localização, função, produto, entre outros) para melhor 
administrá-los; 
b) Áreas de apoio: decisão sobre o grau de centralização ou 
descentralização das áreas que não fazem parte diretamente da função da 
organização, como contabilidade; 
c) Assessorias: definição da função, do departamento a ser assessorado e 
lugar dentro da estrutura; 
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d) Amplitude de controle: definição sobre o número máximo de 
subordinados que um chefe comanda conforma o tipo de atividade, 
características do chefe e do grupo; 
e) Nível hierárquico: está diretamente relacionado com a decisão da 
amplitude. Quanto maior amplitude, ou seja, quanto mais subordinados por 
chefe, menor será o número de níveis hierárquicos; 
f) Descentralização da autoridade: relacionada ao grau de centralização do 
processo de tomada de decisões da organização; 
g) Sistema de comunicação: como será feita a comunicação entre as 
pessoas e por meio de quais canais, e 
h) Grau de formalização: decisão entre uma estrutura com grau de 
formalização alto com tendência à burocratização e falta de agilidade ou 
grau de formalização menor com tendência a um maior número de 
conflitos, ansiedade, ineficiência (VASCONCELLOS E HEMSLEY, 2002, 
p.37). 

 

Com base nas decisões descritas, as estruturas organizacionais tradicionais 

possuem grau de formalização, unidade de comando, especialização elevada, 

comunicação vertical e utilização de formas tradicionais de departamentalização. 

Desde o início da implantação desse modelo, muitas transformações foram 

inseridas na estrutura administrativa do HC/UFPR, incluindo alterações no 

organograma da instituição. Assim, o organograma vertical, conforme demonstrado 

na Figura 1, foi substituído, em 2002, por um organograma circular e descentralizado 

(Figura. 2).  

 

FIGURA 2:  ORGANOGRAMA VERTICAL DO HC/UFPR 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: LINHARES, 2009, p. 05. 

 

Conforme demonstrado na Figura 1, o Organograma inicial previa o 

Conselho de Administração (COAD) no topo, assessorado diretamente pelo 

Conselho de Diretores (CODIR), que deliberava, por sua vez para a Direção Geral. 

Esta possuía como subordinados a Assessoria de Marketing Institucional, o Gabinete 
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da Direção Geral e a Comissão de Licitação, tendo ainda em outro nível abaixo as 

Diretorias: de Assistência, de Corpo Clínico, Administrativa, de Ensino, Pesquisa e 

Extensão e Financeira. 

A Figura 3 indica as mudanças apresentadas na nova gestão, ou seja, o 

modelo de gestão de Unidades Funcionais, que foi proposto pelo Ministério da 

Saúde para os hospitais federais, estaduais e municipais, baseado na 

descentralização administrativa e na corresponsabilidade do corpo funcional. 

 

FIGURA 3 : ORGANOGRAMA  ATUAL DO HC/UFPR: CIRCULAR E DESCENTRALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: LINHARES, 2009, p. 06. 
 

O novo modelo de gestão, apontado pela Figura 2, divide o hospital por 

áreas afins, agregando serviços, esforços e “confluindo para atingir os objetivos com 

mais eficiência e eficácia”. Trata-se de [...] 

 

[...] um conceito de gestão participativa e democrática que envolve os 

funcionários nas tomadas de decisões, por meio dos colegiados de suas 



41 

 

unidades. Nesses espaços coletivos são pactuados compromissos e 
responsabilidades e definidas as metas a serem alcançadas (RELATÓRIO 
HC, 2009, p.11). 

 

Neste modelo, ao invés de uma determinação vertical - e inacessível do 

COAD, este passa a atuar em conjunto com as demais Diretorias, que por sua vez 

tem as assessorias estabelecidas pelo Colegiado Gestor e as UFs complementadas, 

atuando em conjunto. 

Bernardino e Felli (2008) relatam que alguns hospitais, recentemente, têm 

alterado seus modelos gerenciais, buscando a adequação ao modelo assistencial 

proposto pelo SUS. Para tanto, são necessárias várias modificações, tanto 

conceituais como operacionais na forma de gerenciamento. 

Foram mudados, nesses hospitais, as suas lógicas, em uma tentativa de 

encontrar modelos ancorados no trabalho multidisciplinar, visando a qualidade na 

assistência à saúde. Tal reestruturação dos modelos de gestão é decorrente da 

ampla complexidade dos processos de produção de cuidados à saúde, 

representando um grande desafio para as equipes (MAGALHÃES et al., 2009). 

Este modelo de gestão propõe a constituição de Unidades Funcionais [...] 

 

[...] que se caracterizam pela existência de equipes estáveis, com 

processos de trabalho definidos e semelhantes ou com grande relação entre 
si, gestão descentralizada com desenvolvimento de planejamento 
estratégico situacional no nível da U.F, em consonância com o PES do HC; 
maior distribuição de responsabilidade; maior participação e 
comprometimento do nível operacional; decisões pactuadas pelos 
colegiados internos; definição de objetivos e metas geridos pelo Contrato de 
Gestão com a direção (HC/ UFPR, 2002, p. 02). 

 
As Unidades Funcionais foram implantadas no HC-UFPR em duas etapas. 

Em um primeiro momento, ocorreu a implantação das Unidades Administrativas10 e, 

em um segundo momento, teve início a implantação das 23 Unidades 

Assistenciais11.  

                                                           
10

 As Unidades Administrativas implantadas no HC-UFPR são: Unidade de Administração de Pessoas; 
Unidade de Informação; Unidade de Infraestrutura; Unidade de Hotelaria Hospitalar; Unidade de 
Abastecimento; Unidade Financeira. 

11
 Algumas das Unidades Assistenciais implantadas no HC-UFPR são: Unidade de Farmácia 

Hospitalar; Unidade de Nutrição e Dietética; Unidade de Centro Cirúrgico; Unidade dos 
Ambulatórios; Unidade da Mulher e RN; Unidade de Urgência e Emergência; Unidade de Apoio e 
Diagnóstico; Unidade Cardio-Pneumo; Unidade de Diagnóstico de Imagem; Unidade 
Multidisciplinar; Unidade de Hematologia, Hemoterapia e Oncologia; Unidade de Neurologia, 
Neurocirurgia e Psiquiatria;Unidade Cirúrgica; Unidade de Clínica Médica; Unidade de 
Pediatria;Unidade de Otorrino e Oftalmologia. 
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À implantação das Unidades segue a implantação dos Colegiados, que 

consistem em espaços de negociação e pactuação de compromissos “... de forma 

que todos se responsabilizem pela melhoria do desempenho dos serviços” 

(HC/UFPR, 2002, p. 04). 

Estão sendo estabelecidos fóruns em dois níveis organizacionais (Colegiado 

Gestor e Colegiado Interno), que podem ser compreendidos como espaços nos 

quais ocorrem as discussões e decisões referentes ao funcionamento das UFs, aos 

quais cabe, ainda, a responsabilidade pelo planejamento, alocação e gerenciamento 

de recurso, além do acompanhamento do desempenho das Unidades. 

Quanto ao Colegiado Gestor, está ligado à direção do HC/UFPR, trata-se de 

órgão consultivo e deliberativo.  

Cada Unidade tem seu Colegiado Interno: 

  

O Colegiado Interno da Unidade Funcional é órgão, coordenado pelo 
Gerente da UF e composto por representação de cada um dos serviços ou 
seções que compõem a unidade funcional através de suas respectivas 
coordenações, representação legítima dos profissionais que trabalham nos 
serviços/seções, e a assessoria administrativa e/ou técnica da gerência da 
UF (HC/UFPR, 2002, p.04). 

 

Após a implantação do colegiado interno, segue o diagnóstico situacional da 

unidade, definindo-se a missão e objetivos, descrevendo as suas atividades, 

equipamentos, capacidade física, recursos humanos, o levantamento de problemas 

e identificando fornecedores e clientes (internos e externos) ao processo de 

produção da Unidade Funcional. 

As Unidades Funcionais possuem uma estrutura administrativa formada por 

um gerente, pelo colegiado interno e pelos supervisores técnicos e administrativos 

que irão contribuir no gerenciamento da Unidade. 

  

2.2.1 Unidade de Atendimento Multiprofissional de Diagnóstico e 

Terapêutica (UNIMULT)  

 

A Unidade de Atendimento Multiprofissional de Diagnóstico e Terapêutica 

(UNIMULT) foi implantada em 2009. Formada pelos serviços de Reabilitação, 

Psicologia, Serviço Social e Serviço de Terapia Ocupacional, tem como finalidade a 
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prestação de "serviços de qualidade ao usuário do Hospital de Clínicas nas áreas 

que agrega, unindo-se às demais Unidades da Assistência, de forma a atender o 

paciente integralmente nas necessidades de restauração da saúde" (LINHARES, 

2010, p. 12). 

A missão da UNIMULT é "prestar atendimento de qualidade aos usuários do 

Hospital de Clínicas, nas áreas de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Musicoterapia, 

Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional, integrando ensino, pesquisa e 

extensão" (HC-UFPR - UNIMULT, [s.d.], p. 2).  

A Unidade conta com a atuação de “116 profissionais qualificados que 

atendem pacientes ambulatoriais e internados, além de uma equipe administrativa e 

da supervisão técnica exercida por uma comissão formada por um profissional de 

cada Serviço que a compõe” (HC-UFPR, 2011, p. 34).  

Segundo Linhares (2010, p. 12): 

 

Os profissionais atendem em todas as especialidades, promovendo o 
tratamento dos pacientes e atenção à família. O atendimento é 
interdisciplinar, sendo realizados projetos de diagnóstico e 
acompanhamento de alfabetização, desenvolvimento e dificuldades de 
aprendizagem e, também, de humanização hospitalar. 

 
 

Os objetivos da UNIMULT são os seguintes: 

a) Propiciar a integração entre as áreas que compõem a Unidade, visando 

um atendimento de qualidade ao usuário; 

b) Transmitir à comunidade interna, conhecimento dos serviços prestados 

pelos profissionais da Unidade; 

c) Oferecer serviço de qualidade à instituição, contribuindo para o 

cumprimento dos objetivos de gestão; 

d) promover ensino, pesquisa e extensão, contribuindo com a missão da 

instituição (HC-UFPR- UNIMULT, [s.d.], p. 2). 

Cada serviço tem suas atividades específicas, entretanto existem aquelas 

atividades comuns a todos os serviços, são elas: atendimento ambulatorial; 

atendimento nas unidades de internação; orientação ao paciente e/ou família; 

reuniões de equipe do Serviço e reuniões clínicas multiprofissionais; 

aperfeiçoamento profissional; realização de jornadas, cursos, seminários, etc.; 

registro de procedimentos no sistema de informática do hospital e no prontuário do 



44 

 

paciente; supervisão e/ou preceptoria de estagiários de instituições conveniadas; 

desenvolvimento de pesquisas (HC-UFPR- UNIMULT, [s.d.], p. 3). 

Conforme apresentado anteriormente, o Serviço Social é um dos serviços 

que compõem a UNIMULT e sua história, missão no HC-UFPR, competências e 

atribuições serão abordadas, com maior profundidade, no item a seguir. 

 

2.3 O Serviço Social no Hospital de Clínicas 

  

O Serviço Social do Hospital de Clínicas de Curitiba teve a sua implantação 

com a inauguração do hospital, em 1961, como uma prática filantrópica e, seguindo 

a filosofia institucional da época, com a designação de Serviço Social Médico, 

nomenclatura que foi utilizada até o início de 2014. Atuou na implantação do Serviço 

Social do hospital a Assistente Social Odete Maciel Magalhães, sendo também a 

primeira chefe do Serviço na Instituição. 

Quando do início de suas atividades, ainda em 1961, a equipe do Serviço 

Social do HC-UFPR era composta por um Assistente Social, que ocupava o cargo de 

chefia, 3 auxiliares de ambulatório, que eram Assistentes Sociais recém-formadas e 

uma estagiária de Serviço Social. 

Inicialmente, subordinado à Divisão Técnica do HC, o Serviço Social tinha a 

função de um serviço complementar, mas que evoluiu ao longo do tempo "para uma 

atividade técnica e profissional que colaborava na recuperação de pacientes com 

dificuldades individuais e do meio ambiente, relacionadas às enfermidades, 

objetivando a convalescença, reabilitação e preservação da saúde" (PALERMO, 

2010, p. 27). 

A equipe do Serviço Social do HC-UFPR sofreu modificações desde a 

década de 1960, de modo que atualmente é composta de 36 profissionais no 

atendimento aos ambulatórios, internamento e serviços do hospital. O assistente 

social é um dos profissionais de saúde em atendimento permanente dentro da 

instituição, com atendimento 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana e 

feriados. 

 Os assistentes sociais prestam atendimento nos seguintes setores: Pronto 

Atendimento Adulto, Pronto Atendimento Pediatria, Central de Internação, 

Maternidade, Acolhimento ao Luto, Serviço de Transplante de Medula Óssea, 

(STMO), Hematopediatria, Hematologia e Oncologia Adulto, Biobanco, Saúde 
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Mental, Puericultura, Centro de Neuropediatria (CENEP), Endocrinopediatria, além 

do Serviço dos plantonistas e da Supervisão Técnica do Serviço Social. 12   

O objetivo geral do Serviço Social do HC-UFPR é "trabalhar questões sócio-

educativas, visualizando o ser humano dentro do seu contexto individual e coletivo, 

desenvolvendo ações que viabilizem o atendimento globalizado de saúde ao usuário 

da instituição" (SSM-HC/UFPR, [s.d.], p. 02). 

Além do objetivo geral citado acima, o Serviço Social do HC-UFPR tem os 

seguintes objetivos específicos: 

a. Implantar programas e estimular novos projetos, visando a melhoria da 

qualidade do atendimento ao usuário, atendendo as propostas de ações 

educativas e preventivas; 

b. Aprimorar e humanizar o atendimento no HC procurando atender a 

demanda dos usuários; 

c.  Proporcionar aos usuários um atendimento específico e diferenciado 

em relação à problemática, orientando e encaminhando a recursos 

adequados e de boa qualidade; 

d. Promover o resgate da condição de cidadania, em termos de acesso 

aos direitos e cumprimento dos deveres do cidadão (SSM-HC/UFPR, [s.d.], 

p. 03). 

 Quando da criação do SUS, em 1988, foram afirmados a universalidade, a 

integralidade e a equidade da atenção em saúde, assim como a concepção de 

saúde não como ausência de doença, mas sim a uma vida com mais qualidade. 

Esse conceito é enfatizado por Passos (2006), que aborda os princípios 

norteadores da Política de Humanização. Esses princípios são: valorização da 

dimensão subjetiva, coletiva e social em todas as práticas de atenção e gestão no 

SUS, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o 

respeito às reivindicações de gênero, cor/etnia, orientação/expressão sexual e de 

segmentos específicos (populações negra, do campo, extrativistas, povos indígenas, 

remanescentes de quilombos, ciganos, ribeirinhos, assentados etc.); fortalecimento 

de trabalho em equipe multiprofissional, fomentando a transversalidade e a 

grupalidade; apoio à construção de redes cooperativas, solidárias e comprometidas 

com a produção de saúde e com a produção de sujeitos; construção de autonomia e 

                                                           
12

 O quadro de distribuição de assistentes sociais nos diversos serviços do HC encontra-se no 
Apêndice C. 
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protagonismo dos sujeitos e coletivos implicados na rede do SUS; 

corresponsabilidade desses sujeitos nos processos de gestão e atenção; 

fortalecimento do controle social com caráter participativo em todas as instâncias 

gestoras do SUS; compromisso com a democratização das relações de trabalho e 

valorização dos trabalhadores da saúde, estimulando processos de educação 

permanente; valorização da ambiência, com organização de espaços saudáveis e 

acolhedores de trabalho. 

As reformas na área da Saúde têm sido discutidas no sentido de garantir 

melhor qualificação aos profissionais comprometidos para conferir um caráter mais 

humanizado, destacando-se a formação de profissionais de saúde com autonomia e 

discernimento, que assegurarem “a qualidade e humanização do atendimento 

prestado aos indivíduos, famílias e comunidades, com ética, cidadania e 

solidariedade” (PAZ, SOUZA e GRIEP, 2003, p. 441). 

As atividades executadas pelo Serviço Social do HC-UFPR incluem 

parâmetros que denotam a busca da humanização na assistência, tais como: 

atendimento social ambulatorial e nas unidades de internação; entrevistas sociais; 

altas sociais (abandono de usuários internados, abrigamentos, etc.); 

encaminhamentos; elaboração de relatórios e pareceres técnicos, contatos com a 

Rede Básica de Saúde e Social de Atendimento, Secretarias Municipais e Estaduais 

de Saúde e Assistência Social, Juizados, Ministério Público, Instituições não 

governamentais, etc.; processos de adoção e abrigamento; notificações obrigatórias; 

divulgação e orientação acerca dos direitos sociais e processos legais; acolhimento 

ao luto (UNIMULT, [s.d.], p.4). 

Os profissionais do Serviço Social do HC-UFPR desenvolvem suas 

atividades visando, sobretudo, garantir o acesso do cidadão aos seus direitos, tornar 

conhecidos os direitos sociais, garantir ao usuário a continuidade do tratamento 

promovendo sua adesão e vínculo ao mesmo, fortalecer a rede social e promover 

uma melhor qualidade de vida aos usuários. 
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CAPITULO III 

O CAMINHO PERCORRIDO PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

3.1  Procedimento metodológico  

 

A metodologia é o caminho pelo qual se anda para realizar a pesquisa, 

acordos institucionais e fases ou passos de condução da coleta de dados, 

organização e análise. É um modelo processual que orienta a descoberta e o fazer 

científico, representando o aspecto formal da pesquisa. É importante destacar que a 

metodologia deve adequar-se ao problema a ser investigado, às hipóteses 

levantadas, ao tipo de informantes com que se vai entrar em contato. Portanto, a 

metodologia não é igual para todos os processos de investigação e pode ser 

adaptada, modificada, criticada (LEOPARDI, 2002). 

Esta pesquisa é do tipo qualitativa, que a partir de dados empíricos 

proporciona análise sócio-histórica perante as informações procedentes dos 

Assistentes Sociais envolvidos como sujeitos da pesquisa. Segundo Leopardi 

(2002), a pesquisa do tipo qualitativa permite-nos compreender um problema a partir 

da perspectiva dos sujeitos da pesquisa, visando à representação de um fato, 

relativo ao mundo perceptivo, subjetivo e não mensurável concebido como próprio 

das ciências humanas e sociais e valorizam a relação dinâmica entre o mundo real e 

o sujeito, isto é, a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números.  

Com a intenção de aumentar o conhecimento sobre as práticas profissionais 

dos assistentes sociais do Hospital de Clínicas, o tipo de pesquisa é exploratória, 

que segundo Leopardi (2002,p. 98), “exige revisão da literatura, entrevista e 

observação, para formular sugestões ou intervenções para a melhoria das práticas” 

e assim ser possível atingir os objetivos deste estudo. 

A pesquisa foi realizada no Hospital de Clínicas de Curitiba, tendo como 

objeto de estudo as práticas profissionais dos Assistentes Sociais. 

Os sujeitos desta pesquisa foram os assistentes sociais do Hospital de 

Clínicas de Curitiba. No referido hospital, existem 36 assistentes sociais que prestam 

atendimento em diversos serviços ambulatoriais e internamento, e supervisão 

técnica.  
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Como forma de determinar quais os assistentes sociais que participariam da 

pesquisa, realizou-se um levantamento das Unidades Gerenciais onde há a atuação 

do assistente social.  

 As Unidades Gerenciais Assistenciais do hospital que contam com o 

atendimento do Assistente Social são: 1) Unidade de Centro Cirúrgico; 2) Unidade 

dos Ambulatórios; 3) Unidade da Mulher e RN; 4) Unidade de Urgência e 

Emergência; 5) Unidade Cardio-Pneumo; 6) Unidade de Hematologia, Hemoterapia 

e Oncologia; 7) Unidade de Neurologia, Neurocirurgia e Psiquiatria; 8) Unidade de 

Clínica Médica; 9) Unidade de Pediatria; 10) Unidade de Otorrino e Oftalmologia. 

Para seleção dos sujeitos da amostra, verificou-se quantos Assistentes 

Sociais estão lotados em cada unidade gerencial.  

No caso de um único assistente social  atuante na Unidade Gerencial, este 

foi convidado a participar como sujeito da pesquisa.  Havendo mais de um Assistente 

Social atuando na Unidade Gerencial, realizou-se o sorteio de apenas um Assistente 

Social para participar.  

Levantou-se dez Unidades Gerenciais que contam com a atuação de 

assistente social. Dos dez assistentes sociais que formariam a amostra da pesquisa, 

dois assistentes sociais, representantes únicos de duas Unidades Gerenciais não 

participaram, um por negativa em participar e outro por ser momento de transição de 

setor de trabalho, preferiu não participar justificando não conhecer /dominar o fluxo e 

os atendimentos realizados no setor que estava assumindo. 

Os participantes foram convidados pessoalmente pela pesquisadora para 

participar da pesquisa. A participação na pesquisa foi voluntária, e os participantes 

tiveram o esclarecimento sobre o sigilo das informações e a assinatura do termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido.  

Acredita-se que desta forma, foi possível ter acesso às informações sobre a 

prática profissional que refletem a realidade dos atendimentos prestados por estes 

profissionais nos diferentes serviços que ocupam dentro do Hospital de Clínicas. 

Fez-se uso da entrevista semi estruturada para a coleta das informações 

através do discurso dos assistentes sociais. 13  

A entrevista foi submetida a teste piloto, e teve que ser ajustada, pois 

constatou-se que a forma de fazer as perguntas induzia o entrevistado na sua 

                                                           
13

  O modelo da entrevista consta no Apêndice B desta dissertação.  
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resposta. Foram realizadas duas entrevistas com duas assistentes sociais atuantes 

em outras instituições, uma no Serviço de Atendimento Domiciliar da Prefeitura de 

Curitiba e outra em um CREAS do município de Pinhais. O objetivo era de verificar 

se o modelo de entrevista daria conta de alcançar os objetivos propostos. Após a 

realização das duas entrevistas, transcrição das mesmas e leitura,  percebeu-se que 

as perguntas como foram elaboradas, induziam as respostas, pois continham 

elementos que eram também utilizados como respostas pelas entrevistadas, o que 

prejudicaria o andamento da pesquisa, pois os discursos tenderiam a reproduzir a 

pergunta, ficando presos ao que era perguntado, e não trazendo algo a mais que 

pudesse ser aproveitado. E tinha-se como intenção, que os entrevistados pudessem 

colocar sobre sua prática sem amarras. 

Desta forma, tendo como exemplo uma entrevista que não contemplava o 

que se pretendia investigar, reformulou-se as perguntas, com o intuito de deixá-las  

mais abertas, com perguntas mais abrangentes para que os entrevistados pudessem 

colocar mais livremente sobre a sua prática. 

A entrevista, conforme Leopardi (2002) é uma conversa a dois, um encontro 

social, com vistas a obter informações relacionadas ao objeto do estudo, e através 

do diálogo trata da reflexão do próprio sujeito sobre a realidade que vivencia. 

As entrevistas foram gravadas com a autorização dos entrevistados e 

transcritas para a análise. Foram realizadas individualmente, dentro do hospital, 

agendadas de acordo com a disponibilidade dos sujeitos da pesquisa. As entrevistas 

foram realizadas no mês de novembro de 2013. Houve a necessidade de retomar 

uma entrevista para esclarecimento e entendimento do discurso. 

Para a realização desta pesquisa foi solicitada a autorização da supervisão 

técnica do Serviço Social e da gerência da UNIMULT do Hospital de Clínicas.  Após 

a autorização, este projeto foi cadastrado na Plataforma Brasil, e também passou 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas, de acordo com a 

Resolução 466/2012.  Somente após essas aprovações foi realizado contato com os 

participantes da pesquisa para entrevista, com apresentação do Termo de 

Consentimento e assinatura.14  

A devolutiva à Instituição foi feita através de carta de agradecimento, pela 

autorização para a realização de pesquisa e pelo incentivo para a produção de 

                                                           
14

 Os termos e as declarações necessárias para as autorizações constam no Anexo desta 
dissertação.  
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novos conhecimentos. Foi entregue também a cópia desta dissertação ao Hospital 

de Clínicas. 

Como mencionado anteriormente, as entrevistas foram gravadas e 

transcritas na íntegra, facilitando, desta maneira, a manipulação para a análise. Após 

a transcrição foi feita a leitura flutuante, que consiste em tomar contato exaustivo 

com o material como primeira compreensão dos dados do discurso a serem 

analisados, para tornar a leitura mais precisa, tentando esgotar a totalidade do texto 

de forma fidedigna, com conteúdos adequados aos objetivos do trabalho (MINAYO, 

2007).  

A partir da leitura flutuante, identificaram-se as unidades de registro, aquilo 

que de mais significativo apareceram nas falas, o que de mais relevante apareceu 

nos discursos. O que era comum às práticas dos assistentes sociais entrevistados 

foi agrupado para posterior organização e configuração das categorias.  

Devido a grande quantidade de falas significativas, mesmo após serem 

agrupadas, houve uma grande dificuldade em sistematizá-las para discussão e 

análise. Tentou-se agrupá-las de acordo com os onze princípios do projeto ético-

político profissional, mas não se conseguiu esta organização. Tentou-se também 

apenas separá-las por práticas, mas não se vislumbrou uma possibilidade de 

sistematização adequada para a análise. 

Após várias tentativas, considerou-se tomar como base a sistematização 

utilizada pelos Parâmetros de Atuação para os Assistentes Sociais na Saúde, 

separando as práticas pelo tipo de prática. Esta forma de organização foi  entendida 

como a mais adequada frente à riqueza do material que havia para se trabalhar. 

Entende-se que esta forma  de sistematização das práticas, para a organização dos 

dados e posterior análise, facilita  também para o leitor, o entendimento dessas 

práticas.  

Assim, foram identificadas e determinadas as categorias que apareceram 

nos discursos e que tinham relação com o objeto de estudo e objetivos desta 

pesquisa.  

De acordo com o roteiro da entrevista, esta pesquisa já tinha três temas 

prévios. São eles: as práticas do profissional, as dificuldades e as 

estratégias/alternativas para estas práticas. Realizou-se uma análise numa 

perspectiva sócio-histórica dialética, considerando o conhecimento inacabado e, ao 

mesmo tempo, reconhecendo a possibilidade de conhecermos o real. O caminho de 
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ida, segundo Minayo (2007), começa no real concreto, mas através da capacidade 

do sujeito de analisar, pensar, ele vai construindo abstrações, categorias, que dizem 

respeito a aspectos desse real, dos complexos que o constituem, das suas 

determinações.  

Para que os objetivos fossem atendidos, utilizou-se a triangulação de 

informações, entendendo-se que a triangulação é um processo para garantir a 

confiabilidade dos dados, por meio de uma combinação de procedimentos e 

tecnologias, no estudo sobre o mesmo objeto, buscando maior confiança e precisão 

nos julgamentos, na busca de diferentes fontes para sua validade científica 

(LEOPARDI, 2002). 

Na análise dos dados foram utilizadas três fontes: as entrevistas realizadas, 

os documentos do serviço social – do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) 

e do Serviço Social do Hospital de Clínicas, e bibliografias que tratam da prática do 

Assistente Social.  

Procurou-se a aproximação com bibliografias que tratassem da atuação do 

assistente social na área da saúde, numa perspectiva mais crítica da profissão, com 

base no projeto ético-político profissional e consolidação do SUS. 

Entende-se que pesquisar não significa controlar, prever, mas sim, criar, 

conhecer, buscar, não havendo fórmula pronta, é preciso viver a pesquisa. Assim, 

não há metodologia que não possa ser melhorada, mudada ou criada, justamente 

porque metodologia é um processo em construção, visão de homem e de mundo 

orientando as técnicas de investigação.  

Desta forma, buscou-se ampliar informações e conhecimentos sobre a 

prática profissional do assistente social no hospital de ensino, de forma a alcançar os 

objetivos propostos. 

 

3.2  Identificação dos entrevistados e análise dos dados 

 

Foram oito (8) assistentes sociais entrevistados. 

Os entrevistados são:  sete (7) do sexo feminino, e um (1) do sexo 

masculino, com idades que variam de 33 a 53 anos, todos (8) com pós-graduação, 

dois (2) com mais de uma pós-graduação, e um (1) com Mestrado; o tempo de 

atuação como assistente social que varia de 3 a 23 anos, e no Hospital de Clínicas, 

em especial, de 2 a 15 anos. 
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De acordo com o objetivo desta pesquisa, que é a compreensão das 

práticas do Assistente Social do Hospital de Clínicas, procurou-se agrupar as  

práticas de acordo com o documento do CFESS, Parâmetros para Atuação de 

Assistentes Sociais na Saúde no que diz respeito a atuação desses profissionais na 

área da Saúde. As práticas foram agrupadas da seguinte forma: 

 

a) Atendimento Direto aos Usuários: Práticas Socioassistenciais; Práticas 

Socioeducativas e Práticas de Articulação com a Equipe de Saúde. 

b) Qualificação Profissional e Formação de Profissionais de Saúde. 

 

No que diz respeito às práticas, também constantes nos Parâmetros para 

Atuação de Assistentes Sociais na Saúde, referentes às práticas de Mobilização, 

Participação e Controle Social; e Investigação, Planejamento e Gestão, não foram 

categorizadas por não aparecerem nos discursos dos entrevistados. 

Separadas essas categorias, as subcategorias seriam as dificuldades e as 

estratégias. Todas as práticas se compõem das demandas requisitadas ao 

Assistente Social, que se tornam objetos da intervenção profissional.  É a 

composição dessas demandas para quais os profissionais dedicam seu tempo de 

trabalho, que irá apresentar a prática profissional que se procura conhecer nesta 

pesquisa. 
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CAPÍTULO IV 

ENTENDENDO O QUE SE FAZ E COMO SE FAZ: O DESVELAR DAS PRÁTICAS 

DO ASSISTENTE SOCIAL 

 

4.1 Atendimento Direto aos Usuários 

 

Pensando no atendimento direto aos usuários, nos princípios do Projeto 

Ético Político da profissão e o que se tenta potencializar com a prática, decidiu-se 

por dividir estas práticas de atendimento direto aos usuários em três categorias: 

Práticas Socioassistenciais, Práticas Socioeducativas e Práticas de Articulação com 

a Equipe de Saúde. 

 

4.1.1 Práticas Socioassistenciais  

 

As práticas socioassistenciais são as ações voltadas para atender as 

demandas de natureza de emergência social que envolvem o processo de prestação 

de serviços, caracterizada pela contínua necessidade de dar respostas as demandas 

mais imediatas apresentadas pelos usuários, “que estão relacionadas as 

necessidades básicas dos usuários e de suas famílias” (NOGUEIRA E MIOTO, 

2006, 13). Assim, seriam: providenciar transporte para retornos às consultas ou ao 

seu domicílio; hospedagem ao usuário que necessita pernoitar na cidade; aquisição 

de medicação, órtese, prótese, auxílio funeral, estudo sócio econômico para 

identificação de demandas e necessidades sociais, etc. 

Estas questões vão aparecer no cotidiano dos serviços por meio das 

seguintes demandas, conforme os Parâmetros de Atuação do Assistente Social na 

Saúde: 

   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 
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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. 

 

Outras demandas referem-se às condições reais de vida dos usuários que 

se apresentam como: desemprego e subemprego; ausência de local de moradia; 

violência urbana, doméstica e acidentes de trabalho; abandono do usuário (CFESS, 

2009, p. 42-43). 

Para estas ações, os assistentes sociais entrevistados utilizam-se dos 

seguintes instrumentos: os instrumentos para apreensão da realidade que são: a 

entrevista, o estudo sócio econômico, a observação, o relatório. O instrumento de 

intervenção na realidade, que aparece nas entrevistas, é o encaminhamento. Estes 

instrumentos objetivam efetivar a prática na intervenção na realidade, com vistas a 

melhorar as condições dos usuários que apresentam situação de vulnerabilidade 

social, enfim, cidadãos demandatários de políticas públicas e dos serviços sociais 

(NOGUEIRA E MIOTO, 2006). 

Entende-se que essas demandas e as atividades a elas relacionadas 

traduzem os interesses dos usuários que tem seu direito à saúde, e trazem o 

potencial de fomentar o conhecimento e a luta por direitos através do acesso a bens 

e serviços.  

As práticas socioassistenciais dos assistentes sociais do Hospital de 

Clínicas, referente às práticas de atendimento das demandas que lhes são 

solicitadas intervenção, estão presentes no que diz respeito ao conhecimento da 

realidade do usuário para iniciar a intervenção profissional. Um dos meios de se 

aproximar desta realidade é a entrevista. 

Conforme as falas que seguem, a entrevista com o usuário tem o objetivo de 

investigar as situações sócio-econômica e cultural, a fim de identificar os problemas 

que possam interferir no tratamento, e que necessitem de intervenção social:  
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“Na entrevista é que a gente vai observando algumas coisas, e 
vão surgindo algumas informações de situações que 
podemos intervir.”AS01 
 
“Com a entrevista procuro entender toda a situação desta 
família, sua situação sócio econômica, sua condição 
cultural, que às vezes não é falta de cuidado ou negligência, 
mas a dificuldade de entendimento e de esclarecimento dessa 
mãe, dessa família.”AS08 
 
“Através da entrevista social a gente vai conversando pra 
identificar as necessidades sociais apresentadas e 
informando sobre os direitos, realizando alguns 
encaminhamentos, questões do INSS que é o que mais se 
apresentam pra mim, orientações da contribuição.” AS07 
 

 

É através da entrevista, que o assistente social do Hospital de Clínicas faz o 

estudo sócio-econômico, reconhecido não apenas como uma competência do 

assistente social, mas como uma das suas atribuições privativas. Este estudo 

possibilita investigar situações de âmbito cultural, social, econômico, ambiental, 

pessoal e financeiro do usuário, para tentar identificar os problemas que podem vir a 

interromper ou dificultar a adesão ao tratamento.  

A entrevista aparece como uma oportunidade reflexiva entre profissional e 

usuário, conforme os relatos abaixo: 

 

“Com a entrevista, que é uma espécie de conversa, eu vejo se 
os dados do paciente estão atualizados no SIH, procuro 
conhecer o paciente e sua família, suas dificuldades para 
que eu possa intervir. Se tiver alguma queixa, tento 
alternativas para tentarmos juntos a melhor forma de 
resolver.” AS01 
 
“Realizo entrevista social, no leito mesmo, com o objetivo de 
uma aproximação com o paciente e possível identificação da 
sua situação, com o paciente ou com o acompanhante, e 
depois refletir junto com eles sobre a situação, para uma 
intervenção mais efetiva.” AS07 

 

Percebe-se uma preocupação dos assistentes sociais em, ao realizar a 

entrevista, tentar uma aproximação com realidade vivida pelo usuário e compreender 

as demandas colocadas, sendo também uma oportunidade de uma reflexão sobre 

sua condição nesta situação. 
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Conforme Vasconcelos (2012), o assistente social deve captar na realidade 

trabalhada as possibilidades de direcionar suas ações, obtendo dados para criar e 

fortalecer estratégias e alternativas que respondam aos interesses dos usuários, 

assegurando seu acesso aos recursos disponíveis. 

Ao realizar sua prática, o assistente social do Hospital de Clínicas aciona os 

recursos disponíveis na comunidade para uma melhor efetivação das ações no que 

diz respeito ao atendimento das demandas apresentadas referente a hospedagem e 

transporte conforme as falas: 

 

“Aqui a gente atende pacientes que vêm de outras cidades e 
que precisam de hospedagem, de encaminhamento para 
Casas de Apoio ou albergues, e a gente faz essa 
intermediação com as casas de apoio que recebem os 
pacientes. E a gente faz muitos contatos com as Secretarias de 
Saúde dos municípios para providenciar transporte para o 
retorno dos pacientes à sua cidade de origem.” AS03  
 
“É a questão dos pacientes que vem de fora, a questão do 
transporte. Bom, isso não é só o de fora, o daqui de Curitiba 
também, o paciente que necessita de ambulância, de maca, 
ou até mesmo aquele que tem dificuldade para acessar o 
transporte público também sempre nos procura. Então a 
demanda maior é a questão dos pacientes de fora em relação 
ao transporte ou estadia em Curitiba. Também tem a 
demanda da isenção tarifária.” AS04 
 

 

Nas falas acima, ressalta-se a importância da prática de providenciar 

hospedagem e transporte para o usuário, auxiliando e garantindo junto aos órgãos 

responsáveis, a garantia dos direitos.  

Nos chama a atenção a fala de  AS04 que além de afirmar sobre a 

importância dessa prática para o usuário, usa  a expressão ter que “brigar” pelo 

direito do mesmo: 

 

“Você auxilia o paciente, briga pelo direito dele. Para o 
paciente é muito importante você conseguir que ele retorne ao 
seu domicílio, retorne para sua cidade de origem e não fique 
aqui abandonado pelo motorista que resolveu não esperar. 
Então para o paciente isso faz uma grande diferença. 
Poder retornar sem ter que custear uma passagem de 
ônibus, por exemplo.” AS04 
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Assim, o assistente social aparece como um mediador entre o usuário e as 

políticas sociais, com a intenção de minimizar as dificuldades do usuário no acesso 

ao direito à saúde e realização do tratamento. 

O usuário, que chega para ser atendido em uma situação de vulnerabilidade 

social, apresenta uma variedade de necessidades sociais. Desta forma, a prática do 

assistente social também recai na constituição da rede de serviços que se faz 

relevante neste processo de atendimento integral ao usuário através da prática do 

assistente social na ampliação de possibilidades de solução de demandas. O 

trabalho em rede amplia as possibilidades de viabilizar os atendimentos necessários, 

mobilizando recursos viáveis para uma intervenção de maior sucesso. 

Segundo Neves (2009, p.147), “redes podem ser consideradas como 

sistemas organizacionais capazes de reunir indivíduos e instituições, de forma 

democrática e participativa, em torno de objetivos ou realizações comuns”. Sobre as 

práticas com a rede de serviços, os entrevistados colocam: 

 

“Verifico se tem outras possibilidades pra esse paciente, por 
exemplo, se tem atividades que ele pode fazer na comunidade, 
atividade de trabalho, ou de lazer, ou de profissionalização. 
Então eu tenho algumas referências de locais que a gente 
encaminha. Encaminho para recursos existentes e 
disponíveis na comunidade, associações, ONGs, espaços de 
convivência, porque é fundamental atividades outras.  Então é 
por aí. O quanto é importante ele fazer outra atividade, 
atividade de lazer, de trabalho. Recursos para que as pessoas 
possam frequentar.” AS05   
 
“Um paciente que precisa de uma alimentação saudável, será 
que está conseguindo esta alimentação? Como está a 
assistência social do seu município, as políticas de emprego, 
de educação? Então a gente sempre está procurando estes 
recursos para que o paciente e sua família possam 
acessar.”AS08 
 
 “Daí demandas afins do serviço social, quando o paciente  
necessita ser assistido após alta, a gente tenta fazer todo 
esse acionamento da rede, contatos com os familiares, e  
com a unidade de saúde, com as Secretarias de Saúde, e 
quando necessário, com o Conselho Tutelar. ” AS06 
 
“Quando o paciente não consegue ter acesso a esses direitos 
ainda tem um órgão de confiança a quem nos reportamos 
nestes casos que é o Ministério Público na tentativa de garantir 
certos direitos. A gente esgota todas as possibilidades antes, 
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mas não deu, é pra eles que a gente encaminha. A gente 
sempre tenta ver quais são as dificuldades do paciente para 
realizar o tratamento, se é a falta de recursos, de políticas 
públicas. Aí nós acionamos as autoridades competentes 
quando se coloca em risco a vida do paciente, pois, existem 
doenças que se não são tratadas, corre-se o risco de morte.” 
AS08 

 
 

Verifica-se que os entrevistados têm o conhecimento da rede de serviços 

existente na comunidade, com uma visão além dos muros do hospital, conhecendo 

programas e as organizações existentes disponíveis para o atendimento das 

demandas solicitadas e assim, permitir que o usuário acesse a rede em sua 

amplitude, ou seja, acesso a bens e recursos disponíveis na comunidade. 

O assistente social também auxilia no processo de encaminhamento, 

quando há indicação médica, dos usuários para outros serviços de saúde, bem 

como orientá-los sobre a documentação necessária, trâmites e fluxos para 

atendimento, conforme o depoimento do  AS05: 

 

“É feita a avaliação clínica e depois a gente tem que fazer toda 
uma avaliação social. Nós auxiliamos no sentido de 
providenciar a documentação necessária e saber como ele 
pode ser atendido em outra instituição. E os pacientes são 
encaminhados para um outro serviço do Estado, onde eles 
também podem receber a medicação gratuita.” AS05 
 

 

Nos discursos abaixo, são apontadas algumas dificuldades em relação às 

práticas com a rede de serviços da comunidade:  

 

“O trabalho com a rede também é difícil porque fica em falta o 
retorno, o feedback daquilo que foi encaminhado, a questão 
da referência e contra referência que fica a desejar, 
encaminhamos e não sabemos como se deu, se deu certo ou 
não.” AS07 
 
“Temos que estar atentos quando os municípios e a própria 
família estejam supostamente negligenciando a saúde. Nós 
fazemos várias intervenções dentro do serviço social que cabe 
ao profissional, para que isso não ocorra. Às vezes uma família 
não está fazendo o tratamento não por negligência, mas por 
falta de recursos, de políticas públicas que não estão 
sendo executadas lá no município ou mesmo aqui em 
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Curitiba, ou seja, esta família não está sendo atendida pela 
rede socioassistencial da comunidade.” AS08 
 
“Isso é difícil porque antes da rede estar instituída e formada lá 
fora, nós íamos e fazíamos. A gente fazia visita domiciliar, se 
tivesse que investigar alguma situação, a gente ia até onde o 
paciente morava para tentar localizar a família.  Hoje não, 
existe uma rede que se ocupa disso. Se precisamos, 
acionamos o agente de saúde da UBS para isso, acionamos a 
assistente social do município pra aquilo... Então uma 
dificuldade é saber até onde vamos num atendimento. 
Enquanto HC vamos até aqui. A partir daqui quem faz isso é o 
Conselho Tutelar, ou o CRAS, ou a UBS... então esse limite é 
difícil, porque às vezes é difícil a gente largar e deixar pra 
rede também.” AS07 

 

As dificuldades apresentadas em relação às práticas com a rede de 

serviços, de acordo com as falas acima, são: a falta de retorno de informações sobre 

o que foi realizado com aquele usuário frente a sua demanda; a falta de recursos ou 

de políticas públicas que não estão sendo executadas ou a não assistência pela 

rede de serviços; e o limite de atuação do assistente social enquanto profissional do 

hospital. 

Uma alternativa para um bom funcionamento da rede de serviços, aparece 

no depoimento do  AS07 como um trabalho mais efetivo, conforme segue: 

 

“Eu acho que a gente precisa muito de um trabalho em rede 
que seja efetivo, porque nosso trabalho aqui no hospital é 
limitado, a gente trabalha na saúde, e até isso confunde um 
pouco, porque quando você entra em contato com um CRAS 
ou um CREAS por exemplo, você é assistente social mas o teu 
atendimento dentro do hospital é especificamente da área da 
saúde. E a gente precisa articular com a rede, faz o 
encaminhamento, mas o recurso é lá na ponta. Então se 
tivesse um trabalho efetivo em rede, o usuário teria mais 
acesso aos seus direitos e às políticas sociais.”AS07 
 

 

Assim, as dificuldades e as alternativas para o trabalho em rede devem ser 

consideradas, pois, segundo Vasconcelos, o assistente social deve “articular sua 

prática com os interesses e necessidades dos usuários” (VASCONCELOS, 2012, 

422), e entender que o trabalho em rede não deve ser concebido setorialmente 

como se fosse uma simples somatória de serviços, sem articulação, com uma visão 

parcializada da realidade social evitando, assim, a fragmentação das ações e um 
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caráter pontual e isolado. Percebe-se, entre os assistentes sociais entrevistados, 

esta preocupação com a necessidade de um trabalho em rede integrado e mais 

efetivo. 

Nota-se que, quando acionam a rede, a prática volta-se ao atendimento da 

demanda apresentada pelo usuário, com caráter individual. Não apareceram, em 

nenhum dos depoimentos, propostas de discussões para o atendimento de 

demandas de forma coletiva. Entende-se que sem esta prática voltada para a 

coletividade, as discussões que envolvem a questão da cidadania ficam 

comprometidas. Conforme preconiza o projeto ético-político da profissão, a 

intervenção tem que ser comprometida com a construção de práticas democráticas e 

coletivas, pois somente assim, para e pelo coletivo é possível contribuir para a 

transformação de um direito legal em um direito real, possibilitando a prática da 

cidadania.  

Outra prática socioassistencial que o assistente social realiza é fornecer e/ou 

elaborar relatório social quando solicitado por algum órgão (Prefeituras, Conselho 

Tutelar, Promotoria Pública, etc.) ou em face algum encaminhamento. Para 

efetivação da prática profissional faz-se necessária esta articulação com a rede, 

conforme as falas que seguem: 

 

“Elaborando e encaminhando relatórios aos órgãos 
responsáveis. Então nós fazemos contatos com o Conselho 
Tutelar, com o Ministério Público, com o CREAS, com as 
Unidades de Saúde de referência, enviando relatórios para 
serem parceiros nessa orientação familiar.” AS08 
 
“Então tudo isso é gratuito, mas infelizmente tem alguns 
municípios que ainda não cumprem isso, e o assistente social 
é aquele profissional que sempre vai estar cobrando do 
município, dos gestores, para estar garantindo o direito, 
enviando relatórios.” AS08 
 
“Sempre com muito trabalho: solicitando, mandando 
relatório sobre a situação do paciente e sua necessidade, 
cobrando da Secretaria de Saúde e de Habitação do 
município, da Promotoria, enfim, brigando para garantir 
condições de recuperação do paciente.”AS01 
 
 

Conforme as falas acima, a prática dos assistentes sociais ao realizarem e 

enviarem relatórios, além de um relato da situação, também o fazem como uma 
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forma de cobrança de garantia de direitos, e como tentativa de formar parcerias para 

a solução da situação apresentada pelo usuário. Percebe-se pela fala do  AS01 que 

a prática também envolve enfrentamentos para que o direito do usuário seja 

cumprido, ao fazer uso das palavras “cobrando” e “brigando” para garantir o que é 

de direito.  

Para este enfrentamento, os assistentes sociais realizam relatórios de 

denúncia ao Ministério Público Federal e às Promotorias Públicas dos municípios, 

conforme explicitado a seguir:  

 

“Faço relatórios sociais, relatórios de denúncia de violação 
de direitos, relatórios de informação e intermediação, de 
denúncia ao Ministério Público, às Promotorias de Saúde, às 
Procuradorias de Justiça.” AS01 

 

Os relatórios sociais são instrumentos necessários à prática neste 

enfrentamento para o acesso e a possibilidade de garantia dos direitos quando 

violados pelos órgãos competentes.  

Os assistentes sociais entrevistados utilizam destes instrumentos na luta 

pela afirmação dos direitos do usuário. 

Em relação à alta hospitalar, “parte-se do pressuposto de que a participação 

do assistente social no acompanhamento do usuário e/ou família é que vai indicar se 

há demanda para intervenção direta do assistente social no processo de alta” 

(CFESS 2009, p. 48). Neste caso, o assistente social é quem vai determinar a alta 

deste paciente no sentido de quando encontrar-se de alta médica, os recursos 

necessários que auxiliem na sobrevivência do usuário fora do hospital estejam 

organizados junto a rede de serviços. E estas práticas são apontadas a seguir: 

  

“A questão do oxigênio domiciliar, oxigenioterapia domiciliar 
quando indicada pelo médico, fazemos toda orientação e  
encaminhamento de acordo com os programas das Secretarias 
de Saúde dos municípios, pois, este paciente só pode sair de 
alta com isto organizado em sua residência.”AS07 
 
“Nós fazemos esta organização do leite, então a gente entra 
em contato com a unidade de saúde de referência porque este 
bebê só vai ser liberado para ir embora, quando a mãe estiver 
de posse das latas de leite, porque a amamentação é 
suspensa. Então ela só vai sair daqui com o bebê de alta, 
quando a gente tiver certeza junto à unidade de saúde que esta 
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ação do leite já está feita. Mesmo que já esteja de alta médica, 
tem que aguardar a alta social para ser liberado para ir 
embora.” AS06 
 
“As gestantes menores de idade, o responsável tem que 
assinar a documentação aqui conosco para liberar de alta 
esta adolescente, porque ela está saindo com o bebezinho, e 
são os dois que precisam de cuidados conforme a legislação 
do ECA. Então sempre tem que ter um responsável legal, sem 
isto, não é  liberada a alta desta adolescente e do seu bebê, 
mesmo que já esteja com a liberação clínica.” AS06 

 

 

De acordo com os depoimentos citados acima, pelos AS07 e AS06, esta 

participação na organização do processo de alta hospitalar dos usuários que 

necessitam da intervenção referente a equipamentos que garantam a continuidade 

de vida, contato recursos da comunidade e com familiares, é importante e demonstra 

a importância deste profissional no acompanhamento do atendimento em equipe ao 

paciente, pois mesmo com a alta médica, o paciente só pode ser liberado para 

retornar ao seu domicílio quando providências sociais estiverem sido realizadas.  

Providenciar transporte para retorno dos usuários ao seu município de 

origem, também aparece como prática do assistente social no momento da alta, de 

acordo com a fala do AS03: 

 
“A gente faz muitos contatos com as Secretarias de Saúde dos 
municípios pra providenciar retorno de pacientes à sua 
cidade de origem, no momento da alta.”  AS03  
 
 

 AS01 coloca como preocupação do profissional a condição de moradia do 

usuário, para a recuperação da saúde do mesmo após a alta: 

 

“A gente tenta garantir habitação digna lutando, tentando 
convencer as Prefeituras e o Poder público de auxiliar com 
auxílio aluguel essas famílias,  que  são famílias de baixa renda 
no geral. Então conseguir um auxílio no aluguel ou reforma nas 
casas para tentar garantir condições mínimas para 
recuperação da saúde do paciente após o transplante, 
quando retornam ao seu domicílio depois da alta.” AS01 
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O discurso citado mostra a necessidade de enfrentamento do profissional na 

luta para acessar recursos que garantam as condições necessárias para a 

recuperação da saúde deste usuário após a alta hospitalar. 

Percebe-se que, ao participar da organização do processo de alta, o 

assistente social procura trabalhar com os usuários, sujeitos que vivenciam as 

expressões da questão social, como um profissional capaz de desvelar alternativas, 

opções e caminhos para a reverter, com a prática voltada para além do hospital, 

além da instituição.  

De acordo com os entrevistados, uma vez constatada a ausência do 

paciente nas consultas de acompanhamento de doenças crônicas o assistente social 

realiza contato para investigar o motivo da falta e procura intervir na efetiva 

concretização do tratamento, através de busca ativa ou convocações; realiza 

contatos com familiares caso o usuário não tenha condições de se responsabilizar 

pelo seu tratamento, localiza a família de usuário que encontra-se sozinho no 

hospital; efetua contato com a família, convocando-a, no caso de abandono familiar, 

atuando para o resgate desta família considerando seus limites e possibilidades no 

enfrentamento da doença e das demandas sociais que apresentam.  

 

“São pacientes mais graves e a gente não consegue conversar 
com o paciente, aí nosso contato é com a família, com o 
acompanhante.” AS07 
 
“Às vezes eles trazem casos dizendo que a mãe é negligente, 
não cuida direito, mas daí eu indago e investigo, será que é só 
a mãe? Cadê o pai? Ainda hoje o cuidado recai sobre a 
responsabilidade da mãe, né? E eu posso dizer que aqui 
noventa por cento das mães que trazem seus filhos, 
acompanham os filhos aqui, trabalham fora. A mulher tem esta 
responsabilidade, então fica só pra ela vir na consulta, 
administrar os medicamentos, fica tudo nas costas da mulher. 
Então eu tento trazer o pai através de convocação.” AS08 
 
“São mais questões de quando a pessoa vem sem 
identificação, temos que fazer esta busca, procurar saber 
quem é esta pessoa. Ou a pessoa passou mal e veio pra cá e 
a família não sabe onde ela está,  então comunicamos a 
família.” AS07  
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“Os atendimentos são  focados um pouco mais nisso, nos  
contatos com a família quando ele está numa situação que 
precisa desse suporte familiar, faço esta convocação.” AS05 
 

 

Daí a importância de envolver a família no processo de tratamento, para que 

possa lidar com seus sentimentos e estar próximo da pessoa que está doente.  

Uma dificuldade apresentada por AS02  é a desatualização dos dados do 

usuário no Sistema de Informação Hospitalar (SIH) do Hospital de Clínicas: 

 
 “O fato dos cadastros não estarem atualizados no SIH 
dificulta e atrasa a localização das famílias”. AS02-64 
  
 

Entende-se que isso se torna prejudicial a medida que a perda  dos contatos 

influencia na interrupção do acompanhamento continuado que alguns diagnósticos 

exigem, por exemplo. 

O assistente social também orienta e auxilia na realização da documentação 

civil: 

“Paciente que é morador de rua, que não tem nada, não tem 
identificação, não tem documento exige nossa intervenção.” 
AS02 
 
“Auxiliamos no registro de nascimento. Orientamos, pois é 
um direito.” AS06 
 
“Os pacientes precisam de CPF, então faço todas as 
orientações de como proceder, aonde ir e como estar tirando o 
CPF. Algumas pessoas não tem documentos, nem RG, nem 
CPF, e elas precisam. Então oriento e encaminho.” AS 07 

 

Essa prática vem ao encontro do princípio do projeto ético-político da 

profissão que é o da “ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa 

primordial de toda a sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis, políticos e 

sociais das classes trabalhadoras” (CFESS, 2011, p.23 ). Este princípio é vital, pois, 

o assistente social atua como viabilizador de direitos. 

Conforme os entrevistados, a mediação de conflitos está presente no 

processo de intervenção do assistente social, que como mediador,  procura propiciar 

um ambiente de respeito e confiança, na busca do encaminhamento para uma 

solução da situação. Isso aparece  nas falas seguintes: 
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“Cria-se uma empatia da família com este profissional, então 
muitas e muitas vezes nós tivemos não que resolver, mas 
mediar situações de conflitos familiares que acontecem no 
momento do óbito.”AS02 
 
“Existem situações em que o familiar vem procurar, porque o 
paciente vem sozinho e conta a versão dele. Ele tem uma 
situação de conflito familiar, daí eu faço essa mediação do 
conflito.” AS05 
 
“São várias as demandas que nos solicitam. Então a gente tem 
bastante demanda de saúde mental, que a gente até não 
entende que seja uma demanda só para o serviço social, pois é 
uma demanda de saúde, né? Mas a gente acaba fazendo 
essa mediação com a família, identificando familiares, as 
pessoas que possam estar contribuindo nesta alta dessa mãe 
com este bebê porque o foco é a proteção do bebê. Claro que 
a gente vai atender a mulher, dar os encaminhamentos, mas a 
preocupação é resguardar este bebê.” AS06 
 

 

Conforme as falas enunciadas, o assistente social assume o papel de 

mediador, auxiliando as partes a se comunicarem de modo positivo e a identificarem 

seus interesses e necessidades comuns para a construção de um acordo.  

Destaca-se o papel do assistente social frente a situações de preconceito. O  

AS08 traz esta questão do preconceito através da fala: 

 

“Aqui nós temos casos dos pais estarem acompanhando, casos 
de casais homoafetivos, então a gente sempre procura 
intervir mediando situações que infelizmente ainda existe 
muito preconceito.” AS08 

 

Assim, o profissional deve lutar contra todo o tipo de preconceito, tanto 

quando parte dos profissionais da equipe, quanto em relação aos usuários, conforme 

os princípios do Projeto Ético Político, que postula “ empenho na eliminação  de 

todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade, à participação 

de grupos socialmente discriminados e à discussão das diferenças” ( CFESS, 2011, 

23). 

Outra prática realizada são os relatos sistemáticos e contínuos nos livros de 

ocorrências, de uso exclusivo do serviço social, sobre os atendimentos realizados, e 

anotação em prontuários dos usuários de forma a manter atualizada a evolução e 

situação do usuário frente às intervenções realizadas: 
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“Tudo isso é evoluído em prontuário sempre. Toda essa 
documentação, a notificação obrigatória,  a declaração de 
retirada de paciente quando o paciente  é menor de idade, tudo 
a gente anexa no prontuário, e anota todo esse atendimento 
realizado no prontuário do paciente. E também registramos no 
nosso livro de ocorrência, que é de uso exclusivo do Serviço 
Social como forma de registrar e informar a outra colega que 
necessitar dar continuidade ao atendimento”. AS06 

 

Esta prática de registro das atividades faz parte do dia a dia dentro do 

hospital.  

Em relação às condições de trabalho, e conforme o Código de Ética do 

assistente social, é direito deste profissional dispor de condições de trabalho 

condignas, de forma a garantir a qualidade do exercício profissional ( CFESS, 2011). 

Os assistentes sociais entrevistados reconhecem a inadequação do espaço 

físico de atendimento aos usuários, o que compromete o exercício profissional, em 

conformidade com os princípios éticos-políticos da profissão. Estas inadequações se 

referem a falta de espaço que garanta o sigilo profissional, local com muito ruído, 

com falta de ventilação, etc. 

 

“Esse aqui é um espaço ruim para atendimento. Veja não 
tem janela. Você está ouvindo este barulho? É a marcenaria 
aqui embaixo. Quando esquenta você não aguenta o calor e 
você não pode abrir a porta, além de aumentar este barulho, 
eles lavam a caldeira com óleo diesel, e vem aquele cheiro 
insuportável. Imagine você num dia de muito calor, sem poder 
abrir  a porta da sala. A gente atende famílias com doze 
pessoas aqui, nesse espaço aqui.” AS02 
 
“A dificuldade que a gente tem é de espaço para 
atendimento. Um espaço adequado que preserve o sigilo. É 
o que a gente tem dificuldade aqui e em vários outros setores 
do hospital. Mas seria importante se tivesse uma sala com mais 
privacidade pra atender e executar o trabalho. Um dos limites 
é nesse sentido, a falta de um espaço que garanta o 
sigilo.”AS03 
 
“E aqui o local de atendimento não é adequado, tem muito 
ruído, a sala não é um espaço apropriado para o 
atendimento de mais de um profissional, então não garante 
o sigilo profissional, então o local é ruim, a falta de 
infraestrutura, de equipamentos, de material de  trabalho.” 
AS04 
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A localização da sala do serviço social com a porta para a área externa do 

hospital, também representa uma dificuldade para a prática, pois não possui uma 

triagem prévia para o acesso ao Serviço Social, conforme a fala de AS04:  

 

“Aqui vem todo o tipo de demanda e acaba sendo tipo um 
balcão de informação. Todo mundo bate na nossa porta 
porque vê serviço social, e até  demanda que não é do hospital 
que vem chegando. Veja, não tem uma triagem anterior a 
entrada do serviço social. A porta do lado externo do 
hospital, sem uma triagem anterior acaba fazendo com que 
todo mundo nos procure, então a demanda não é só do serviço 
social, e vem pro serviço social independente de ser do serviço 
social ou não.” AS04 

 

 

Alguns relatos abordaram a insatisfação com a sala do Serviço Social, que 

não possui uma triagem, em um primeiro momento, por estar localizada em local de 

entrada do hospital, com a porta do lado externo, o que atrapalha um pouco o 

atendimento, tendo em vista que o público em geral acabe por confundir esse 

atendimento com uma recepção geral.  

A falta de um espaço físico adequado compromete a qualidade do 

atendimento. O  atendimento não oferece privacidade necessária para a intervenção, 

pois não apresenta possibilidade de proteger  o sigilo profissional, tendo em vista 

que mais de um assistente social ocupa o mesmo espaço, realizando atendimentos 

simultaneamente, na medida que socializa num mesmo espaço, dimensões 

particulares da vida dos usuários. 

 AS04 ressalta que já foi solicitado um espaço adequado para o atendimento 

do assistente social, ainda não disponibilizado pela Instituição:  

 

“Já solicitamos há muito tempo que seja disponibilizada 
outra sala para o serviço social daqui. Não vejo uma outra 
solução pra isso, porque o ideal seria que pelo menos uma sala 
que não tivesse tanto ruído, tanto barulho.” AS04 

 

Outra questão trazida pelos entrevistados diz respeito ao sigilo profissional, 

conforme o Código de Ética Profissional, que no seu capítulo V dispõe que o 

assistente social deve manter o sigilo de forma a proteger o usuário em tudo aquilo 

que o assistente social tome conhecimento como decorrência do exercício da 

atividade profissional (CFESS, 2011, p. 35).  
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“Porque nosso código de ética ele é muito claro quando  preza 
pelo sigilo, pela privacidade que você tem que ter nesse 
atendimento.” AS02 
 
“Quando vem a gente faz a abordagem, a gente inicia um dos 
princípios fundamentais que norteia a prática profissional do 
assistente social que é o sigilo. Absolutamente tudo que é dito 
ao assistente social é sigiloso.” AS02 
 
 

A partir dessas declarações, fica visível que o assistente social preza pelo 

sigilo em seu ambiente de trabalho, conforme dispõe o Código de Ética, em seu 

capítulo V, art.2º, que diz: 

 

Art. 2º Constituem direitos do/a assistente social:  
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; 

 
 

Ressalta-se assim a imprescindibilidade do profissional poder trabalhar com 

o direito garantido de livre exercício da profissão com a garantia de suas atribuições, 

entre elas o sigilo profissional, fator de muita importância para a categoria. 

O espaço físico para o atendimento adequado também vai contribuir para 

que o usuário e profissional tenham este direito garantido. 

Expostas as práticas socioassistenciais realizadas pelos assistentes sociais 

do Hospital de Clínicas, entende-se que são voltadas para atender as demandas de 

emergência social com a necessidade de dar respostas às demandas mais 

imediatas apresentadas pelos usuários. Porém, através dos depoimentos já 

apresentados, deixa-se claro que o assistente social ao intervir nestas demandas 

imediatas tem em vista os princípios do Projeto Ético Político da profissão. 

 

4.1.2 Práticas Socioeducativas 

 

As práticas socioeducativas são ações que consistem “em orientações 

reflexivas e socialização de informações realizadas por meio de abordagens 
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individuais, grupais e coletivas ao usuário, família e população de determinada área 

programática”(CFESS, 2009, p. 33). 

Conforme o Parâmetros para a Atuação de Assistentes Sociais na Saúde, no 

desenvolvimento de ações socioeducativas pelos assistentes sociais, destacam-se 

as seguintes atividades (CFESS, 2009, p. 53):  

 

 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.  

 

Conforme o exposto, através destas práticas, profissional e usuário buscam 

juntos alternativas para a demanda apresentada, havendo uma reflexão sobre esta 

demanda apresentada e possibilitando propostas para a sua resolubilidade. 

As práticas socioeducativas, como já descritas acima, articulam-se com 

atividades como reuniões, palestras, cursos, discussões em sala de espera, grupos, 

e voltam-se para o acolhimento dos usuários e familiares,  esclarecimento sobre as 
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rotinas do serviço, orientações sobre os direitos trabalhistas, previdenciários, 

legislações etc, e benefícios existentes, direitos e deveres do paciente, orientações 

de caráter de educação em saúde. 

Estas ações devem ultrapassar o caráter meramente informativo e de 

encaminhamentos, conforme salienta abaixo: 

 
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 (CFESS, 2009, p. 53). 

  
 

Desta forma, entende-se que as práticas socioeducativas  são atividades 

que trazem o potencial de se trabalhar com a questão da autonomia, consciência 

crítica, participação, tomada de decisões frente ao seu tratamento/atendimento, 

desenvolvimento do reconhecimento de si frente o tratamento, promover liberdade 

de escolha frente as proposições. 

Isso é possível porque a prática do assistente social deve ser perpassada 

pela dimensão socioeducativa, expressando valores e princípios, além da dimensão 

técnica, constantes no projeto ético político da profissão que tem uma concepção de 

Estado, sociedade civil e de homem, de direitos, política social  e de participação.  

O assistente social deve ser um articulador na relação família/paciente, 

equipe e instituição, pois tem como prática informar e socializar as regras 

institucionais visando contribuir para a garantia dos direitos e deveres do usuário e 

acompanhantes.  

Sobre essa prática, colocam: 

 

“Quando o paciente e a família chegam aqui, eles passam pelo 
serviço social. Aqui eles recebem as orientações sobre o 
funcionamento do ambulatório, e nós informamos sobre a 
nossa função, para que nos procurem caso tenham 
necessidade.” AS01 
 
“Informando sobre a rotina dos atendimentos, do 
internamento, do tempo que eles vão ter que ficar em Curitiba 
para o tratamento, dos cuidados que deverão ter, das vindas no 
ambulatório para medicação. Eu sempre  me coloco à 
disposição caso eles precisem do serviço social.” AS 01 
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“Auxilio nesta organização familiar, a partir dos aspectos sociais 
que a doença tem e impõe, em todas as etapas do tratamento. 
Orientando, quando solicitado pela família, sobre o que devem 
fazer quando o óbito acontecer, todas estas coisas eu oriento. 
Eles se sentem mais seguros quando estão orientados sobre o 
que fazer em determinadas situações e o que podem esperar 
do HC, em relação ao atendimento oferecido.” AS03 

 

 

Segundo Costa (2000), o cumprimento de tarefas disciplinares de 

interpretação de normas e rotinas também fazem parte da prática dos assistentes 

sociais: 

 
Esse conjunto de atividades origina-se, de um lado, da rigidez das normas e 
da própria natureza do sistema de saúde, ao requisitar comportamentos, 
cuidados e precauções especiais para a circulação de pacientes e dos seus 
familiares e visitantes no interior das unidades, por outro lado, de um 
conjunto de situações que se relacionam com o grave quadro de exclusão 
social, cultural e educacional a qual está submetida a população usuária do 
SUS, a ponto de comprometer a própria capacidade da população de 
decodificar normas e rotinas que poderia ser repassadas por outros meios 
(COSTA, 2000, p. 22).  
 

 

Essa prática também consta nos Parâmetros para Atuação do Assistente 

Social na Saúde onde destacam-se as atividades consideradas como ações 

socioeducativas, que é sensibilizar os usuários sobre as rotinas institucionais, de 

maneira a facilitar o acesso de todo e qualquer usuário aos serviços de saúde da 

instituição (CFESS, 2009). E no Código de Ética de 1993, um dos princípios 

fundamentais da profissão é a publicização dos recursos institucionais. 

Entende-se que esta prática apresenta limites. Estes limites, a nosso ver, 

encontram-se marcados pelas condições institucionais impostas, visto que são 

trabalhadores e tem sua prática submetida às exigências e diretrizes impostas pelo 

Hospital.  

Portanto, estar atento ao que se objetiva ao realizar esta prática é essencial, 

pois, pode-se assumir um caráter de enquadramento disciplinador destinado a 

moldar o usuário em sua inserção dentro dos serviços oferecidos pelo hospital, com 

uma prática focada no cumprimento dos interesses da instituição com vistas a 

neutralizar conflitos para manter a ordem, com o bom funcionamento dos serviços, 

contribuindo para a conformação do usuário, e desta forma, esta ação se 

descaracteriza enquanto prática socioeducativa.  
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Esta prática só pode ser considerada socioeducativa se realizada no sentido 

de fomentar a defesa dos direitos dos usuários, procurando responder aos 

interesses destes, realmente democratizando informações sobre o funcionamento 

dos serviços ofertados para facilitar o acesso e promovendo a participação ativa do 

usuário e da família em todas as etapas do tratamento, desde o seu diagnóstico, 

durante o processo de tratamento e programas de enlutamento. 

Iamamoto (1998) faz um resgate de que, historicamente, os assistentes 

sociais são requisitados para exercer funções de controle sobre os trabalhadores. 

Geralmente são contratados para mediar conflitos de interesses e reproduzir os 

interesses das classes dominantes entre as classes subalternas.  

Cabe aqui dizer que os assistentes sociais, apesar de ter autonomia na 

definição das maneiras de executar suas práticas, e a direção a elas dada, são 

submetidos, na condição de trabalhadores, a cumprir normas e metas instituídas 

pela Instituição, que por vezes acabam condicionando as práticas profissionais ao 

estabelecerem prioridades a serem cumpridas, interferindo nos papéis e funções a 

serem desenvolvidos no dia a dia do hospital. 

Outra atividade que caracteriza a prática socioeducativa do assistente social, 

contemplada nos Parâmetros para Atuação do Assistente Social na Saúde diz 

respeito a “sensibilizar os usuários sobre os direitos sociais” (CFESS, 2009 p. 53), 

democratizando informações também sobre as políticas sociais existentes. Sobre 

essa prática, aparece nas falas: 

 

“Então a gente informa sobre o  saque do PIS, FGTS,  sobre o 
BPC, auxílio-doença, que às vezes os pacientes não sabem 
que têm direito. Explico acerca dos direitos do tratamento 
fora do domicílio, para encaminhamento para hospedagem e 
transporte. Realizo orientações e encaminhamentos para 
direitos previdenciários, verificando, caso a caso, a 
necessidade e o direito que a pessoa tem, encaminhando pra 
benefício de prestação continuada no caso das crianças e 
adolescentes.” AS01 
 
“Informando e orientando sobre os direitos, realizando alguns 
encaminhamentos, questões do INSS que é o que mais se 
apresentam pra mim, orientações sobre contribuição. Também 
presto orientação ao idoso, sobre o beneficio de prestação 
continuada quando tem direito, aposentadoria por idade. E 
oriento bastante sobre a contribuição da dona de casa, que 
é uma legislação recente que as pessoas desconhecem, então 
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nós temos muitas mulheres que são do lar, trabalham só em 
casa, e que chegam a um determinado momento da vida estão 
completamente descobertas de qualquer beneficio, então eu 
trabalho esta questão, que tem um valor mais acessível de 
contribuição, e por ser uma legislação nova que a maioria 
desconhece. Enfim, muitas orientações trabalhistas, a pessoa  
precisa de orientações de como proceder em relação ao 
trabalho, orientações sobre documentações como atestado 
médico, orientações sobre afastamento do trabalho, 
orientações sobre direitos trabalhistas e previdenciários.” 
AS07 
 
“Uma das maiores demandas é a demanda da isenção 
tarifária.” AS04 
 
 “Então a gente encaminha para o bolsa família, entendido 
aqui como um direito que a família tem enquanto programa de 
transferência de renda. É um direito que a família precisa e 
ainda não conseguiu acessar. Então vamos fazer com que 
essa família acesse para que possa garantir alguns subsídios 
para melhoria da qualidade de vida e uma melhor alimentação, 
mais saudável para aquele paciente que está precisando.” 
AS08 
 
 

Os entrevistados citam os principais direitos e benefícios que informam, e/ou 

orientam, e/ou explicam aos usuários e fazem os devidos encaminhamentos. São 

eles: saque das quotas do FGTS e PIS, direitos previdenciários como auxílio 

doença, aposentadoria por idade, por invalidez e da dona de casa, tratamento fora 

do domicílio (TFD), benefício de prestação continuada (BPC), bolsa família, e 

isenção tarifária do transporte coletivo.  

Esses profissionais dispõem de informações sobre os direitos dos pacientes, 

fazem o papel de mediadores e facilitadores destes junto a órgãos municipais, 

estaduais e federais para agilizar e encaminhar processos e/ou situações/problemas 

que perpassam pelos mesmos durante o período de tratamento. 

AS08 enfatiza a prática de acesso às políticas públicas e aos direitos sociais 

existentes como forma de promover a  justiça social:  

 

“A gente acaba intervindo nisso tudo trazendo a justiça social 
como determinante para que nosso trabalho se faça, faça 
acontecer, e para que haja essa justiça social a gente precisa 
lançar mão dos  recursos existentes, das políticas públicas e 
principalmente dos direitos e benefícios existentes para o 
cidadão.” AS08 
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O assistente social acima, coloca que procura viabilizar o acesso às Políticas 

Sociais na tentativa de promover o acesso a esses direitos, pois “enfrentar os 

desdobramentos das desigualdades sociais significa trabalhar com as políticas 

públicas que visem à justiça social” (CAVALCANTE, REIS E LIRA, 2011, p. 03) .  

Isso também é enfatizado como princípio do Projeto Ético Político do 

Assistente Social, que diz: “posicionamento em favor da equidade e justiça social de 

modo a assegurar a universalidade de acesso a bens e serviços relativos aos 

programas e políticas sociais, bem como sua gestão democrática” ( CFESS, 2011, p. 

23).  

Destaca-se a fala de AS01, que além de informar sobre os direitos, também 

tenta através de sua prática, fomentar uma consciência de luta pelos direitos, para a 

garantia de acesso: 

 

 “A gente procura deixar a família bem informada. Pega toda a 
documentação que foi enviada, informa todos os contatos que 
foram feitos, deixa tudo bem explicadinho para quando a 
pessoa retornar ao município de origem, que ela prossiga 
lutando, isso eu indico tanto, para a pessoa não desistir, 
que ela busque seu direito.” AS 01 

 

 

De acordo com os assistentes sociais entrevistados e as falas aqui já 

colocadas, fazem parte das suas práticas esclarecer, orientar e encaminhar os 

usuários e familiares no que diz respeito ao encaminhamento e acesso aos seus 

direitos sociais, através das políticas sociais existentes.  

Esta prática vem ao encontro dos princípios do projeto ético-político, no 

compromisso com a justiça social, equidade, democratização dos direitos e 

possibilidade de autonomia e emancipação do usuário. É uma prática que pode 

fomentar seu exercício como cidadão de direitos. E desta forma, também toma a 

direção ao encontro dos princípios preconizados pelo SUS, pois se apresenta na 

defesa da universalização do acesso a bens e serviços ligados às políticas sociais e 

públicas. 

Assim, o assistente social aparece como um profissional que direciona sua 

prática a proporcionar orientações sobre leis que asseguram aos usuários os seus 

direitos, na busca da justiça social, em nome de um direito social do usuário. 

Os assistentes sociais consideram como dificuldades para a garantia desses 

direitos, no dia a dia de sua prática, a falta de conhecimento dos usuários sobre os 
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seus direitos, a morosidade em se conseguir efetivar o direito pelos órgãos 

responsáveis e a burocratização das instituições para a efetivação desses direitos, 

conforme as falas que seguem: 

 

“Muitos pacientes vêm sem saber os direitos até a respeito 
do TFD, tratamento fora do domicílio, pensam que é só a 
passagem, que hospedagem não conta.” AS01 
 
“Eu acho que é essa garantia do direito, falo assim, a 
morosidade de conseguir algumas coisas. O TFD, por 
exemplo, a gente orienta o paciente, mostra a Portaria e o 
paciente chega ao seu município e a coisa não acontece desse 
jeito, a lei não se cumpre de forma adequada.”AS07 
 
“Uma dificuldade é a burocratização das instituições com as 
quais eu entro em contato, a necessidade de enviar muitos 
documentos de atualizações muito freqüentes sobre os 
pacientes. Eles pedem muita informação e ainda de posse de 
muitas informações sobre o paciente  e o tratamento que a 
gente manda, eles demoram muito para pagar o TFD.” AS01 
 

 

É necessário que este profissional esteja sempre atualizado sobre os direitos 

que os usuários possuem, informando sobre os mesmos e facilitando os 

encaminhamentos, no entendimento de seu direito adquirido, assegurado por lei. 

Através dos relatos dos atendimentos aos usuários do Hospital de Clínicas e 

sua família, explicita-se a prática do assistente social, no que diz respeito à primazia 

na democratização do acesso a direitos e benefícios existentes para os usuários, 

através de orientações e  informações sobre os mesmos.  

Conforme Vasconcelos, a democratização de informações só se assegura 

através do conhecimento e informações sobre a realidade trabalhada e do real 

interesse e necessidade do usuário. Isso somente é possível através de 

conhecimentos e informações adquiridos sistematicamente através de pesquisas 

estudos, e da formação e da qualificação profissional de qualidade. “As relações 

democráticas e a democratização de informações se dão em ato e por isso mesmo 

estão permanentemente colocados como possibilidade a serem construídas, 

exercitadas, revistas...”(VASCONCELOS, 2012, p. 434-435), pois na falta deste 

conhecimento, a prática do assistente social tende a resultar em simples 

aconselhamentos e orientações a partir de experiências pessoais, democratizando 

valores e deduções próprias do profissional. Desta forma, nem sempre esta 
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democratização de informações está assegurada na prática, pois depende da 

condução do profissional. 

O profissional de serviço social deve ser comprometido, expandindo seu 

compromisso com a profissão com uma atuação voltada para os direitos e benefícios 

e enfrentamento das variadas expressões da questão social que permeiam a vida 

dos usuários.  

De acordo com os Parâmetros para a Atuação do Assistente Social na 

Saúde, “o reconhecimento da questão social como objeto de intervenção 

profissional, requer uma atuação profissional em uma perspectiva totalizante, 

baseada na identificação dos determinantes sociais, econômicos e culturais das 

desigualdades sociais” (CFESS, 2009, p. 17). Assim, o assistente social deve voltar 

a sua prática para a defesa e reconhecimento dos direitos dos usuários a fim de 

garantir os recursos financeiros, materiais e humanos necessários ao enfrentamento 

da doença. 

As práticas do assistente social no Hospital de Clínicas são embasadas em 

legislações existentes, que servem como base para as ações realizadas. As 

legislações citadas pelos entrevistados são: o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

Estatuto do Idoso, o Código de Ética do Assistente Social, a Lei do SUS, e a Lei da 

Reforma Psiquiátrica, conforme os discursos abaixo: 

 
“Na verdade os princípios do nosso Código de Ética também 
estão na legislação geral que ampara o nosso trabalho. Nós 
temos o nosso código de ética, mas temos a lei do SUS, a lei 
da reforma psiquiátrica, nós temos uma lei estadual que fala 
da doença mental, então eu procuro ver sempre a questão da 
legislação. A gente faz essa articulação também com o nosso 
código de ética né, o tempo inteiro a gente tenta dar a 
garantia do atendimento dele. Você não pode desassistir.” 
AS05 
 
 “O estatuto da criança e adolescente é muito importante, a 
gente atende bem de acordo com o estatuto. A gente sempre 
procura respeitar aquilo que a legislação pede, a legislação do 
SUS... Os princípios do nosso código de ética que eu vejo 
que vem bem de encontro com as legislações que nós 
tentamos trabalhar, legislações que não são especificas 
nossas, não são especificas do serviço social, como o 
estatuto da criança e adolescente, a lei do SUS  por 
exemplo, mas que entendo que esses princípios são 
contemplados nestas legislações, então a gente entende que 
deve-se primar por esta garantia.” AS06 
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“Quando menores de dezoito e acima de sessenta anos a 
gente sempre solicita a presença de um acompanhante, 
garantindo o que consta nas legislações, pois é um direito, e 
não uma obrigação do acompanhante, mas um direito do 
paciente e da sua família.”AS07 
 
“Nós trabalhamos com base no estatuto da criança e do 
adolescente, para garantir o artigo 4,  que é dever da família, 
do Estado, da sociedade em gera,l garantir aqueles direitos 
fundamentais da criança e adolescente que inclui a saúde.  
Além de tudo, trabalhamos com a família  para que seja 
assegurado o direito dessa criança e desse adolescente a ter 
toda a saúde possível. E respeitando e cumprindo o que diz 
nosso Código de Ética.” AS08  
 
 

A prática também envolve o acompanhamento às leis e decretos vigentes, 

uma vez que a sociedade impõe leis dinâmicas e que se atualizam, na busca de um 

melhor ajuste, especificamente no que se refere à Criança e Adolescente. Desta 

forma, estar atualizado quanto a esses detalhes pode enriquecer sobremaneira a 

atuação deste profissional. 

De acordo com Vasconcelos, os assistentes sociais devem “ tratar o direito à 

saúde não como um direito isolado, mas como um dos direitos, articulado aos 

demais”, pois, “a Constituição Federal garante: são direitos sociais a educação, a 

saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados” (VASCONCELOS, 2012, 

p. 442-443). 

Os entrevistados procuram realizar sua prática articulada com as legislações 

existentes, contribuindo para a defesa e exercício do direito real, assegurado 

formalmente. 

Os princípios estabelecidos no Código de Ética também devem ser 

assumidos e apropriados pelos assistentes sociais como prerrogativa da prática 

profissional.  Isso aparece nas falas de AS08 e AS06: 

 

“Na verdade é fundamental esta articulação, a gente se 
reportar a estes onze princípios fundamentais do nosso 
projeto ético político. Eles fundamentam o nosso código de 
ética, então realmente é um compromisso que você assume 
desde que você é aluno quando está cursando serviço social. 
Você já vê que é um diferencial da nossa área, da nossa 
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categoria, e você já sabe ali se você vai ser ou não assistente 
social, porque você já tem que ser intransigente nesta 
questão de defender o usuário.”AS08 
 
“Para a prática devemos sempre nos apropriar do nosso 
Código de Ética, e tentar intervir de acordo com o projeto 
ético político que temos, que não é fácil colocar em prática 
tudo o que ele preconiza aqui no hospital. Mas como 
profissionais temos o compromisso de assumir os seus 
princípios, e tentar fazer uma prática voltada a eles” AS06. 
 

 

Fica claro, nas falas acima, o comprometimento dos assistentes sociais com 

o Código de Ética e com a apropriação do Projeto Ético Político da profissão na 

realização de suas práticas. É colocado que existem fatores institucionais que, às 

vezes, impedem a realização de práticas comprometidas com o projeto ético político 

da profissão. A intenção de materializar o projeto ético político através das práticas 

fica clara nos depoimentos. Porém, os limites para esta materialização ficam 

expressos entre a intencionalidade do profissional e as possibilidades práticas 

concretas que possibilitem esta materialização.  

Em relação a adesão ao tratamento, o assistente social trabalha e contribui 

nesta questão, pois o abandono pode acarretar transtornos e prejuízos não só ao 

paciente, mas também ao hospital, geralmente no agravamento do quadro. A adesão 

pode evitar mortes e garantir a qualidade de vida. Para isso, a prática do assistente 

social deve articular numa mesma ação uma atenção além de curativa, mas 

preventiva e educativa. 

Sobre essa prática, têm-se os seguintes relatos:  

 

“No serviço social esses pacientes são atendidos para adesão 
ao tratamento. É feito o acolhimento, e eles são orientados 
em relação ao direito ao tratamento e a vantagem que ele 
tem em aderir ao tratamento, do direito que ele tem de dar 
continuidade ao tratamento e de não abandonar o 
tratamento por conta, não deixar de tomar o medicamento 
sem indicação médica.” AS 03 
 
“As orientações também são sobre a adesão ao tratamento, 
para que eles não percam os períodos de pegar o remédio. 
Orientamos também a família, pois o paciente não pode deixar 
de tomar o remédio e nem deixar de se tratar, pois é um 
tratamento contínuo.” AS 05 
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“Reforçamos as orientações sobre a importância de adesão 
ao tratamento, de comparecer nas consultas e de tomar a 
medicação de forma correta, pensando realmente na saúde 
daquele paciente naquele momento. É importante informar 
sobre os recursos para tratamento no hospital.” AS 06  
 

  

Compreende-se que a adesão ao tratamento, como uma prática 

socioeducativa, “é um processo dinâmico e multifatorial que abrange aspectos 

físicos, psicológicos, sociais, culturais e comportamentais, que requer decisões 

compartilhadas e corresponsabilizadas entre o usuário, equipe de saúde e rede 

social” (SAÚDE, 2007, p. 12). Assim, deve ser entendida como um processo de 

negociação no qual são reconhecidas as responsabilidades específicas de cada um, 

que visa fortalecer o auto-cuidado. Porém, os entrevistados colocam como prática 

em relação à adesão ao tratamento, as orientações sobre a importância da adesão, 

mas em nenhum momento sugerem o usuário como co-participante desta decisão. 

Entendendo que a adesão ao tratamento depende do envolvimento do 

usuário e da sua família, os  entrevistados conduzem sua prática para compreensão 

do usuário da importância da sua adesão ao tratamento, enfocando a saúde como 

um direito, expressada pelo assistente social AS03:  

 

“Eles são orientados em relação ao direito ao 
tratamento.”AS03 

 

Um dos fatores determinantes para adesão ao tratamento é a atitude 

acolhedora que possibilita estabelecer o vínculo do usuário com a equipe e com o 

serviço de saúde. 

O assistente social atua, no hospital, com pessoas que vivenciam uma 

fragilização causada pelo adoecimento. Acolher estas pessoas significa tentar 

compreender a condição de estar doente deste usuário, dando centralidade ao 

sujeito e não a doença. O assistente social deve propor uma intervenção profissional 

orientada no acolhimento ao usuário, construindo relações mais próximas, empáticas 

e solidárias, que leve a uma análise reflexiva sobre as dificuldades enfrentadas pelo 

usuário tanto do ponto de vista das dificuldades de acesso aos serviços de saúde, 

quanto ao caráter estigmatizador da doença. Não deve apenas orientar e 

encaminhar demandas, mas construir conjuntamente um atendimento de qualidade. 

Sobre a prática de acolhimento, os assistentes sociais colocam: 
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“Prestar acolhimento e atendimento às famílias que tiveram 
parentes falecidos aqui, respeitando a situação e as 
condições da família após a perda de alguém, de um ente 
querido.”  AS02 
 
“Acolhimento às famílias, aos acompanhantes, aos pacientes 
que chegam para atendimento, para que tenham acesso ao 
atendimento e tratamento, ouvindo suas queixas, 
procurando entender suas dificuldades, por estar numa 
situação de saúde precária, com riscos e tudo mais. Fazer com 
que este paciente se sinta acolhido aqui, apoiado, 
respeitando seu momento de vida e considerando sua 
visão do que está acontecendo com ele.” AS01 
 
“Fazemos o acolhimento do paciente, procuramos fazer a sua 
inclusão no ambulatório, para que ele se sinta ouvido, 
participante do seu tratamento. Não só o assistente social 
deve fazer o acolhimento, mas toda a equipe, desde a 
portaria, a recepção... Não no sentido de ser educadinho e 
receptivo com o paciente, mas de considerar este paciente 
um sujeito que pode ajudar no processo de tratamento.” 
AS05 
 
“Acolher este paciente, na base da escuta e diálogo, 
buscando criar uma empatia com o paciente.”AS07 
 
 

De acordo com as falas dos assistentes sociais, nota-se que realizam uma 

prática de acolhimento no seu dia a dia. 

Sobre o acolhimento no Serviço Social, tem-se a visão de Santos (2006), 

que o define como sendo[...]  

  

[...] um processo de intervenção profissional que incorpora as relações 
humanas. Não se limita ao ato de receber alguém, mas a uma sequência de 
atos dentre de um processo de trabalho. Envolve a escuta social qualificada, 
com a valorização da demanda que procura o serviço oferecido, a 
identificação da situação problema, no âmbito individual, mas também 
coletivo (SANTOS, 2006, p. 58).  
 

  

O acolhimento como atitude que deve proporcionar ao paciente autonomia 

para decidir sobre a sua saúde, de forma que se torne um protagonista social da sua 

própria realidade, isso expresso nas falas de AS01 e AS05: “considerando sua visão 

do que está acontecendo com ele” (AS01) e “considerar este paciente um sujeito 

que pode ajudar no processo de tratamento”(AS05). 
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No Hospital de Clínicas, o assistente social presta atendimento às famílias 

de pacientes terminais em relação às orientações sobre possível óbito, 

principalmente óbito domiciliar. Também atende as famílias nos casos de óbitos 

ocorridos no hospital. Não há a participação deste profissional na comunicação do 

óbito do usuário à família, somente após esta comunicação pela equipe médica é 

que o assistente social é acionado para as orientações e providências necessárias. 

Este serviço, no Hospital de Clínicas, é chamado de Serviço de Acolhimento ao Luto.  

 

“Esse Serviço de Acolhimento ao Luto inicialmente teve a 
indicação de que fosse um profissional da nossa área que 
fizesse por causa da abordagem que nós sabemos fazer, 
resguardadas obviamente, a nossa característica de não fazer 
acolhimento psicológico pois não somos psicólogos, e também 
porque nós conhecemos a legislação, devemos conhecer. 
Então a gente une o aspecto humano, de acolhimento, de 
encaminhamento, de orientações com o aspecto legal. 
Porque sepultar alguém é um ato legal, a gente precisa 
conhecer a legislação.” AS02 

 

O assistente social deve ter conhecimento das diferentes legislações que 

amparam o usuário e sua família e orientar, esclarecer os procedimentos que podem 

ser tomados nas diferentes situações, aqui no caso de óbito: 

 

“Existe legislação que permite o translado em carro particular, 
eles não sabem disso. E as funerárias não tem interesse 
nenhum em divulgar isso, pois elas trabalham com isso. 
Existem leis que fornecem as urnas que são os caixões, o 
translado gratuitamente,todo o serviço funerário gratuitamente. 
E a prefeitura tem espaços municipais que podem designar 
para aquele paciente que foi a óbito para ser sepultado ali sem 
custos. Quer dizer, a família não precisa gastar nada se 
naquele momento ela não tiver condição. Famílias que têm 
acesso aos programas de transferência de renda, como o BPC, 
o cadastro único na bolsa família, todas estas famílias  não 
precisam gastar um tostão, porque já foi feita a triagem com 
elas quando elas fizeram o cadastro único do programa federal. 
Então esse tipo de triagem dá a ela essa possibilidade de ter o 
sepultamento gratuito para seus familiares, e o nosso papel é 
esse: é de orientar e esclarecer.”AS02 

 

Cabe ao assistente social localizar a família ou responsável para o 

sepultamento. Quando isso não é possível, são tomadas as seguintes providências:  
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“Quando não se localiza ninguém, a gente divulga na imprensa, 
aciona a assessoria de marketing aqui do hospital e eles fazem 
o comunicado à imprensa. Quando você já tem a identificação 
da pessoa você divulga o nome e as características da pessoa. 
Mesmo assim você tem um prazo legal para sepultar a pessoa, 
que são quinze dias após a emissão da D.O. Aí nós  
sepultamos. Nós guardamos todo o material que a gente fez a 
divulgação, tentou achar a família e não conseguiu. Daí a gente 
sepulta o paciente, o hospital autoriza através de ofício à 
prefeitura, que libera os recursos para o sepultamento e essa 
documentação toda é guardada no prontuário do paciente.” 
AS02 

 

 

Esta prática de acolhimento ao luto é uma das atribuições do assistente 

social do Hospital de Clínicas, tratando-se de acolher a família do usuário no 

momento do óbito, proporcionando atendimento humanizado.  

O Serviço de Acolhimento ao Luto no Hospital de Clínicas é realizado por 

assistentes sociais que no seu dia a dia atendem com exclusividade os familiares 

dos usuários que foram a óbito, de forma a respeitar, a preservar e a prestar o 

acolhimento num ambiente próprio e adequado para a abordagem, para a entrevista, 

as orientações, apoio e clarificação de detalhes técnicos, orientando sobre a 

execução dos procedimentos legais que cercam a liberação do corpo e o 

sepultamento. Pode-se considerar que é o último atendimento que o hospital realiza 

em relação àquele usuário. Desta forma, este serviço de acolhimento ao luto busca 

qualificar, respeitar e dignificar o encerramento do atendimento do Hospital de 

Clínicas. 

Uma das atividades socioeducativas realizadas pelo assistente social do 

Hospital de Clínicas é o trabalho em sala de espera. Este trabalho é realizado 

enquanto o usuário espera para ser atendido em consulta médica, quando o 

profissional chega e conversa com os presentes. Geralmente resumem-se em um 

único encontro, com uma característica mais informativa, pode ser uma fonte  de 

referências e informações para os usuários, com uma forma não sistemática. Então 

cada grupo do trabalho em sala de espera tem uma composição diferenciada.  

Sobre a prática em sala de espera, AS05 relata: 

“Na sala de espera faço um trabalho de conversa ali com os 
pacientes enquanto aguardam o atendimento, eu procuro focar 
um pouco na dinâmica do tratamento aqui no ambulatório, mas 
falar principalmente sobre os direitos, distribuo 
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informativos sobre as leis e direitos, para que eles tomem 
conhecimento, uma forma de sensibilização para a participação 
do paciente no tratamento.” AS05 
 
 

Segundo AS05, a partir desse contato, é possível contribuir para informar 

sobre leis e direitos, sobre o tratamento, e fomentar a participação do usuário. 

Assim, pode-se dizer que a prática em sala de espera pode ser considerada o início 

de uma ação mais educativa, com o potencial de fomentar a participação da pessoa 

presente em um grupo de usuários do serviço, por exemplo.  

Por ser um trabalho continuamente realizado pelo assistente social, e com 

bons resultados, há um reconhecimento por parte da equipe em relação ao trabalho 

realizado na sala de espera pelo assistente social, de acordo com a fala que segue: 

 

“Este trabalho na sala de espera surte um resultado muito 
legal. E a própria equipe dá valor. O serviço social responde 
pelos direitos sociais, mas qualquer profissional pode fazer 
algo na sala de espera. Eu faço sempre, os outros profissionais 
não. Mas é um momento de informação e também de reflexão, 
pois, eles tomam conhecimento de direitos que não conhecia, 
acontecem discussões interessantes. E conhecem melhor o 
fluxo do tratamento, aderem melhor, ficam mais informados.” 
AS 05 

 

Pode-se dizer que o trabalho em sala de espera é um espaço que deve ser 

aproveitado por toda a equipe de saúde, que favorece a participação dos usuários, 

favorecendo várias discussões. 

Os assistentes sociais entrevistados colocaram sobre as formas de 

atendimentos realizados no dia a dia de sua prática, são eles: atendimentos 

individuais e atendimentos em grupo. Há os assistentes sociais que não trabalham 

com grupos, apenas atendimento individual:  

 

“O atendimento é  individual, não trabalho com grupo não.” 
AS01 
 
“O atendimento é individual, a pacientes ambulatoriais, e a 
demanda é espontânea.” AS04 
 
“Todo o atendimento na unidade é feito individualmente, não 
trabalho com grupo.” AS07 
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O trabalho com grupo é uma alternativa para a prática do assistente social. 

Uma forma de trabalho em equipe e de comunicação entre a experiência  pessoal do 

usuário e os saberes de cada profissional de saúde participante. 

Segundo Osório, “grupo ou sistema humano é todo aquele conjunto de 

pessoas capazes de se reconhecerem em sua singularidade e que estão exercendo 

uma ação  interativa com objetivos compartilhados” (OSÓRIO, 2003, p. 27). 

Os assistentes sociais que trabalham com grupos, também realizam 

atendimentos individuais conforme exposto a seguir:  

 
“O atendimento aqui é individual, mas a gente também tem 
um trabalho com grupo que começou ano passado, não só 
com o serviço social mas com toda a equipe 
multiprofissional.”AS08 
 
“Atendo em atendimento individual, ou com a família quando 
necessário, e com o consentimento do usuário. E tem o grupo 
de adesão com os pacientes em horário diferente do horário da 
consulta, uma vez por semana, que daí é especificamente para 
atender os pacientes e familiares.” AS03 
 

 

Conforme o discurso dos entrevistados, os grupos aparecem com diferentes 

denominações: grupo de adesão, grupo informativo e de troca de experiência, e 

grupos de aulas informativas. 

 

“Esse grupo é informativo, com troca de experiências dos 
pacientes. A conversa entre eles enriquece a ajuda muito, 
fortalece o grupo, o profissional falar é uma coisa, o paciente 
que já passou por um problema, que está vivendo a situação, 
fazer um relato para aquele que está com dificuldade tem uma 
conotação muito diferente. Às vezes os pacientes trazem os 
assuntos que querem falar, às vezes nós levamos o 
assunto. Tem a orientação sobre o uso da medicação que é a 
enfermagem que faz, que participa do grupo. Tem também um 
padre que é da Pastoral que participa, que dá uma contribuição 
importante pra gente, dá esse apoio religioso, que ele é muito 
experiente nesse assunto do HIV, o médico sempre que precisa 
a gente chama o médico pra fazer alguma palestra, ou 
esclarecer dúvidas. A nutricionista também. A psicóloga é mais 
raro. O médico e a nutricionista participam mais com a gente. O 
grupo trabalha no sentido de melhor informar o usuário, 
buscando esse sentido.” AS03 
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“Nos grupos são feitas aulas, cada semana é feita uma aula 
por um profissional com seis familiares pra poder fazer uma 
aula com bastante qualidade, com troca de informações, 
cada aula com cada um na sua área.” AS08 
 
 

O trabalho em grupo é mencionado pelo assistente social AS03 como uma 

forma de criar vínculo com o usuário:  

  

“E esse trabalho com o grupo é interessante porque a gente 
cria vínculo com os usuários.” AS03 

 

Mais uma vez, coloca-se a atuação do assistente social frente à questão de 

preconceito, o que vem a ser trabalhado também em grupo: 

 

“A família vem junto participar do grupo, até pra entender a 
doença, a quebra do preconceito, e com as famílias tem dado 
um bom resultado quando a família vem e participa, ele 
melhora o tratamento, e ajuda o usuário”. AS03 
 
 

A prática do trabalho em grupo, segundo assistente social AS03, aproxima a 

família da situação de saúde do usuário, trazendo benefícios ao tratamento. 

Em relação à participação nos grupos, nos depoimentos aparece como 

voluntária. Em um setor, os usuários são avisados sobre o grupo e participa do 

grupo a qualquer momento, se tiver interesse. No outro, os usuários são escolhidos 

de acordo com a percepção da equipe sobre a necessidade de participação no 

grupo: 

“Os pacientes são avisados sobre o grupo nas consultas, 
nos atendimentos dos profissionais e quem tem interesse 
participa, é bem-vindo.”AS03 
 
“Os pacientes que participam deste grupo são convidados, 
a participação é voluntária. No dia da consulta, nós verificamos 
a situação, geralmente é caso novo ou pacientes que os 
familiares tem alguma dificuldade, então a gente dá preferência 
a eles. Ele vai passar por vários profissionais, é assim: este 
mês ele veio pra consulta e vai passar pelo assistente social, 
mês  que vem quando ele vir pra consulta ele vai passar pela 
aula da nutricionista, e assim por diante. Até o final ele vai 
passar por toda a equipe. Então a gente realmente, nós é que 
escolhemos quais as famílias que vão participar do grupo, 
aquelas que se percebe maior necessidade.” AS08 
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Um dos assistentes sociais entrevistados é o coordenador do Grupo, 

juntamente com outra profissional da equipe multiprofissional, estando sempre 

presente. 

“Eu e uma enfermeira somos os coordenadores do grupo, 
estamos presentes sempre.”AS03 
 

  

Um dos assistentes sociais entrevistados relatou sobre o fim da existência 

de um grupo e sobre a pretensão de efetivar um grupo de troca de experiência no 

serviço: 

 

“No início eu cheguei a fazer um grupo de dependência 
química, tentando retomar o que já existia, numa tentativa de 
dar continuidade. Mas aí começou a rarear a procura, então eu 
não dei mais continuidade ao grupo.” AS05 
 
“A gente tem uma ideia ainda não concretizada,  de fazer 
um grupo com as famílias, que é mais assim, não só 
sensibilização, mas esclarecer. Um grupo mais de troca de 
experiência mesmo.” AS05 

 

 

Constata-se que o trabalho com grupos não é uma prática comum a todos 

os assistentes sociais do hospital, pois apenas dois dos entrevistados relatam 

desenvolver esta atividade mesmo sendo uma prática socioeducativa constante nos 

Parâmetros para a Atuação do Assistente Social na Saúde. E o AS05 mencionou já 

ter realizado trabalho com grupo e tem a intenção em voltar a trabalhar desta 

maneira.   

Entende-se a importância desse trabalho em grupo, pois através desta 

prática pode-se informar o paciente sobre sua situação, sua  reabilitação, e sua 

tomada de decisões que favoreçam uma vida saudável, construção de vínculos, de 

acolhida e respeito à diferença e reforço da auto-estima. Percebe-se que os grupos 

são espaços de motivação para compartilhar as dificuldades e buscar alternativas 

para superá-las.  

Entende-se que é uma prática que deve ser estimulada e aprimorada, na 

sua condução, dinâmica, e participação do usuário na sua realização. 

Expostas as práticas socioeducativas realizadas pelos assistentes sociais, 

entende-se que, no plano das políticas sociais e públicas, aqui mais especificamente 
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a área da saúde, e de sua operacionalização, há dificuldades de se estabelecerem 

princípios realmente educativos que busquem a efetivação dos direitos para os 

usuários, além de sua emancipação e autonomia enquanto sujeitos. Daí a 

importância de práticas comprometidas e articuladas com o Projeto Ético Político e 

com os princípios do SUS.  

Mesmo constando como atribuição do assistente social no Código de Ética 

Profissional, e preconizada pelo SUS, a participação dos assistentes sociais em 

espaços democráticos coletivos de decisões tanto institucionais como fora da 

instituição como Conselhos, Fóruns, etc, não foi referida por nenhum dos assistentes 

socais entrevistados. Assim, pode-se presumir a não participação destes 

profissionais nos processos decisórios tanto dentro do hospital, no sentido de 

elaborar formas de atendimento que realmente acolham e atendam às necessidades 

do usuário, quanto na elaboração e implantação de políticas sociais voltadas para a 

coletividade. Sem apropriar-se desta prática de participar das instâncias, a promoção 

da participação do usuário enquanto sujeito de direitos pode ficar comprometida. 

Mesmo sem a prática de participação em espaços democráticos e coletivos,  

o entrevistado AS01 destaca a importância de um maior envolvimento nestes 

processos decisórios: 

 

“Então seria melhor um envolvimento maior da população nos 
municípios cobrando, nós estamos falando da área da saúde, 
mas não só na saúde... eu também não me envolvo... mas 
seria bom todos nós, profissionais de saúde e população 
participando ativamente dos conselhos, participando da 
formulação e do debate das leis, de como os recursos serão 
utilizados... o que sei que não acontece, não como 
deveria.”AS01 

 

Para a realização de práticas socioeducativas, o assistente social do 

Hospital de Clínicas deve possibilitar a construção de espaços democráticos 

coletivos. Mas para isso, deve participar dos diferentes níveis de decisões dentro e 

fora da instituição, e assim, incentivar a participação social do usuário na luta por 

seus interesses, movido pela busca da justiça, da democracia e cidadania. 
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4.1.3 Práticas de Articulação com a Equipe de Saúde 

 

Para realizar uma atuação competente e crítica do serviço social na área da 

saúde, segundo os Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Saúde, 

deve-se buscar a necessária atuação em equipe tendo em vista a 

interdisciplinaridade da atenção em saúde.  

 

A complexidade da questão social com a qual os profissionais lidam 
cotidianamente, demanda diálogo, cooperação... e constituem 
possibilidades de alianças com outras áreas do conhecimento na realização 
do trabalho em equipe, a partir de uma visão mais ampla no que se refere à 
efetivação  do acesso ao direito, como cidadania e não apenas quanto a 
execução dos serviços prestados (CAVALCANTE, REIS E LIRA, 2011, p. 
07).  
 
 

Vasconcelos explica que: “dificilmente um só profissional daria conta de 

todos os aspectos de uma realidade tão complexa (...) o que leva, na atenção 

integral, a recorrer-se ao trabalho multiprofissional” (VASCONCELOS, 2012, P. 443). 

No Hospital de Clínicas, o assistente social trabalha com equipe 

multiprofissional. Fazem parte desta equipe profissionais médicos, enfermeiros, 

nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, conforme as falas que seguem: 

 

“Logo após o diagnóstico, ele é atendido pelo médico e 
posteriormente pela equipe multidisciplinar, fazem parte desta 
equipe a enfermagem, o serviço social, nutrição, psicologia 
e o médico.” AS03 
 
“Fazem parte da equipe multiprofissional a terapia 
ocupacional, psicologia, as enfermeiras e os médicos, os 
profissionais técnicos são estes. Aqui no ambulatório a 
gente diz que a equipe é desde a secretária, as moças que 
fazem o cafezinho, que agora trocou e  a gente vê a diferença 
que faz na nossa vida e na vida dos pacientes. Então a equipe 
é todo mundo que trabalha aqui, a gente tem que ter esse olhar 
como equipe.” AS05 
 
“A princípio a abordagem a gente prefere fazer individual, mas 
se houver necessidade atendemos junto com o médico, o 
psicólogo, a enfermagem, a terapia ocupacional numa 
situação assim que seja mais delicada ou extrema, se sentir 
necessidade assim, uma puerpera muito agitada, um 
atendimento conjunto para ela entender, aceitar a situação já 
aconteceu de todos estes profissionais estarem todos 
juntos pra fazer este atendimento.” AS06 
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“As residentes de psicologia tem um contato muito próximo 
com os pacientes e quando elas identificam algum caso social, 
me encaminham, solicitam meu atendimento. Daí a gente 
começa a atender junto, e a equipe de nutrição também.” 
AS07 
 

 

Os assistentes sociais reconhecem a importância da equipe para o 

atendimento dos usuários e se reconhecem como um profissional componente da 

equipe conforme os discursos: 

 

“Muitas coisas que eles falam pra gente às vezes eles não 
falam pro médico. Daí a importância da equipe né?” AS03  
 
“Mas eu faço parte de uma equipe multidisciplinar e 
interdisciplinar. Nós trabalhamos juntos. Quantas e quantas 
vezes o médico está ali no sufoco com a família em prantos, e 
eu começo a trabalhar com a família, tentando amenizar, dentro 
do possível, a situação. É o meu trabalho também... A UTI neo 
natal é uma clínica boa de trabalhar também, pois depende da 
equipe que está lá.” AS02 
 
“Então a equipe já encaminha de ante mão pra gente e é muito 
bacana, porque a gente já pode construir o atendimento...  Em 
relação a alta social do paciente, a equipe médica respeita, 
apesar de nos fazer bastante pressão, respeitando nossa 
autonomia pra este tipo de  liberação, mesmo que ele esteja 
de alta clínica.”AS06  
 
“Então aqui gente atende crianças e adolescentes, mas o 
serviço social basicamente trabalha com as famílias, no sentido 
assim de estar trazendo esta família pra o mais próximo 
possível da equipe, num trabalho multidisciplinar então 
qualquer dificuldade que surja no tratamento que fuja ao clínico 
e que esteja mais relacionado ao social eles passam para o 
serviço social.” AS08 
 

 

Apenas um assistente social (AS05) relatou participar de reuniões formais 

para discussão de casos com a equipe.  

 

“A gente tem reunião clínica uma vez por mês pra discutir os 
casos dos pacientes do ambulatório mais complexos. Nesta 
reunião participam todas as áreas de atendimento, é aberta pra 
todos os profissionais participarem, e geralmente todos 
participam, salvo alguma ou outra situação que impeça de estar 
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lá. Ás vezes a gente traz pessoas da secretaria de saúde pra 
estar falando também.”AS05 
 

A discussão de casos entre o assistente social e a equipe multiprofissional 

aparece mais como algo informal, uma conversa, uma passagem do caso, do que 

em reuniões  para este fim, conforme os relatos que seguem:  

 

“Nós trocamos ideias informalmente, não em reuniões. 
Conversamos com um e com outro sobre o paciente, se 
identificamos algo que pode ser atendido pelo outro 
profissional, avisamos o profissional, assim como nos avisam 
se identificam alguma situação que podemos intervir.” AS03 
 
“Aqui a gente trabalha junto, não tem reunião. A gente não 
senta e discute caso, o serviço social pelo menos não participa 
disso. A gente discute, ou fica junto num mesmo atendimento, 
mas sentar e discutir um caso, tirar um tempo só pra isso, não, 
infelizmente não.” AS07 
 
 

As dificuldades apresentadas pelos assistentes sociais entrevistados em 

relação às práticas de atendimento multiprofissional dentro do Hospital de Clínicas 

são: a falta de entendimento de outros profissionais que situação social também é 

uma situação de saúde; os atendimentos médico centrados; e setorização do 

trabalho conforme as falas a seguir: 

 

“Você veja a questão do craque que é muito forte aqui pra 
gente, esta questão assim do acolhimento institucional, e dos 
bebezinhos. A medicina não participa porque a medicina 
não entende que isso seja deles. Os encaminhamentos não 
são deles, mas é uma realidade com a qual eles trabalham, 
é uma questão de saúde... então como assim não é de 
vocês? É de todos. É nesse sentido que eu falo em prevalecer 
o serviço público de saúde do que apenas um hospital de 
ensino. Automaticamente você vai estar aprendendo com isso, 
então isso tem que prevalecer.” AS06 
 
“A tônica do Ministério da Saúde hoje é desse olhar mais 
comunitário na área da psiquiatria, não ficar preso no clínico, 
no ambulatório. Mas aqui ainda funciona assim.”AS05   
 
“Às vezes também essa coisa muito setorizada do trabalho, 
eu sinto isso.”AS05 
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As falas acima apontam as dificuldades do trabalho multidisciplinar dentro do 

hospital.  

O Hospital de Clínicas, apesar de ter passado recentemente por uma 

reestruturação organizacional, conforme já apresentado e discutido no capítulo II 

desta dissertação, ainda enfrenta uma cultura organizacional de atendimento médico 

centrado, no tratamento da doença, medicamentoso, com uso de tecnologias e 

protocolos visando o tratamento, a cura. Entende-se que o modelo gerencial 

instituído no hospital vem a favorecer uma forma de atendimento mais horizontal e 

interdisciplinar, porém a cultura organizacional existente ainda não permitiu esta 

horizontalização das relações na prática. Na fala do assistente social AS06 fica claro 

a situação ainda existente: 

 

“Bom eu acho que uma das dificuldades grande dentro do 
hospital é esta questão da hierarquia, da hierarquia médica, 
onde ainda acontece a desvalorização dos outros profissionais 
dentro da equipe, vistos não como integrantes da equipe, mas 
como complemento da atuação médica.” AS06 
 
 

Para a prática multidisciplinar é necessária uma integração maior entre os 

profissionais da equipe, para que oportunizem uma sistemática de trabalho 

reconhecida por suas diretrizes, conforme consta nos como objetivos institucionais. 

Em relação ao reconhecimento profissional do assistente social na 

instituição e pela equipe de trabalho, tem-se  falas antagônicas: 

 

“Aqui o serviço social é muito valorizado, isso se deve a 
assistente social que juntamente com um médico já 
aposentados. Os dois começaram isso aqui, e ela era a única 
profissional que não pertencia à área médica que compunha a 
equipe, daí veio os outros profissionais e eles montaram uma 
equipe maior. Então o assistente social aqui é um 
profissional que tem bastante respeito e a gente tem a 
obrigação e a responsabilidade de dar continuidade a este 
trabalho e melhorar.”AS08 
 
“Nós não somos assim, reconhecidas... talvez tenha 
assistentes sociais em outros locais do hospital que pensem 
diferente, mas nós precisamos do reconhecimento do 
serviço social como uma profissão indispensável ao 
funcionamento ininterrupto do hospital, mas indispensável 
mesmo. Esse reconhecimento não vem de elogios, ficar 
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elogiando, mas saber um pouquinho do que a gente faz, do 
que é e do que não é nossa atribuição.”AS 01 
 
 

 

Vê-se claramente, através dos depoimentos acima, as diferentes visões 

sobre o reconhecimento/valorização do profissional no Hospital de Clínicas pela 

equipe e em diferentes serviços. AS08 se reconhece integrante da equipe e tem seu 

trabalho valorizado no serviço em que se insere. Já AS01, não se sente valorizado 

pelos outros profissionais das diferentes áreas. Isso pode acontecer, pois, depende 

da unidade gerencial onde o assistente social está inserido; do entendimento da 

equipe sobre o trabalho do profissional de Serviço Social; do próprio assistente 

social;  e de como se estruturam as relações  entre os profissionais da equipe.  

O Código de Ética do Serviço Social prevê que o assistente social deve 

trabalhar e incentivar práticas interdisciplinares, pois tem como importância 

fundamental para uma prática efetiva buscar decifrar as particularidades da questão 

social, sem perder as nuances da vida dos sujeitos sociais (CFESS, 1993). 

Conforme Vasconcelos: 

 

A interdisciplinaridade entendida aqui passa pela visão do enriquecimento 
mútuo com tendências a horizontalização das relações de poder entre os 
campos implicados, reconhecendo dialeticamente a necessidade de olhares 
diferenciados para um mesmo objeto (VASCONCELOS, 2000, p. 47). 
 
 

Seguindo o entendimento de Vasconcelos, o ideal seria mudar o modo de 

atendimento existente no hospital,  o modelo de atendimento médico centrado, para 

um cuidado compactuado por todos os profissionais de saúde envolvidos no 

atendimento do usuário, tendo a clareza do papel de cada profissional e de sua real 

importância dentro da equipe, para que se atinja um trabalho interdisciplinar em prol 

do atendimento ao usuário, possibilitando este diálogo entre as áreas.  

Em relação à interdisciplinaridade, os entrevistados afirmam que: 

 

“Mas a gente não consegue articular a interdisciplinaridade 
aqui, eu não consigo ver o trabalho interdisciplinar.” AS01 
 

 



93 

 

Conforme os depoimentos citados, o trabalho interdisciplinar não acontece 

dentro da equipe multiprofissional. Isso é reforçado na fala do assistente social AS01 

que enfatiza: 

“Somos uma equipe multiprofissional, e deveríamos ser 
interdisciplinar com as áreas.” AS01 
 
 

O atendimento multiprofissional por si só faz com que não haja uma 

integração efetiva entre as disciplinas, uma vez que os profissionais centralizam 

seus conhecimentos específicos de cada área no atendimento da demanda 

apresentada. De acordo com os entrevistados, no Hospital de Clínicas os 

atendimentos em equipe são centrados no trabalho multidisciplinar. 

As autoras Cavalcante, Reis e Lira (2011)  explicam: 

 

No serviço social a multidisciplinaridade, geralmente, é muito vivenciada, 
devido à demanda das Instituições por esta modalidade de atendimento, 
fato que implica superposição dos conhecimentos de diversas áreas. Não 
podemos negar que ela representa um passo em relação ao trabalho 
interdisciplinar, mas nunca na direção  de uma alternativa de oportunizar 
uma inter-relação ou troca entre os profissionais que possa trazer respostas 
para decifrar a “questão social” a partir de uma consciência humanitária, que 
se funde na integração entre a vida, a conduta e o conhecimento neste 
campo do trabalho (CAVALCANTE, REIS, LIRA, 2011, p. 05).   
 

 
O assistente social tem sua intervenção junto às relações sociais, e para 

uma prática efetiva, deve buscar uma visão ampla, dada através de uma leitura da 

realidade. E para se aproximar mais adequadamente desta realidade, que é 

complexa, deve buscar superar a disciplinaridade, em direção a uma prática 

interdisciplinar. 

Os assistentes sociais devem “sinalizar os determinantes e estabelecer 

relações e conexões necessárias entre as diferentes especialidades e a questão 

social” (VASCONCELOS, 2012, p. 435). Apesar de as manifestações da questão 

social ser objeto de intervenção do assistente social, não deve ser objeto de 

preocupação apenas desta categoria, isto limita e prejudica a viabilização de 

políticas sociais na direção dos interesses e necessidades dos usuários. “ A questão 

social, se é objeto de preocupação e de ação dos assistentes sociais, não é objeto 

exclusivo de sua responsabilidade” (VASCONCELOS, 2012, p. 435). 

Percebe-se que há esta preocupação por parte dos assistentes sociais, em 

avançar neste sentido, no trabalho com outras áreas de conhecimento, entendendo 
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que os determinantes sociais devem ser considerados também pelos demais 

profissionais da saúde, para a possibilidade de um trabalho interdisciplinar dentro da 

equipe, como descreve o assistente social AS05: 

 

“Eu falo, é uma situação social  mas não quer dizer que é só do 
assistente social. Situação social é pra todo mundo que está 
atendendo... como se entendesse: ‘é uma questão familiar 
então é uma questão para o serviço social’. Não é. Se for uma 
questão familiar, tem que procurar entender por que isso está 
influenciando na condição clínica dele. Não é uma questão 
isolada. Eu acho que é essa coisa da interdisciplinaridade né? 
Então todos os profissionais se deparam com as situações de 
desemprego, com a questão de conflito familiar muito grande, 
situação de abandono familiar, situação de violência, de 
pobreza, não é só o assistente social que se depara com 
esta realidade ao atender o paciente. Tem que ser um 
trabalho conjunto com a equipe.” AS05   

 

As alternativas que apareceram nas falas dos assistentes sociais 

entrevistados, em relação às práticas dos atendimentos em equipe multiprofissional, 

surgem na tentativa de formalizar fluxos de atendimentos, conversar com a equipe, 

discutir essas questões com a equipe: 

 

“De repente a gente tentar formalizar o atendimento de uma 
situação  pra facilitar a prática de todos, por esta característica 
do que é a rotina de um hospital público, não é, talvez uma 
temática tão importante na medicina, este olhar mais ampliado, 
mais social. Penso em algo mais protocolar pra poder cobrar 
destes profissionais, destes estudantes que são profissionais  
uma atuação mais efetiva.”AS06 
 
“São estas as estratégias para superar as dificuldades: ir lá e 
conversar com departamento, chamar para uma reunião, 
esta estrutura das unidades funcionais, que tentaram levar para 
esta instância, e que nem sempre dá certo. Então claro que as 
colegas tem toda uma luta aí, de trajetória, de ir lá e conversar.” 
AS06 
 
“Às vezes utilizo de reuniões como eu falei, conversas em 
equipe, e contatos individuais com os outros profissionais, 
conversando tentando discutir estas questões para superar 
estas dificuldades, pra falar sobre o assunto com a 
equipe.”AS08 
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Expostas as práticas de articulação com a equipe de saúde, percebe-se a 

importância desta articulação na intenção de um atendimento integral ao usuário.  

Entende-se que o assistente social na equipe é o profissional que identifica 

as necessidades do usuário e as condições sociais em que ele está inserido, 

passando a decifrar junto à equipe, os aspectos do âmbito social, buscando acolher 

demandas e prestando uma atenção digna, para além do diagnóstico clínico, numa 

perspectiva de um atendimento integral. 

Porém, entende-se também, a necessidade de um trabalho interdisciplinar 

para o atendimento articulado das diferentes profissões, em torno de objetivos 

comuns, para alcançar este atendimento integral ao usuário, conforme estabelecido 

na Lei que regulamenta o SUS. 

 

4.2 Qualificação profissional e Formação de profissionais de saúde  

 

Nos Parâmetros para a Atuação de Assistentes Sociais na Saúde consta que 

“as atividades de qualificação e formação profissional visam o aprimoramento 

profissional tendo como objetivo a melhoria da qualidade dos serviços prestados aos 

usuários” (CFESS, 2011 p. 24), contribuindo para a qualificação profissional da 

equipe de saúde e dos assistentes sociais, assim como na Lei do SUS que prevê a 

educação permanente dos profissionais de saúde.  

 

4.2.1 Qualificação Profissional 

 

Os assistentes sociais entrevistados mostram um comprometimento com a 

sua atualização e qualificação profissional através de participação em cursos, 

palestras, seminários, e leituras sobre a área de atuação. Todos os assistentes 

sociais entrevistados realizaram cursos de pós graduação em nível latu sensu e um 

assistente social realizou pós graduação em nível stricto sensu. 

Este comprometimento aparece nas falas: 

 

“Eu procuro estar sempre me atualizando, através de 
leituras, participando de cursos, palestras, me atualizando 
sobre os assuntos que dizem respeito ao meu trabalho.” AS 07 
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 “As pessoas não conhecem muito da doença, tem rejeição, 
causa medo, e ao saber do diagnóstico não sabem o que fazer. 
Por isso a importância de estar sempre se atualizando, 
fazendo cursos para atualização profissional e atualização 
referentes a assuntos que dizem respeito a nossa área de 
atuação. Fazer leituras das publicações recentes nos auxilia 
neste sentido.”AS05 

 

Há a prática de qualificar outros profissionais de saúde e de informar os 

usuários e suas famílias, conforme os relatos do entrevistado AS08:  

 

“Esse ano fizemos o segundo encontro de diabetes, que o 
serviço social teve que se preparar para dar seis aulas pra 
profissionais da área multidisciplinar.”  AS08 
 
“A gente sempre participa de seminários, como ouvinte ou 
falando sobre assuntos relacionados a nossa área de atuação, 
do trabalho com as famílias, tanto para outros profissionais 
quanto para as famílias dos pacientes que a gente 
atende.”AS08 
 

 

Um dos princípios do projeto ético político da profissão diz respeito a 

“garantia do pluralismo, por meio do respeito às correntes profissionais democráticas 

existentes e suas expressões teóricas, e de compromisso com o constante 

aprimoramento intelectual” (CFESS, 2011, p.23 ). O assistente social do Hospital de 

Clínicas se mostra comprometido com o aprimoramento intelectual, numa 

perspectiva de competência profissional com o compromisso de qualificar-se para 

uma prática com qualidade. 

Um dos princípios constitucionais do SUS é a integralidade, princípio 

doutrinário da política do SUS, destinado a conjugar as ações direcionadas à 

materialização da saúde como direito e como serviço, de acordo com Matos (2005). 

Desta forma, busca-se a integralidade nas relações sujeito-sujeito, nas 

práticas do Serviço Social, destacando-se ainda o direito universal ao atendimento 

das necessidades de saúde, o que pode ser comprovado nas seguintes declarações 

dos assistentes sociais: 

. 

“E eu penso na saúde de uma forma mais ampliada, uma 
coisa mais assim: não focar uma determinada doença ou um 
rótulo. Então como eu trabalho tentando desmistificar isso, 
acho que amplia um pouco para nossos princípios, contra 
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todo tipo de discriminação, olhar para a pessoa, para o sujeito. 
É tentar ampliar este atendimento, ter uma visão mais 
ampliada da saúde, entendendo que o tratamento vai para 
além do ambulatório, medicação e internação.” AS05 
 
“Tem que ampliar esta visão, este cuidado. Esse olhar tem 
que ser diferenciado, e a gente só muda quando entende 
que tem que ampliar em todos os sentidos. E assim é a saúde 
mental, quebrar esta barreira, começar a pensar a saúde 
mental pela saúde e não pela psiquiatria.” AS05 
 
“A gente tenta um atendimento mais integral, ampliado, 
para além das necessidades clínicas, tentando auxiliar este 
paciente, utilizando os recursos da comunidade: as UBSs, a 
rede. Enfim, acho que assim conseguimos caminhar  um pouco 
no sentido do que prega o SUS, no sentido de um  
atendimento mais amplo, ampliando esse olhar sobre a saúde, 
cada um fazendo a sua parte, num sentido de um melhor 
atendimento.”AS07 
 
“Para o serviço social é um ser humano que está ali, cheio 
de problemas e a gente precisa ver o por que de tudo 
aquilo, procurar entender aquela pessoa como um 
todo.”AS08 
 
 

Os assistentes sociais entrevistados também discutem o modo de ver e 

entender a saúde, o entendimento da pessoa nos seus aspectos além dos 

biológicos, considerando sua condição emocional, ambiental e social, buscando um 

atendimento integral/ ampliado. 

O atendimento integral visa atender as necessidades do usuário de forma 

ampliada, centrado na pessoa e não na doença, no entendimento de que cada 

pessoa é um todo indivisível e integrante de uma comunidade, um ser integral e 

biopsicossocial. 

Trata-se de tirar o foco de intervenção da prática clínica centrada na doença 

e trabalhar com a singularidade do usuário. A partir da concepção ampliada de 

saúde, atender as necessidades de saúde remete ao atendimento das necessidades 

humanas, dentre as quais pode-se destacar: alimentação, habitação, acesso à água 

potável e saudável, cuidados primários de saúde e à educação. 

A proposta do SUS é alicerçada na concepção ampliada de saúde, tendo o 

princípio da integralidade no modelo de atenção. 
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Segundo Nogueira e Fagundes  (2006) a atual Política Nacional de Saúde 

traz que a integralidade se expressa na forma de como os profissionais respondem 

às necessidades dos usuários. Ela ocorre através das práticas e do enfoque da 

determinação social do processo saúde-doença. 

Nogueira e Mioto colocam que “a integralidade se realiza pelo compromisso 

ético-político e competência técnica dos profissionais a partir da relação com os 

usuários” (2009, p. 224), sendo necessário identificar as necessidades de saúde dos 

usuários, incluindo as necessidades sociais, emocionais, afetivas, ambientais, etc. 

Assim, a integralidade se expressa nos atendimentos aos usuários, frente as 

suas necessidades. Os atendimentos realizados de acordo com as necessidades do 

usuário, um trabalho que envolve o sujeito, a doença, a família e o contexto no qual 

se insere. 

O assistente social do hospital pode contribuir para realizar o princípio da 

integralidade, desenvolvendo sua prática para a perspectiva de garantia do direito à 

saúde e políticas sociais, mobilizando recursos internos e externos  à instituição, 

contribuindo para o cuidado integral ao usuário. Com a prática pautada no 

entendimento da saúde enquanto um direito social e no enfrentamento dos 

determinantes sociais que afetam a vida do usuário. 

Entende-se que este entendimento de saúde também advém da qualificação 

profissional que estende o conceito de saúde para além da simples ausência de 

doenças, mas como fruto dos determinantes sociais, impostos pela forma de 

organização da sociedade e manifestadas na vida dos usuários. Que exige do 

profissional um olhar mais integral no atendimento das demandas. 

O comprometimento com a qualificação profissional como preconiza o SUS, 

em relação à qualificação e educação continuada dos profissionais da saúde, e os 

princípios que fundamentam a prática do assistente social, além de aprofundar o 

conhecimento, também contribui para uma reflexão crítica e profunda sobre a 

realidade. Entende-se que é na realidade que se expressam as manifestações da 

questão social, que são objetos de intervenção do assistente social. E a apropriação 

de conhecimento através da qualificação profissional deve ser um exercício 

constante para desvelar esta realidade na qual o usuário vive. A partir do 

envolvimento e compromisso ético político do assistente social, capacitar o 

profissional para propor alternativas de superação das expressões da sociedade que 

se manifesta na vida dos usuários. 
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4.2.2  Formação Profissional de Profissionais de Saúde 

 

Neste item discutimos o papel do assistente social, através de suas práticas 

num hospital de ensino na formação de profissionais de saúde. Pois, entende-se que 

por estar inserido neste contexto, está implicado em sua prática, o papel de 

formador. 

Sendo assim, a formação profissional em hospital de ensino envolve a 

criação de campo de estágio, com práticas voltadas para a supervisão de estagiários 

e  participação em programa de residência multiprofissional, desenvolvendo ações 

de preceptorias. 

Estas práticas estão relacionadas com a dimensão reflexiva ao reunirem 

atividades de pesquisa, investigação, sistematização da prática e estudo, pois, ao 

contribuir com a formação de profissionais da saúde, exige do assistente social um 

aprofundamento sobre as questões postas no cotidiano  da prática. 

É destacada, pelos assistentes sociais entrevistados, a prática de 

formadores de futuros profissionais de saúde, de diferentes áreas conforme exposto 

a seguir: 

 
“Eu entendo também que eu estou fazendo parte da 
formação deles, a minha postura e o trabalho que eu faço 
são formativo pra eles.” AS02 
 
“A gente tem a residência em serviço social, em saúde da 
mulher. É bastante positivo para a categoria de serviço social, 
porque realmente está se buscando a residência 
multiprofissional em saúde da mulher. Então o nome já diz, 
está se buscando um atendimento cada vez mais multi, 
cada vez mais tentando fazer as profissões se 
conversarem, se interagirem, poder fazer um atendimento 
em conjunto, garantindo tudo aquilo que o paciente tem 
direito. Então eu acho muito positivo esta residência. Nós 
profissionais também estamos buscando nos atualizar sempre, 
com a responsabilidade de estar trabalhando com outro 
profissional que não tem ainda experiência nesta área. E a 
nossa residência a gente quer que seja um pouquinho 
diferente, claro que é bem menor que a residência médica, mas 
diferente no sentido de que a gente quer acompanhar bem 
de perto estes residentes, é o que a gente busca estar bem 
próximo da residência tentando participar e colaborar 
neste processo de formação.”AS06 
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“Eu sempre tive estagiários de serviço social comigo, e é 
muito bacana. Eles sempre trazem essa atualização pra gente, 
a teoria aliada a prática, método, ter um planejamento fazer 
acontecer as coisas dentro do trabalho, o que eles trazem de 
plano de trabalho acaba sendo o que a gente vai fazer dentro 
do nosso processo de trabalho aqui. Então eu gostaria de 
continuar sempre com estagiários porque você tem a 
obrigação de estar se atualizando sempre.”AS08 
 
“Aqui tem uma rotatividade de residentes médicos, todo ano sai 
residentes e entra outros novos, então você tem que fazer todo 
um trabalho com eles. É um processo que eu gosto de fazer,  
porque faz parte do atendimento e da formação 
deles.”AS08 
 
“A gente se sente responsável e de alguma forma acaba 
contribuindo para a formação deles. Talvez para este 
entendimento mais amplo sobre o paciente, não apenas o 
clínico, mas sobre a realidade do paciente e da 
família.”AS08 
 
“Nós estamos ensinando estes profissionais a trabalhar, 
não só o preceptor médico, nós também.” AS06 
 
 

Conforme os relatos apresentados, percebe-se o comprometimento dos 

assistentes sociais na contribuição para a formação de profissionais da saúde.  

As dificuldades identificadas pelos assistentes sociais em relação à prática 

dentro de um hospital escola, no que se refere à formação de profissionais de saúde, 

tais como os médicos residentes, foram diversas, tais como a imaturidade emocional 

dos indivíduos ao se defrontarem com problemas difíceis, ainda sem a experiência 

profissional necessária ao enfrentamento diário: 

 

“Nosso hospital ele é um hospital escola, ele trabalha com 
formação de profissionais da saúde, de médicos. Então todo 
início de ano os residentes trocam, os R1 entram pra trabalhar. 
E daí é extremamente complicado porque eles entram crus, 
completamente crus. E eles recebem orientações sobre 
várias coisas, muitas vezes não recebem orientação de 
como abordar a família numa situação de óbito. Você 
percebe que eles ficam aliviados quando você chega... falta 
prática pra eles, eles estão aqui pra aprender, aí eles não 
conseguem conversar com a família. Você espera muitas vezes 
muito tempo pra que ele consiga assinar a declaração de óbito, 
porque ele não sabe.” AS02 
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“Os residentes são muito novos, estão aprendendo... E eu fico 
preocupada com isso, é uma geração de médicos e às vezes 
super novinhos, com pouco conhecimento na vida e se 
deparam com realidades muito difíceis.”AS05 
 

Outra dificuldade apresentada é seguir um protocolo de atendimento, 

preconizar o que é o serviço público de saúde seus princípios e diretrizes, e não 

apenas o aprendizado dentro de um hospital escola:   

 

“Nós somos um hospital escola e nós somos um hospital 
público, eu sei que é tudo interligado, e somos um serviço 
público de atendimento na saúde. Então se a gente tem um 
protocolo X e tem que fazer assim, então a gente tem que 
fazer assim. Então isso tudo devia ser reforçado na prática 
principalmente na residência médica que a gente tem muita 
dificuldade, deles incorporarem isso e fazer aquilo que é o 
serviço público de saúde.” AS06 
 
 

Nota-se que as dificuldades encontradas no hospital - enquanto  propulsor 

da qualidade na formação profissional de futuros profissionais da saúde, está no 

estranhamento dos departamentos e unidades quanto às rotinas de trabalho, dentro 

do hospital.  

O assistente social AS05 demonstra a preocupação com a formação dos 

residentes médicos, centrada nos moldes antigos, apesar da nova organização da 

instituição que propicia a horizontalização das relações, o diálogo entre as diferentes 

áreas, sem a prevalência do atendimento médico centrado, conforme a fala que 

segue: 

“Temos médicos professores que são das antigas, e 
residentes que poderiam ter a cabeça mais aberta sendo 
formados nos moldes das antigas... é difícil.” AS05 

 

Nota-se que há o entendimento da necessidade de formar trabalhadores da 

saúde, possíveis trabalhadores do SUS numa racionalidade política emancipatória, e 

não mais para atendimentos centrados no modelo tradicional com foco na doença, 

atendimentos fragmentados, baseados na especialização tratando a pessoa apenas 

nos aspectos biológicos, muitas vezes desconsiderando a realidade do sujeito 

acometido pela doença, impossibilitando uma visão ampliada de saúde.  

Como alternativa para superar essas dificuldades o assistente social AS06 

coloca que 
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“A gente sempre tenta participar das instâncias, conversar com 
o departamento, conversar com o médico chefe.” AS06 
 

 As alternativas para a superação das dificuldades apresentadas nos discursos 

dos entrevistados, sempre se dão com vistas à horizontalização das relações 

através do diálogo, das discussões para solução dos problemas que se apresentam. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho é fruto de uma grande experiência. Além do tempo trabalhando 

como assistente social no Hospital de Clínicas, inclui dois anos de estudos, que 

levaram à aventura dos caminhos do aprender. Impossível passar pelo 

conhecimento sem ser tomada por indagações e questionamentos sobre a 

concepção de saúde e atuação profissional, delineadas após tantos anos 

trabalhando numa Instituição de Saúde. A construção deste trabalho demandou 

esforços para além dos mencionados e os seus resultados permitem afirmar que 

muitas reflexões sobre as práticas foram e ainda precisam ser realizadas. Muito se 

aprendeu com as práticas dos assistentes sociais entrevistados, que se propuseram 

a colaborar com essa pesquisa, compreendendo a importância de se desvelar a 

prática profissional para a atuação na área de saúde. Impossível passar pelo 

conhecimento e continuar sendo a mesma. 

Desta forma, esta pesquisa objetivou compreender as práticas dos 

assistentes sociais do Hospital de Clínicas, identificando-as e analisando-as a partir 

da vertente do projeto ético-político da profissão e a sua articulação com os 

princípios do SUS.  

Para atender os objetivos propostos, a análise das práticas apoiou-se na 

perspectiva sócio-histórica, com base no método dialético, considerando elementos 

qualitativos. 

Considera-se que, após todas as análises,  as práticas dos assistentes 

sociais no Hospital de Clínicas foram identificadas, sendo elas: o atendimento direto 

aos usuários, com práticas socioassistenciais, as práticas socioeducativas e  as 

práticas de articulação com a equipe de saúde. Da mesma forma, nessas práticas, 

também estão inseridas a qualificação profissional e a formação dos profissionais de 

saúde. 

Quanto às análises aqui introduzidas, foi possível apurar uma extensão da 

discussão entre as práticas e o projeto ético-político da profissão, tendo em vista o 

interesse no assunto por parte dos assistentes sociais. 

Verifica-se que os assistentes sociais entrevistados têm o conhecimento da 

rede de serviços existente na comunidade, como os programas e as organizações 

existentes disponíveis para o atendimento das demandas. Também, observou-se 

que possuem o entendimento do trabalho em rede, que não deve ser realizado como 
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se fosse a simples somatória de serviços, sem articulação, apresentando  

preocupação com a necessidade de um trabalho em rede integrado e mais efetivo. 

Porém, quando acionam a rede, a prática volta-se ao atendimento da demanda 

apresentada pelo usuário, com caráter individual. Não apareceram, em nenhum dos 

depoimentos, propostas de discussões para o atendimento de demandas de forma 

coletiva. Entende-se que sem esta prática voltada para a coletividade, as discussões 

que envolvem a questão da cidadania podem ficar comprometidas.  

Conforme preconiza o projeto ético-político da profissão, a intervenção tem 

que ser comprometida com a construção de práticas democráticas e coletivas, pois 

somente assim, para e pelo coletivo é possível contribuir para a transformação de 

um direito legal em um direito real, possibilitando a prática da cidadania. Por isso, a 

necessidade de atuação do assistente social na integração da rede de serviços é 

muito importante, no processo integral de atendimento ao usuário, o que promove 

maior eficácia e efetividade na sua prática, mas que, nesta pesquisa, centrou-se no 

atendimento individual das demandas apresentadas, e em nenhum momento a  

prática voltada para a coletividade foi citada. 

Em relação ao planejamento das ações realizadas, não foi citado esse 

planejamento pelos entrevistados. Segundo os depoimentos, as ações resultam em 

atividades isoladas para dar conta das demandas que são apresentadas de forma 

imediata. Esse planejamento das ações, inexistente nos depoimentos dos 

assistentes sociais, possibilitaria novas organizações do processo de trabalho, o que 

poderia resultar em tempo para se dedicar ao trabalho com grupos, ou participar de 

espaços coletivos de decisões dentro e fora do Hospital de Clínicas, por exemplo. 

Através dessa prática poderia se contribuir para a consolidação da cidadania da 

população usuária no acesso às políticas sociais. 

Constata-se que ao realizarem sua prática, o fazem como uma forma de 

cobrança de garantia de acesso a direitos, e como tentativa de formar parcerias para 

a solução da situação apresentada pelo usuário. Os assistentes sociais também 

apresentam uma preocupação em tentar uma aproximação com a realidade vivida 

pelo usuário e compreender as demandas colocadas, sendo também uma 

oportunidade de uma reflexão sobre sua condição nesta situação. 

Pode-se dizer que o assistente social possui uma autonomia relativa frente 

às suas práticas e a direção a elas dada, pois, estão submetidos, na condição de 

trabalhadores, a cumprir normas e metas instituídas pelo hospital, e ao informar e 
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socializar as regras institucionais, podem assumir um caráter de enquadramento 

destinado a moldar o usuário em sua inserção dentro dos serviços oferecidos pelo 

hospital, para mediar conflitos de interesses, e assim, descaracterizando-se 

enquanto uma prática socioeducativa.  

Nesse sentido, percebe-se que seria importante incorporar uma prática para 

estimular o questionamento dessas normas, fluxos e rotinas por parte dos 

assistentes sociais, e assim poder estimular este questionamento também por parte 

do usuário, para que dêem conta da realidade e das reais necessidades dos 

usuários do hospital. 

Dentro deste contexto, é possível dizer que o assistente social trabalha e 

contribui também na questão de adesão ao tratamento através das orientações 

sobre a importância da adesão, mas em nenhum momento, nesta pesquisa,  

sugerem o usuário como co-participante desta decisão. 

Os assistentes sociais aparecem como mediadores e facilitadores junto a 

órgãos municipais, estaduais e federais na busca de viabilizar o acesso às Políticas 

Sociais, proporcionando orientações sobre leis que asseguram aos usuários os seus 

direitos. Essa prática aparece como um enfrentamento, pois nem sempre o usuário 

tem seu direito assegurado pelos órgãos responsáveis. Ao realizar essa prática, o 

assistente social vai ao encontro do princípio do projeto ético político da profissão, 

no que se refere à justiça social, como forma de enfrentamento das desigualdades 

sociais e em nome de um direito social do usuário. As práticas do assistente social 

no Hospital de Clínicas apóiam-se em legislações existentes, que servem como base 

para as ações realizadas. 

Em relação às práticas de acolhimento, os assistentes sociais as realizam no 

seu dia a dia. 

Ao que diz respeito a prática de trabalho com grupos, ficou claro que não é 

uma prática comum a todos os assistentes sociais do hospital, mesmo sendo uma 

prática socioeducativa do assistente social, e uma prerrogativa do SUS, que 

possibilitaria a participação do usuário e contribuiria para sua inserção cidadã. Por 

isso a necessidade de estimular essa prática entre os assistentes sociais do hospital. 

Observou-se a necessidade de maior participação dos assistentes sociais 

em espaços democráticos coletivos de decisões, tanto institucionais como fora da 

instituição, como em Conselhos, em Fóruns, etc. Nenhum dos assistentes sociais 

referiu ter essa prática, ficando, desta forma, fora dos processos decisórios, dentro e 
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fora do hospital.  Assim, não participam da elaboração de práticas que realmente 

assegurem tanto o atendimento das necessidades do usuário, quanto a elaboração e 

implantação de políticas sociais voltadas à coletividade. Sem apropriar-se desta 

prática de participação do profissional, entende-se que a promoção da participação 

do usuário enquanto sujeito de direito nos processos coletivos de decisão pode ficar 

comprometida. 

Em relação ao modelo gerencial instituído no hospital, entende-se que vem a 

favorecer uma forma de atendimento mais horizontal e interdisciplinar, porém, a 

cultura organizacional existente ainda não permitiu esta horizontalização das 

relações na prática. Isso se deve aos atendimentos ainda centrados no modelo 

biomédico, na falta de condições e meios de trabalho, da organização de cada 

unidade gerencial, e da relação entre os profissionais da equipe. 

Assim, o trabalho interdisciplinar não foi identificado na prática do assistente 

social. Os atendimentos em equipe centram-se no trabalho multidisciplinar. 

Os profissionais entrevistados evidenciaram um forte comprometimento com 

a sua atualização e qualificação profissional, pela constante participação em cursos, 

palestras, seminários e leituras sobre a área de atuação, tendo a totalidade destes 

profissionais, cursos de pós-graduação. Assim, direcionando-se para a qualificação 

permanente, pode-se construir ações profissionais com aprofundamento teórico, 

com vistas a superar as dificuldades da prática, na contribuição da consolidação do 

SUS e materialização do projeto ético-político. 

Considera-se que o entendimento de saúde, atribuído pelos assistentes 

sociais, advém da qualificação profissional que estende o conceito de saúde para 

além da simples ausência de doenças, como fruto dos determinantes sociais, 

impostos pela forma de organização da sociedade e manifestadas na vida dos 

usuários.  

Os assistentes sociais entendem a necessidade de apropriar-se de 

referenciais que possibilitem um conceito ampliado de saúde, apreendida como 

integral, e a reorganização da prática da saúde, de acordo com o que preconiza o 

SUS. 

Mas, apesar desse entendimento sobre saúde, e de terem uma formação 

que propicia um pensamento crítico para uma prática transformadora da realidade, 

algumas vezes a prática se apresenta dirigida à execução dos objetivos do serviço 

onde está inserido, dentro da unidade gerencial, a partir da relação com a realidade 
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da instituição. Isso porque são profissionais que, na condição de trabalhadores, 

devem cumprir normas e metas instituídas pelo hospital, e a viabilização dos meios 

de acesso dos usuários aos recursos dependem, muitas vezes, da instituição. 

  Percebe-se que realizam um excesso de atividades, que se tornam 

isoladas para dar respostas também isoladas às demandas que são colocadas, tanto 

as institucionais, quanto as dos usuários. Voltam-se tão intensamente a esse 

cotidiano das práticas, sendo chamados a dar respostas objetivas a um conjunto de 

necessidades e demandas, que muitas vezes, outras áreas não conseguem agregar 

ao seu trabalho, o que torna a prática impensada em outros espaços, para além da 

assistência ao usuário.   

Isso devido à falta de uma sistematização da prática, de uma discussão 

maior do que compete ou não ao assistente social, independente do setor que esteja 

inserido. O não entendimento das atribuições e do papel do assistente social dentro 

da equipe pode levar a uma procura e uma cobrança por parte dos usuários, e de 

outros profissionais, para que o assistente social dê conta de suas demandas, 

mesmo quando não se trata de uma intervenção social.  

Desta forma, percebe-se que o assistente social é um meio para o usuário 

ter uma orientação, ou um encaminhamento na sua necessidade imediata e pontual 

apresentada, e um apoio aos demais profissionais que solicitam o atendimento de 

demandas, de modo a facilitar o andamento e resolutividade de suas ações.  

Assim, é evidente e imprescindível a necessidade de pensar e discutir como 

o exercício profissional está sendo refletido na esfera da sistematização das 

práticas. Esta discussão pode e deve ser feita tanto pela categoria dos assistentes 

sociais dentro do hospital, quanto com outros profissionais que constituem a equipe 

com a qual se trabalha, no sentido de sistematizar as práticas, definindo o que 

compete ao assistente social, e assim, clarificar sobre o papel do assistente social 

na equipe, bem como, suas atribuições e competências. 

A amplitude do conceito de Serviço Social, no Hospital de Clínicas, em 

virtude do que já está posto, é de que este lugar do assistente social na equipe seja 

efetivo pela execução de uma prática que responda às demandas sociais da 

realidade, e em consonância com as finalidades, os objetivos, os valores e os 

princípios ético-políticos  estabelecidos em seu Código de Ética Profissional e na 

legislação do SUS. Potencializando a orientação social com vistas à ampliação do 

acesso dos indivíduos e da coletividade aos direitos sociais.  
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O não entendimento sobre as atribuições e o papel do assistente social 

dentro da equipe reflete no seu reconhecimento e importância enquanto profissional 

dentro da instituição, visto que a valorização profissional foi destacada nas falas dos 

assistentes sociais.  

Esta falta de entendimento sobre a importância e as atribuições do 

assistente social, pode ser um dos determinantes da inadequação do espaço físico 

destinado ao assistente social para o atendimento aos usuários. A falta de um 

espaço físico adequado compromete a qualidade do atendimento e não oferece 

privacidade necessária para a intervenção, pois não protege o sigilo profissional, o 

que compromete o exercício profissional, em conformidade com os princípios ético-

políticos da profissão. 

Ressalta-se, assim, a imprescindibilidade do profissional poder trabalhar 

com o direito garantido de livre exercício da profissão com a garantia de suas 

atribuições, entre elas o sigilo profissional, fator de muita importância para a 

categoria. 

Destaca-se, pelos assistentes sociais entrevistados, a prática de formadores 

de futuros profissionais de saúde, de diferentes áreas, por estarem inseridos num 

hospital escola. Assim, está implicado em sua prática, o papel de formador.  

Nota-se que há o entendimento da necessidade de formar trabalhadores da 

saúde, possíveis trabalhadores do SUS numa racionalidade política emancipatória, e 

não mais para atendimentos centrados no modelo tradicional com foco na doença,  

impossibilitando uma visão ampliada de saúde.  

Em relação as dificuldades para a prática destacaram-se a falta de recursos 

ou de políticas públicas que não estão sendo executadas; e o limite de atuação do 

assistente social enquanto profissional do hospital; a cultura organizacional que se 

privilegia uma área de saber em detrimento de outras, o que dificulta a atenção e a 

prática voltada ao usuário; e a inadequação dos espaços físicos para atendimento 

que prejudica o sigilo profissional.   

Essas dificuldades apresentadas no dia a dia da prática, atenta para a 

existência de contradições, entre as ações de saúde encontradas no dia a dia do 

trabalho dentro do hospital, e o preconizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

Contradições expressas nos atendimentos prestados na instituição e nas práticas 

dos profissionais de saúde.  
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Os atendimentos no hospital, de modo geral, ainda são centrados no modelo 

tradicional, os atendimentos apresentam-se fragmentados, baseados na 

especialização, desconsiderando, muitas vezes, a realidade do sujeito. Assim, a 

atuação dos profissionais das diferentes áreas, dentro da instituição, mostra-se, 

muitas vezes, em falta com os princípios e diretrizes do SUS.  

Entende-se que, a prática dos assistentes sociais, em relação aos princípios 

do SUS, no que diz respeito à integralidade, esta precisa ser construída, não apenas 

através das práticas dos assistentes sociais, mas de todos os profissionais de saúde 

atuantes no hospital, através da mudança da cultura organizacional, incorporando o 

novo modelo de gestão, e de um novo posicionamento dos próprios profissionais da 

saúde em relação à saúde e ao atendimento ao usuário, com vistas à 

interdisciplinaridade. Em relação à universalidade de acesso, os assistentes sociais 

compreendem que o SUS é garantido para toda a pessoa que necessitar de 

atendimento de saúde, orientados pela noção de direito social. E em relação à 

equidade, os assistentes sociais procuram contemplar o acesso igual para os 

usuários no atendimento de suas necessidades. 

Os princípios estabelecidos no Código de Ética aparecem como prerrogativa 

da prática profissional dos assistentes sociais, e a apropriação do projeto ético-

político da profissão na realização de suas práticas. Nota-se que há a intenção de 

materializar o projeto ético-político através das práticas, porém, os limites para esta 

materialização ficam entre a intencionalidade dos assistentes sociais e as 

possibilidades práticas concretas para sua realização.  

Na perspectiva de intenção de materialização do projeto ético-político da 

profissão, os assistentes sociais demonstram que procuram apropriar-se dos seus 

princípios no desenvolvimento de suas práticas. Porém, ficou evidente que inseridos 

numa instituição tradicional, e na condição de trabalhadores submetidos a normas e 

regras institucionais, os assistentes sociais possuem dificuldade em materializá-lo na 

prática. Pois, o hospital impõe rotinas, resultando em práticas burocráticas e, às 

vezes alienantes, identificando uma fragilidade da efetivação do projeto profissional. 

As alternativas para a superação das dificuldades, apresentadas nos 

discursos dos entrevistados, sempre se dão com vistas à horizontalização das 

relações através do diálogo, das discussões, para a resolução dos problemas. 

Diante do exposto, podemos afirmar que tanto o projeto ético político do 

Serviço Social, quanto a política do SUS possuem o mesmo direcionamento. Ambos 
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têm dificuldades na sua materialização, pois visam à transformação social, na 

direção contrária ao tipo de sociedade que vivemos, dentro do sistema capitalista. 

Sugere-se que outros estudos dêem continuidade à pesquisa, direcionados 

aos próprios assistentes sociais em relação ao conhecimento de assuntos 

pertinentes ao trabalho do assistente social no SUS. Compreende-se que este 

trabalho não esgota todas as práticas realizadas pelo assistente social do Hospital 

de Clínicas. Mas entende-se que o primeiro passo foi dado no sentido de desvelar as 

práticas, proporcionando um movimento no sentido de alimentar e retroalimentar as 

perspectivas profissionais colocadas no projeto ético-político da profissão. 

Espera-se que este trabalho instigue reflexões e discussões sobre a prática 

realizada formando novos conceitos, construindo novas abordagens de intervenção, 

ressignificando a prática conforme preconiza o SUS e o projeto ético-político da 

profissão, contribuindo com a luta cotidiana no campo das tensões da Política de 

Saúde. 
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APÊNDICE A – PROJETO INTEGRADO 

 

 

PROJETO INTEGRADO 

 

1 TEMA  

 

As práticas profissionais dos assistentes sociais do Hospital de Clínicas de 

Curitiba. 

 

2  INTRODUCÃO 

 

O Serviço Social é uma profissão inserida na divisão social e técnica do 

trabalho e realiza sua ação no âmbito das políticas sócio assistenciais. O Assistente 

Social é um profissional que  tem como objeto de trabalho a questão social com 

suas diversas expressões, formulando e implementando propostas para seu 

enfrentamento (PAULO NETTO, 1998).  

Iamamoto (1998, p.22) reafirma a questão social argumentando que ela  

“provoca a necessidade da ação profissional junto à criança e ao adolescente, ao 

idoso, a situações de violência contra a mulher, a luta pela terra, etc. Essas 

expressões da questão social são a matéria-prima ou o objeto do trabalho 

profissional”. 

Portanto, a sua formação está voltada para atuar não apenas sobre a 

realidade, mas na realidade, entendendo que ser Assistente Social é escolher 

trabalhar com as mais difíceis manifestações da questão social. A Questão social 

pode ser entendida como o conjunto das expressões das desigualdades da 

sociedade capitalista, expressa na contradição do modo de produção capitalista: de 

produção, distribuição e acumulação da riqueza produzida (CARVALHO E 

IAMAMOTO, 1991). 

        É possível considerar que:  

 

Os assistentes sociais trabalham com a questão social nas suas mais 
variadas expressões quotidianas, tais como os indivíduos as experimentam 
no trabalho, na família, na área habitacional, na saúde, na assistência social 
pública, etc.  Questão social que, sendo desigualdade, é também rebeldia, 
por envolver sujeitos que vivenciam as desigualdades e a ela resistem, se 
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opõem. É nesta tensão entre produção da desigualdade e produção da 
rebeldia e da resistência, que trabalham os assistentes sociais, situados 
nesse terreno movido por interesses sociais distintos, aos quais não é 
possível abstrair ou deles fugir porque tecem a vida em sociedade 
(IAMAMOTO, 1998, p.28).     
 
 

Os Assistentes Sociais trabalham na prestação de serviços sociais, no 

campo do planejamento, da gestão e execução das políticas, dos programas, dos 

projetos e serviços sócio-assistenciais, no avanço da área acadêmica, na avaliação 

do processo de formação profissional, na área da pesquisa, na área de produção de 

conhecimento e na própria organização política da categoria.  Podem atuar tanto na 

esfera pública quanto na esfera privada. 

É uma profissão consolidada na sociedade brasileira, sustentada por um 

projeto ético-político, que a habilita a formular respostas profissionais qualificadas 

face à questão social.  

Segundo Yazbek (2009) no seu início, enquanto profissão, o Serviço Social  

incorporou ideias e conteúdos doutrinários do pensamento social da Igreja Católica 

tendo a questão social como problema moral e religioso. E no decorrer de sua 

trajetória histórica, a sua intervenção priorizava a prestar atendimento às 

necessidades materiais da população, executando também uma prática mais 

assistencialista.  Essa prática foi incorporada pelas primeiras damas e mulheres da 

alta sociedade, que realizavam caridade e distribuição de benesses, e intitulavam 

suas ações caridosas como serviço social. 

Tais práticas ainda estão ligadas à imagem do Assistente Social, que tem o 

desafio constante de esclarecer às pessoas envolvidas no trabalho, que suas 

atividades compreendem muito mais do que distribuir cestas básicas, por exemplo.  

As ações realizadas pelo Assistente Social são um processo de trabalho, 

que têm como objetivo principal realizar a intermediação entre as classes 

dominantes e as classes trabalhadoras e subalternas, tendo a questão social como 

sua linha de ação e, como demandas, as situações de vulnerabilidade social, 

exigindo o compromisso profissional com competência e com a qualidade dos 

serviços prestados. Enfim, o Serviço Social tem um projeto comprometido com a 

democracia e com o acesso universal dos direitos sociais, civis e políticos 

(IAMAMOTO, 1998). 
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Frente a essas diferentes visões sobre as atribuições do Assistente Social, 

surgiu a intenção de realizar uma pesquisa em relação ao Serviço Social do Hospital 

de Clínicas de Curitiba/PR. 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo as práticas profissionais do 

Assistente Social no contexto hospitalar, realizada sob a ótica de diferentes olhares: 

dos próprios profissionais da área, dos gestores e profissionais da área assistencial 

e dos usuários.   

Cabe ressaltar que esta discussão não é possível sem o reconhecimento do 

Serviço Social como profissão da Saúde. Para isso, uma das possibilidades é o 

debate sobre o modo como os Assistentes Sociais se reconhecem e são 

reconhecidos por meio de suas práticas. 

Constam nos Parâmetros de Atuação do Serviço Social na Saúde (2009), as 

atribuições do Assistente Social no âmbito hospitalar, que são:  

a) prestar orientações (individuais e coletivas), e/ou encaminhamentos, 

quanto aos direitos sociais da população usuária, no sentido de democratizar 

as informações;  

b) identificar a situação socioeconômica (habitacional, trabalhista e 

previdenciária) e familiar dos usuários, com vistas à construção do perfil 

socioeconômico para possibilitar a formulação de estratégias de intervenção;  

c) realizar abordagem individual e/ou grupal, tendo como objetivo trabalhar 

os determinantes sociais da saúde dos usuários, familiares e 

acompanhantes;  

d) criar mecanismos e rotina de ação que facilitem e possibilitem o acesso 

aos usuários aos serviços, bem como a garantia de direitos na esfera de 

seguridade social;  

e) realizar visitas domiciliares quando avaliada a necessidade pelo 

profissional do Serviço Social, procurando não invadir a privacidade dos 

usuários e esclarecendo seus objetivos;  

f) realizar visitas institucionais, com o objetivo de conhecer e mobilizar a rede 

de serviços no processo de viabilização dos direitos sociais;  

g) trabalhar com famílias, no sentido de fortalecer seus vínculos, na 

perspectiva de torná-las sujeitos do processo de promoção, proteção, 

prevenção e recuperação da saúde;  
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h) criar protocolos e rotina de ação que possibilitem a organização, 

normatização e sistematização do cotidiano do trabalho profissional;  

i) registrar os atendimentos sociais no prontuário único com objetivo de 

formular estratégias de intervenção profissional;  

j) subsidiar a equipe de saúde quanto às informações sociais dos usuários, 

resguardadas as informações sigilosas que devem ser registradas no 

prontuário social, entre outras.  

 

A intenção em pesquisar as práticas profissionais do Assistente Social no 

Hospital de Clínicas foi motivada por discussões, em sala de aula, sendo coerente 

com o percurso do próprio Mestrado Profissional que foca a relação do objeto de 

estudo com a prática profissional. 

O Hospital de Clínicas de Curitiba é o maior hospital público do Paraná, com 

atendimento exclusivo do SUS. Tem como modelo de gestão as Unidades 

Gerenciais, modelo proposto pelo Ministério da Saúde para os hospitais públicos, 

com vistas à descentralização administrativa e a corresponsabilidade dos servidores. 

O Serviço Social do Hospital de Clínicas presta atendimento em distintos serviços 

ambulatoriais e internamento, distribuídos em diferentes unidades gerenciais.  

Para conhecer o cotidiano do trabalho do Assistente Social, reconhecendo 

suas práticas, suas dificuldades e o entendimento por parte dos gestores e  

profissionais da área assistencial, sobre as atribuições profissionais do Assistente 

Social e a visão dos usuários em relação a essa prática, é a finalidade desta 

pesquisa.  

Portanto, a relevância deste estudo está no reconhecimento da realidade e 

na possibilidade de articulação dos profissionais, na busca de soluções para as 

dificuldades identificadas. A falta de conhecimento sobre as  competências do 

Assistente Social interfere na sua prática do dia a dia, sendo inclusive um obstáculo 

para um atendimento com foco na integralidade.  

Ainda, a problematização das práticas profissionais do Assistente Social, no 

âmbito hospitalar do SUS, propiciará o desenvolvimento de alternativas de 

intervenções mais comprometidas, tanto com a população usuária, quanto com os 

princípios e diretrizes do SUS, à luz do que preconiza o Projeto Ético Político 

Profissional do Assistente Social, na busca da efetivação do direito social à saúde.  
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Para que esta pesquisa fosse realizada, sob a ótica de diferentes olhares: 

dos próprios profissionais do serviço social, dos gestores e por profissionais da área 

assistencial da instituição e dos usuários atendidos no Hospital de Clínicas, três 

mestrandas, Assistentes Sociais do referido hospital, propuseram três subprojetos, 

que partem deste projeto integrado. 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1  Objetivo Geral 

       

Traçar diretrizes para o processo de trabalho de Assistentes Sociais Na 

Saúde, a partir de um conceito mais amplo de Serviço Social.  

Para atingir este objetivo geral, foram construídos três subprojetos, que 

resultaram em três pesquisas, cada qual com seus próprios objetivos gerais e 

específicos, do projeto integrado original, a serem desdobrados, posteriormente, 

para especificar as operações necessárias à construção do conjunto de dados e 

análise. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

-  Descrever a compreensão de gestores e profissionais da Área Assistencial 

sobre as atribuições do Assistente Social; 

- Compreender as práticas  dos Assistentes Sociais  do HC e a sua 

articulação com o projeto ético-político da profissão;  

- Investigar a percepção dos usuários sobre as práticas profissionais do 

Assistente Social. 

 

Estes subprojetos são justificados separadamente, pois surgem de 

questionamentos e indagações pertinentes à prática profissional de cada 

pesquisadora. O Referencial Teórico é uma construção coletiva, das três 

pesquisadoras, por se tratar do mesmo objeto de estudo. A metodologia, os sujeitos 

de cada pesquisa e a forma de coleta e análise dos dados são específicos de cada 

subprojeto. 
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APÊNDICE B - MODELO DE ENTREVISTA 

 

                 Modelo de Entrevista com Assistente Social 

 

Entrevista n.______     Duração ________      Data_________ 

  

1. Identificação: A.S. n° 

- idade:  

- ano de formação profissional:  

- Trabalha como assistente social há          anos. 

- Trabalha no hospital de ensino de Curitiba há         anos. 

- Está lotado neste serviço, dentro do hospital há quanto tempo?      anos 

- Cursos: (   ) aperfeiçoamento profissional    (    ) Pós-graduação  - qual?  

  (   ) outros – qual? 

 

 

Roteiro da entrevista: 

 

2. Descreva  a sua prática profissional,  seu dia a dia profissional: 

 

3. Como a sua prática se relaciona com os princípios do Código de Ética do 

Assistente Social? 

 

4. Quais os principais entraves, dificuldades e limites enfrentados por você no dia a 

dia de sua prática profissional? 

 

5. Como você lida com isso? Quais as alternativas? 
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APÊNDICE C: ASSISTENTES SOCIAIS DO HC-UFPR: DISTRIBUIÇÃO POR 
SETOR 
 

Turno  Serviço Func./Servidores Responsável por: 

     

MANH
Ã 

PA ADULTO  Assistente Social 1 

Ambulatório Infecto pediatria 

CTSI e CTI 

Demandas PA/AD e cobertura PA/PED 

PA PEDIATRIA  

Assistente Social 2 
Ambulatório Infectologia Adulto HIV 

Demandas PA/PED 

Assistente Social 3 
Ambulatório Hanseníase 

Demandas PA/PED 

Assistente Social 4 
Ambulatório Transplante Coclear 

Demandas PA/PED 

Assistente Social 5  
Ambulatório Cirurgia Plástica 

Demandas PA/PED 

Sala 109 - Central 
Internação 

Assistente Social 6 

Infectologia Adulto e pediátrica 

Ambulatório Puericultura  

Rede de Proteção à Cça e ao Adolescente 

Assistente Social 7 

Neurologia Adulto - 4° andar 

Cirurgia Pediátrica - 13° andar 

Rede de Proteção à Cça e ao Adolescente 

Assistente Social 8 

Transplante Hepático - 9° andar   

Cirurgia do Aparelho Digestivo - 7° andar 

Unidade Cardiológica - 7° andar  

Assistente Social 9 

Neurocirurgia - 8° andar 

Cirurgia Geral - 8° andar  

Ortopedia - 6° andar  

Assistente Social 10 

Urologia - 9° andar 

Unidade de Diálise Aguda - 12° andar 

Centro de Pesq. Nefrológicas - SAM 12 

Serviço Ortopedia/Coagulopatias - SAM 1 

Assistente Social 11 

UTI e Clínica Pediátrica - 14° andar 

Transplante Hepático Pediátrico - 14° andar 

Oftalmo / Otorrino e Cardio Vascular - 13° 
andar 

Amb. Hepatopediatria - SAM 2 

MATERNIDADE  

Assistente Social 12 

Alojamento conjunto - 2° andar  

Laqueadura e vasectomia  

Gestante em tratamento - Pré Natal  

Preceptoria residentes do Serviço Social  

Assistente Social 13 

Alojamento conjunto   

Laqueadura e vasectomia  

Gestante em tratamento - Pré Natal  

Preceptoria residentes do Serviço Social  

ACOLHIMENTO AO 
LUTO  

Assistente Social 14 Demandas do Hospital  
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MANH
Ã 

STMO  
Assistente Social 15 

Ambulatório STMO - 4° andar  

Unidade de Internação 15° andar  

Assistente Social 16 Ambulatório STMO - 4° andar  

HEMATO ADULTO  Assistente Social 17 
Ambulatório Hematologia/Oncologia - anexo B 

Quimio Alto Risco  

HEMATOPEDIATRIA Assistente Social 18 Ambulatório Hematologia/Oncologia Pediátrica  

BIOBANCO Assistente Social 19  
Demandas Serviço Social e Captação de 
doadores   

CENEP - Centro de 
Neuropediatria 

Assistente Social 20 Demandas Serviço Social  

SAUDE MENTAL  Assistente Social 21 Demandas Ambulatório Saúde Mental   

PUERICULTURA Assistente Social 22 
Ambulatório Síndrome de Down 

Ambulatório Puericultura  

ENDOCRINOPEDIATRIA Assistente Social 23 Ambulatório Endocrinologia Pediátrica 

TARD
E 

PA PEDIATRIA e 
ADULTO  

Assistente Social 24 Demandas PA/AD e PA/PED 

Sala 109 - Central 
Internação 

Assistente Social 25 
 
 

Assistente Social 26 

SEC pediatria - 3° andar 

Demandas prédio Central de Internação  
 
Unidade de Clínica Médica Masculina e 
Feminina 
 

MATERNIDADE  

Assistente Social 27  
Coordenadora do Programa Saúde da Mulher  

Preceptoria residentes do Serviço Social  

Assistente Social 28 

Demandas da Unidade Mulher e Recém 
Nascido  

Multiplicadora de Curso do Método Canguru 

ACOLHIMENTO AO 
LUTO  

Assistente Social 29 Demandas do Hospital  

STMO  Assistente Social 30 Ambulatório STMO - 4° andar  

HEMATO ADULTO  Assistente Social 31 
Ambulatório Hematologia/Oncologia - anexo B 

Quimio Alto Risco  

PUERICULTURA Assistente Social 32 Ambulatório Puericultura  
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Ambulatório Síndrome de Down  

Neuropuericultira / CENEP  

NOITE PLANTONISTAS 

Assistente Social 33 

Demandas Serviço Social período noturno Assistente Social 34 

Assistente Social 35 

Supervisão Técnica do Serviço 
Social  

Assistente Social 36 

Planejar, coordenar, avaliar e acompanhar os 
processos administrativos. 

Prestar informações e esclarecimentos sobre 
assuntos gerais e específicos afetos a área de 
competência. 

Avaliar resultados das ações programadas, 
bem como das atividades sob sua 
responsabilidade. 

Coordenar, acompanhar, desenvolver o 
desempenho da Equipe do Serviço Social.  

 

FONTE: HC-UFPR, 2013. 
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APÊNDICE D – ARTIGO 
 
 

As práticas de Articulação com a Equipe de Saúde do Assistente Social de um Hospital 
Universitário de Curitiba 

 
Articulation practices with the team of  health social worker in a University Hospital in 

Curitiba 
 

Patrícia Regina Hella Xavier* 
Stella Maris Brum Lopes** 

 
Resumo 
 
Esta pesquisa busca reconhecer as práticas dos Assistentes Sociais de um Hospital de 
Universitário de Curitiba e a sua articulação com o projeto ético-político da profissão.  
Realizou-se uma análise numa perspectiva sócio-histórica dialética, constituída pela 
triangulação de dados, utilizando-se de três fontes: as entrevistas realizadas, os documentos 
do serviço social  do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e do Serviço Social do 
Hospital de Universitário,  e o levantamento  bibliográfico do Serviço Social. Quanto às 
análises aqui introduzidas, foi possível apurar uma extensão da discussão entre as práticas e 
o projeto ético-político da profissão, tendo em vista o interesse no assunto por parte dos 
assistentes sociais. 
 
Palavras-chave: Serviço Social; Prática Profissional; Saúde. 
 
Abstract 
 
This research tries to understand the practices of the social workers in a University Hospital 
in Curitiba and its articulation with the ethical-political project of the profession.  An analysis 
on a socio-historical perspective dialectic, established by triangulation using data from three 
sources: the interviews conducted, the documents of the social service of the Federal Council 
of Social work (CFESS) and Social Service in a University Hospital, bibliographic survey of 
Social Service. As the analyses here introduced, it has been possible to establish an extension 
of the discussion between the practice and the ethical-political project of the profession, in 
view of the interest in the subject on the part of social workers. 
 
Keywords: Social Service; Professional practice; Health. 
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Introdução 

 
O presente artigo é um recorte de uma pesquisa intitulada: “As práticas do 

Assistente Social de um Hospital Universitário de Curitiba”, que procurou compreender as 

práticas dos assistentes sociais desse Hospital Universitário de Curitiba, de acordo com o 

Projeto Ético Político da profissão e a sua articulação com os princípios do SUS. Foi 

desenvolvida junto ao Programa de Mestrado Profissional em Saúde e Gestão do Trabalho da 

UNIVALI, como parte do projeto integrado “As práticas profissionais dos Assistentes Sociais 

do Hospital Universitário de Curitiba”. 

Neste artigo serão apresentados os resultados das práticas dos assistentes sociais de 

um Hospital Universitário de Curitiba, referentes às práticas de articulação com a equipe de 

saúde. 

Este Hospital Universitário é um hospital de ensino da cidade de Curitiba, do âmbito 

exclusivo do SUS. Atualmente, é o maior hospital público do Paraná. É um hospital de 

atendimento terciário e, como hospital escola, atua na formação de diversos profissionais da 

área da saúde. 

Este tema surgiu a partir da experiência enquanto profissional do Serviço Social no 

referido hospital, e pela complementação da formação em busca de um novo rumo de 

atuação ao ingressar no curso de Mestrado em Saúde e Gestão do Trabalho da UNIVALI ( 

Universidade do Vale do Itajaí). 

Espera-se, com o presente estudo, aumentar o conhecimento referente às práticas 

do Assistente Social na área da Saúde, especificamente no âmbito hospitalar e contribuir 

para a ampliação de conhecimento e reflexão, na possibilidade de desenvolvimento de 

alternativas de intervenções na área de Saúde, primando essa articulação com os princípios e 

diretrizes do SUS, à luz do que preconiza o projeto ético-político da profissão.  

O objetivo geral do estudo foi compreender as práticas dos assistentes sociais do 

referido hospital, a partir da vertente do projeto ético-político da profissão e a sua 

articulação com os princípios do SUS. Para isso, buscou-se caracterizar um conceito ampliado 

de Serviço Social; realizar análise dos objetivos do Serviço Social no Hospital Universitário; 

identificar as práticas dos assistentes sociais no Hospital Universitário;  analisar essas práticas 

à luz do projeto ético-político da profissão; e identificar as possibilidades e limites ao 

trabalho profissional do assistente social na área da saúde. 
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Para atender os objetivos, este trabalho apoiou-se numa análise das práticas numa 

perspectiva sócio-histórica, considerando os elementos qualitativos. 

 

O Serviço Social: algumas considerações  

 

O Serviço Social surgiu no Brasil na década de 1930. A formação profissional deu-se 

pela influência europeia, sendo substituída pela influência norte-americana no que se refere 

aos seus embasamentos teóricos.  

A questão da saúde necessitava transformar-se em Política Pública, com intervenção 

do Estado, como resposta às reivindicações dos trabalhadores que se caracterizavam como 

sujeitos sociais importantes na nova dinâmica da acumulação resultante do processo de 

desenvolvimento industrial, e devido à aceleração da urbanização e a ampliação da massa 

trabalhadora, encontravam-se em precárias condições de trabalho, higiene, habitação e, 

consequentemente, em precárias condições de saúde (BRAVO, 2000). 

Simões (2008, p. 481) lembra que a profissão do assistente social surgiu em nosso 

país "a partir de ações sociais de inspiração católica, crescendo com a intervenção estatal ou 

privada, especialmente a partir dos anos 1940".  

Até a década de 1960, a profissão do Serviço Social possuía características 

conservadoras, que com o Golpe Militar de 1964 passaram a ser questionadas. 

Segundo Bravo (2000), a máquina estatal modernizou e burocratizou a política 

assistencial ampliada com a finalidade de aumentar o poder de regulação sobre a sociedade, 

visando suavizar as tensões sociais; legitimando seu poder e servindo como mecanismo de 

acumulação de capital; caracterizando o crescente papel interventivo do Estado e tomando 

para si o controle previdenciário dos trabalhadores. Naquela época, para assumir as 

características capitalistas, na área da Saúde, havia a imposição da medicalização da vida 

social, incorporando também as tecnologias desenvolvidas. Somente a partir de 1975, o 

assistente social passou a desenvolver suas funções em Centros de Saúde. 

O Serviço Social, entre as décadas de 1960 e 1980, se organizou como categoria 

instituindo um currículo para a formação acadêmica. 

Em dezembro de 1993, é promulgada a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei 

nº 8.742/93 que dispõe sobre a organização da Assistência Social no Brasil, regulamentando o 
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que determinam os Artigos 203 e 204 da Constituição Federal, de 1988, os quais definem e 

garantem o direito à Assistência Social. 

No artigo 203 consta que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: a proteção, o 

amparo, a integração; a habilitação e reabilitação,   provimento.  

O artigo 204 dispõe das ações governamentais na área da assistência social  que serão 

realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, além de outras fontes, e 

organizadas com base nas seguintes diretrizes: descentralização político administrativa e 

participação da população. 

De Marco (2009, p. 46) destaca que "de acordo com a LOAS, os direitos 

fundamentais da pessoa são: a vida, saúde, liberdade, respeito, dignidade, convivência 

familiar e comunitária, educação, cultura, esporte e lazer". 

Em dezembro de 2003, foi aprovado o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 

consolidando a Assistência Social como política pública de Estado, visando à garantia de 

direitos socioassistenciais para toda a população brasileira. 

É importante refletir que o Serviço Social ocupa alguns espaços de atuação que 

podem ser vistos pelo conceito ampliado de Saúde, os determinantes sociais de Saúde e os 

princípios do SUS (KRÜGER, 2010). 

O exercício da profissão de Serviço Social está regulamentado pela Lei n° 8.662/93 

que dispõe sobre a profissão de Assistente Social, e pelo Código de Ética do Assistente Social 

instituído através da resolução CFESS n° 273/93, que apresenta as ferramentas para o 

trabalho do Assistente Social no que diz respeito à prestação de serviços diretos à população 

usuária, o planejamento e a assessoria, também na área da Saúde. 

Beier (2011, p. 204) define o Serviço Social como uma profissão de "intervenção na 

realidade, cenário histórico onde se expressa a questão social e se busca programar as 

políticas públicas de atenção e defesa dos direitos dos cidadãos". A área da saúde é uma 

importante área de atuação do assistente social. 

O Serviço Social é uma profissão legitimada na divisão sociotécnica do trabalho, e 

também atua na área da saúde. Desta forma, a inserção do assistente social no serviço de 

saúde, para operacionalizar demandas e produzir serviços à população, é mediatizada pelo 

reconhecimento social da profissão de forma interventiva e propositiva frente às demandas 

que refletem as diferentes formas de manifestações da questão social (CFESS, 2009). 
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Iamamoto (1998) ressalta que ocorre, atualmente, uma ampliação de demandas, 

como a atuação do assistente social em equipes interprofissionais, desenvolvendo atividades 

na abordagem direta da população que busca as instituições por meio de programas e de 

serviços sociais. 

Desta forma, o assistente social deve voltar à sua prática para a defesa e 

reconhecimento dos direitos dos usuários, a fim de garantir os recursos financeiros, 

materiais e humanos necessários ao enfrentamento da doença. 

Como resultado, tanto o conceito de saúde é amplo, como o campo de atuação do 

Assistente Social, que abrange tanto o campo da Atenção Primária como no âmbito 

hospitalar, ambientes de trabalho dos profissionais da saúde e do assistente social. 

 

O Serviço Social Hospitalar 

 

O Serviço Social do hospital segue em busca do conhecimento da realidade sócio-

econômica-cultural dos usuários que são atendidos, refletindo com eles sobre a situação de 

saúde relacionada às condições de vida, por meio de troca de saberes, objetivando a 

transformação de seu cotidiano.  

A ação profissional do assistente social se dá no planejamento e execução de 

políticas específicas, viabilizadas na prestação de serviços à população. O assistente social 

trabalha, com objetivo maior, nas questões socioeducativas, visualizando o ser humano 

dentro de seu contexto individual e coletivo, com o desenvolvimento de ações que viabilizem 

o atendimento globalizado de saúde ao cliente da instituição (CFESS, 2008). 

Sua prática profissional insere-se numa equipe multidisciplinar de diversas 

categorias, presentes no cotidiano do hospital, como os profissionais de Medicina, 

Enfermagem, Psicologia, Nutrição, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, etc., 

tendo, entretanto, a clareza e a objetividade das atribuições privativas do profissional de 

Serviço Social, amparadas e legitimadas pelo Código de Ética da profissão (AMADOR, 2009). 

As ações profissionais do assistente social são pautadas na execução das rotinas de 

atendimentos, construídas com a prática profissional, e na implantação de programas, 

estimulando novos projetos que visem à melhoria de qualidade do atendimento ao usuário e 

que atendam às propostas de ações educativas e preventivas. 
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O Serviço Social do hospital objetiva aprimorar e humanizar o atendimento no 

hospital, conforme a demanda apresentada e, assim, proporcionar um atendimento 

específico, técnico e diferenciado em relação à problemática, com a orientação e o 

encaminhamento a recursos adequados e com qualidade. O Serviço Social na instituição 

aglutina, organiza, dá visibilidade e politiza o espaço público, contribuindo na ampliação e 

universalização dos direitos (CFESS, 2009). 

 

Projeto Ético-Político da profissão, princípios éticos e sua articulação com os princípios do 

SUS 

 

Nogueira e Mioto (2009) afirmam que reconhecendo a dimensão social da saúde, a 

política brasileira alargou, gradativamente, o espaço de atuação do assistente social. 

Evidencia-se, nos últimos anos, “a força que a temática do social e do trabalho com o social 

vem ganhando no âmbito da saúde, através das diferentes profissões” (NOGUEIRA; MIOTO, 

2009, p.223). 

No âmbito da saúde, o Serviço Social tem espaços próprios e tradicionais de 

atuação. Entretanto, com o SUS, abriram-se muitos espaços multidisciplinares, 

interdisciplinares e intersetoriais, também no âmbito da gestão e planejamento da política, 

nos quais o Assistente Social pode desenvolver ações não exclusivas da profissão.  

Nestas novas relações, o espaço do social na saúde se torna um terreno comum a 

todas as áreas, fazendo surgir  

 

profissionais que disputam papéis e tarefas com os assistentes sociais, pondo em 
xeque a legitimidade anteriormente conquistada [...]. É claro que os conflitos de 
atribuições aí localizáveis [...] não podem ser equacionados a base de regulações 
formais ou reivindicações corporativas [...], eles só podem ser enfrentados 
positivamente com novas competências sociopolíticas e teórico-instrumentais. 
(PAULO NETTO, 1998, p. 109). 
 
 

É importante frisar que, exatamente nesse terreno, “os limites e fronteiras das ações 

dos profissionais de saúde não estão consensuados e não são lineares”, possibilitando a 

reflexão de que o Serviço Social pode conquistar alguns espaços e mesmo requalificar 

atuações em setores tradicionais dos serviços de saúde, tendo em vista as “semelhanças que 
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os princípios do projeto ético-político da categoria têm com os fundamentos da Reforma 

Sanitária e os princípios do SUS” (KRÜGER, 2010, p. 124). 

A ação profissional do assistente social não deve ficar restrita a uma política, “sob o 

risco de se subordinar as ações dos gestores das políticas públicas” (KRÜGER, 2010, p. 125). 

São princípios fundamentais do Código de Ética do Assistente Social (CFESS, 2012): 

a) reconhecimento da liberdade como valor ético central das demandas políticas a 
ela inerentes: autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais; 
 
b) defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do 
autoritarismo; 
 
c) ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda a 
sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis, políticos e sociais das classes 
trabalhadoras; 
 
d) defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da 
participação política e da riqueza socialmente produzida; 
 
e) posicionamento em favor da equidade e justiça social, de modo a assegurar a 
universalidade de acesso a bens de serviços relativos aos programas e políticas 
sociais, bem como a sua gestão democrática; 
f) empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, o respeito à 
diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e à discussão das 
diferenças; 
 
g) garantia do pluralismo, por meio do respeito às correntes profissionais 
democráticas existentes e suas expressões teóricas, e do compromisso com o 
constante aprimoramento intelectual; 
 
h) opção por um projeto político profissional vinculado ao processo de construção 
de uma nova ordem societária, sem dominação – exploração de classes, etnia e 
gênero; 
 
i) articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que partilhem 
dos princípios desse código e com a luta geral dos trabalhadores; 

                    
                                          j) compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o 
                                             aprimoramento intelectual na perspectiva de competência profissional; 

 
k) exercício do Serviço Social sem ser discriminado, nem discriminar, por questões 
de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, opção sexual, 
idade e condição física. (CFESS, 2012, p.23-24). 
 
 

O SUS foi instituído pela Constituição Brasileira, de 1988, e regulamentado pela Lei 

nº 8.080/90 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, fundamentando-se 

no princípio da saúde como direito do cidadão e dever do Estado, como explica Teixeira 

(2013): 
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O SUS pode ser entendido, em primeiro lugar, como uma “Política de Estado”, 
materialização de uma decisão adotada pelo Congresso Nacional, em 1988, na 
chamada Constituição cidadã, de considerar a Saúde como um “Direito de 
Cidadania e um dever do Estado” (TEIXEIRA, 2013, p. 1). 
 
 

 “O SUS institui uma política pública de saúde que visa à integralidade, à 

universalidade, ao aumento da equidade e à incorporação de novas tecnologias e 

especialização dos saberes” (BRASIL, 2004, p. 11). 

O artigo 198 da Constituição Federal de 1988 define o SUS, conforme segue: 

 

Art. 198: As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as 
seguintes diretrizes: 
I. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
II. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 
prejuízo dos serviços assistenciais; 
III. Participação da comunidade. 
Parágrafo único – O Sistema Único de Saúde será financiado, com recursos do 
orçamento da seguridade social, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, além de outras fontes (BRASIL, 2011, p. 25). 

 

O SUS preza também pela participação popular, que é a garantia constitucional de 

que a população através de suas entidades representativas poderá participar do processo de 

formulação das políticas de saúde e controle da sua execução em todos os níveis, desde o 

local até o federal. 

 

O Serviço Social no Hospital Universitário 

  

O Serviço Social do Hospital Universitário de Curitiba teve a sua implantação com a 

inauguração do hospital, em 1961, como uma prática filantrópica e, seguindo a filosofia 

institucional da época, com a designação de Serviço Social Médico. Inicialmente, 

subordinado à Divisão Técnica do Hospital Universitário, o Serviço Social tinha a função de 

um serviço complementar, mas que evoluiu ao longo do tempo "para uma atividade técnica e 

profissional que colaborava na recuperação de pacientes com dificuldades individuais e do 

meio ambiente, relacionadas às enfermidades, objetivando a convalescença, reabilitação e 

preservação da saúde" (PALERMO, 2010, p. 27). 

A equipe do Serviço Social do Hospital Universitário sofreu modificações desde a 

década de 1960, de modo que atualmente é composta de 36 profissionais do Serviço Social 



134 

 

no atendimento aos ambulatórios, internamento e serviços do hospital. O assistente social é 

um dos profissionais de saúde em atendimento permanente dentro da instituição, com 

atendimento 24 horas, inclusive nos finais de semana e feriados. Os assistentes sociais 

prestam atendimento nos seguintes setores: Pronto Atendimento Adulto, Pronto 

Atendimento Pediatria, Central de Internação, Maternidade, Acolhimento ao Luto, Serviço de 

Transplante de Medula Óssea, (STMO), Hematopediatria, Hematologia e Oncologia Adulto, 

Biobanco, Saúde Mental, Puericultura, Centro de Neuropediatria (CENEP), 

Endocrinopediatria, além do Serviço dos plantonistas e da Supervisão Técnica do Serviço 

Social.  

Os objetivos do Serviço Social do Hospital Universitário são: garantir o acesso do 

cidadão aos seus direitos, tornar conhecidos os direitos sociais, garantir ao usuário a 

continuidade do tratamento promovendo sua adesão e vínculo ao mesmo, fortalecer a rede 

social e promover uma melhor qualidade de vida aos usuários. 

 

Metodologia 

 

A pesquisa foi realizada em um Hospital Universitário de Curitiba, sendo os sujeitos, 

um assistente social  lotado em cada Unidade Gerencial Assistencial.  

As Unidades Gerenciais Assistenciais do hospital que contam com o atendimento do 

Assistente Social são: 1) Unidade de Centro Cirúrgico; 2) Unidade dos Ambulatórios; 3) 

Unidade da Mulher e RN; 4) Unidade de Urgência e Emergência; 5) Unidade Cardio-Pneumo; 

6) Unidade de Hematologia, Hemoterapia e Oncologia; 7) Unidade de Neurologia, 

Neurocirurgia e Psiquiatria; 8) Unidade de Clínica Médica; 9) Unidade de Pediatria; 10) 

Unidade de Otorrino e Oftalmologia. 

Fez-se uso da entrevista semi-estruturada para a coleta das informações através do 

discurso dos assistentes sociais. As entrevistas foram realizadas no mês de novembro de 

2013. 

A partir da leitura flutuante dos discursos, foram identificadas e determinadas as 

categorias que apareceram nos discursos e que tinham relação com o objeto de estudo e 

objetivos da pesquisa.  

Utilizou-se da triangulação de informações, com três fontes: as entrevistas 

realizadas; os documentos do serviço social – do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e 



135 

 

do Serviço Social do Hospital Universitário; e bibliografias sobre a prática do Assistente 

Social. 

 

 Práticas de Articulação com a Equipe de Saúde 

 

Para realizar uma atuação competente e crítica do serviço social na área da saúde, 

segundo os Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Saúde, deve-se buscar a 

necessária atuação em equipe tendo em vista a interdisciplinaridade da atenção em saúde.  

A complexidade da questão social com a qual os profissionais lidam cotidianamente , 

demanda diálogo, cooperação... e constituem possibilidades de alianças com outras 

áreas do conhecimento na realização do trabalho em equipe, a partir de uma visão 

mais ampla no que se refere à efetivação  do acesso ao direito, como cidadania e não 

apenas quanto a execução dos serviços prestados (CAVALCANTE, REIS E LIRA, 2011, p. 

07).  

 

Vasconcelos explica que: “dificilmente um só profissional daria conta de todos os 

aspectos de uma realidade tão complexa (...) o que leva, na atenção integral, a recorrer-se ao 

trabalho multiprofissional” (VASCONCELOS, 2012, P. 443). 

No Hospital Universitário, o assistente social trabalha com equipe multiprofissional. 

Fazem parte desta equipe os profissionais: médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, 

terapeutas ocupacionais. 

Os assistentes sociais reconhecem a importância da equipe para o atendimento dos 

usuários e se reconhecem como um profissional componente da equipe conforme os 

discursos: 

 

“Muitas coisas que eles falam pra gente às vezes eles não falam pro 
médico. Daí a importância da equipe né?” AS03  
 
 “Então a equipe já encaminha de antemão pra gente e é muito 
bacana, porque a gente já pode construir o atendimento...  Em 
relação a alta social do paciente, a equipe médica respeita, apesar de 
nos fazer bastante pressão, respeitando nossa autonomia pra este 
tipo de  liberação, mesmo que ela esteja de alta clínica.”AS06  
 

Apenas um assistente social (AS05) relatou participar de reuniões formais para 

discussão de casos com a equipe: 

“A gente tem reunião clínica uma vez por mês pra discutir os casos 
dos pacientes do ambulatório mais complexos. Nesta reunião 
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participam todas as áreas de atendimento, é aberta pra todos os 
profissionais participarem, e geralmente todos participam, salvo 
alguma ou outra situação que impeça de estar lá. Ás vezes a gente 
traz pessoas da secretaria de saúde pra estar falando também.” AS05 
 

A discussão de casos entre o assistente social e a equipe multiprofissional aparece 

mais como algo informal, uma conversa, uma passagem do caso, do que em reuniões para 

este fim, conforme o relato que segue:  

 
“Aqui a gente trabalha junto, não tem reunião. A gente não senta e 
discute caso, o serviço social pelo menos não participa disso. A gente 
discute, ou fica junto num mesmo atendimento, mas sentar e discutir 
um caso, tirar um tempo só pra isso, não, infelizmente não.” AS07 

 
As dificuldades apresentadas pelos assistentes sociais entrevistados em relação às 

práticas de atendimento multiprofissional dentro do Hospital Universitário são: a falta de 

entendimento de outros profissionais que situação social também é uma situação de saúde; 

os atendimentos médico centrados, setorização do trabalho, conforme as falas a seguir: 

 

“Você veja a questão do craque que é muito forte aqui pra gente, esta 
questão assim do acolhimento institucional, e dos bebezinhos, a 
medicina não participa porque a medicina não entende que isso seja 
deles. Os encaminhamentos não são deles, mas é uma realidade com 
a qual eles trabalham, é uma questão de saúde... então como assim 
não é de vocês, é de todos. É nesse sentido que eu falo em prevalecer 
o serviço público de saúde do que apenas um hospital de ensino... 
Automaticamente você vai estar aprendendo com isso, então isso tem 
que prevalecer.” AS06 
 
“A tônica do Ministério da Saúde hoje é desse olhar mais comunitário 
na área da psiquiatria, não ficar preso no clínico, no ambulatório... 
mas aqui ainda funciona assim”.AS05   
 
“Às vezes também essa coisa muito setorizada do trabalho, eu sinto 
isso”.AS08 

 

As falas acima apontam as dificuldades do trabalho multidisciplinar dentro do 

hospital.  

O Hospital Universitário, apesar de ter passado por uma reestruturação 

organizacional, ainda enfrenta uma cultura organizacional de atendimento médico centrado, 

no tratamento da doença, medicamentoso, com uso de tecnologias e protocolos visando o 
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tratamento, a cura. Entende-se que o modelo gerencial instituído no hospital vem a 

favorecer uma forma de atendimento mais horizontal e interdisciplinar, porém a cultura 

organizacional existente ainda não permitiu esta horizontalização das relações na prática. Na 

fala do assistente social AS06 fica claro a situação ainda existente: 

“Bom eu acho que uma das dificuldades bem grande dentro do 
hospital é esta questão da hierarquia , da hierarquia médica, onde 
ainda acontece a desvalorização dos outros profissionais dentro da 
equipe, vistos não como integrantes da equipe, mas como 
complemento da atuação médica.” AS06 
 

Para a prática multidisciplinar é necessária uma integração maior entre os 

profissionais da equipe, para que oportunizem uma sistemática de trabalho reconhecida por 

suas diretrizes, conforme constam nos objetivos institucionais. 

Em relação ao reconhecimento profissional do assistente social na instituição e pela 

equipe de trabalho, têm-se as seguintes falas antagônicas: 

“Aqui o serviço social é muito valorizado, isso se deve a assistente social 
que juntamente com um médico já aposentados os dois começaram isso 
daqui, e ela rera a única profissional que não pertencia à área médica que 
compunha a equipe, daí veio os outros profissionais e eles montaram uma 
equipe maior. Então o assistente social aqui é um profissional que tem 
bastante respeito e a gente tem a obrigação e a responsabilidade de dar 
continuidade a este trabalho e melhorar.”AS08 
 
“Nós não somos assim, reconhecidas... talvez tenha assistentes sociais em 
outros locais do hospital que pensem diferente, mas nós precisamos do 
reconhecimento do serviço social como uma profissão indispensável ao 
funcionamento ininterrupto do hospital, mas indispensável mesmo, esse 
reconhecimento não vem de elogios, ficar elogiando, mas saber um 
pouquinho do que a gente faz, do que é e do que não é nossa atribuição.”AS 
01 
 
“Aqui a gente se sente , digamos assim, que explicitamente discriminados 
por outras áreas de saber aqui no hospital, que acham que a gente, por 
exemplo, a gente sabe, que não é tão necessário o serviço social no 
hospital, que não precisa ser 24 horas por dia.” AS 01 

 

Nota-se, através dos depoimentos acima, as diferentes visões sobre o 

reconhecimento/valorização do profissional no Hospital Universitário pela equipe e em 

diferentes serviços. 

Isso pode acontecer, pois, depende da unidade gerencial que o assistente social está 

inserido; do entendimento da equipe sobre o trabalho do profissional de Serviço Social; do 
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próprio assistente social;  e de como se estruturam as relações  entre os profissionais da 

equipe.  

O Código de Ética do Serviço Social prevê que o assistente social deve trabalhar e 

incentivar práticas interdisciplinares, pois tem como importância fundamental, para uma 

prática efetiva, buscar decifrar as particularidades da questão social, numa visão de 

totalidade, sem perder as nuances da vida dos sujeitos sociais (CFESS, 2012). 

Conforme Vasconcelos: 

A interdisciplinaridade entendida aqui passa pela visão do enriquecimento mútuo 
com tendências a horizontalização das relações de poder entre os campos 
implicados, reconhecendo dialeticamente a necessidade de olhares diferenciados 
para um mesmo objeto (VASCONCELOS, 2000, p. 47). 

 

Seguindo o entendimento de Vasconcelos, entende-se que o ideal seria mudar o 

modo de atendimento existente no hospital,  o modelo de atendimento médico centrado, 

para um cuidado compactuado por todos os profissionais de saúde envolvidos no 

atendimento do usuário, tendo a clareza do papel de cada profissional e de sua real 

importância dentro da equipe, para que se atinja um trabalho interdisciplinar em prol do 

atendimento ao usuário, possibilitando este diálogo entre as áreas.  

Em relação à interdisciplinaridade, os entrevistados afirmam que: 

 

“Mas a gente não consegue articular a interdisciplinaridade aqui, 
por falta, eu acredito, não agora posso afirmar, pensando bem, é  por 
falta de funcionários pra atender a demanda que é gritante, e 
diríamos desumana, eu digo que é desumana a palavra certa. Poucos 
funcionários pra muitos, muitos, muitos problemas... e não só o 
serviço social, a gente vê gente ficando bem estressado aqui, não só 
da área de serviço social.” AS01 
 
 

Conforme o depoimento citado, o trabalho interdisciplinar não acontece dentro da 

equipe multiprofissional. Isso é reforçado na fala do assistente social AS01 que enfatiza: 

“Somos uma equipe multiprofissional, e deveríamos ser 
interdisciplinar com as áreas.” AS01 
 
 

O atendimento multiprofissional por si só faz com que não haja uma integração 

efetiva entre as disciplinas, uma vez que os profissionais centralizam seus conhecimentos 

específicos de cada área no atendimento da demanda apresentada. De acordo com os 
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entrevistados, no Hospital Universitário os atendimentos em equipe são centrados no 

trabalho multidisciplinar. 

As autoras Cavalcante, Reis e Lira (2011)  explicam: 

 

No serviço social a multidisciplinaridade, geralmente, é muito vivenciada, devido à 
demanda das Instituições por esta modalidade de atendimento, fato que implica 
superposição dos conhecimentos de diversas áreas. Não podemos negar que ela 
representa um passo em relação ao trabalho interdisciplinar, mas nunca na direção  
de uma alternativa de oportunizar uma inter-relação ou troca entre os profissionais 
que possa trazer respostas para decifrar a “questão social” a partir de uma 
consciência humanitária, que se funde na integração entre a vida, a conduta e o 
conhecimento neste campo do trabalho (CAVALCANTE, REIS, LIRA, 2011, p. 05).   

 

O assistente social tem sua intervenção junto às relações sociais, e para uma prática 

efetiva, deve buscar uma visão ampla, dada através de uma leitura da realidade. E para se 

aproximar mais adequadamente desta realidade, que é complexa, deve buscar superar a 

disciplinaridade, em direção a uma prática interdisciplinar. 

Os assistentes sociais devem “sinalizar os determinantes sociais e estabelecer 

relações e conexões necessárias entre as diferentes especialidades e a questão social” 

(VASCONCELOS, 2012, p. 435). Apesar de as manifestações da questão social serem objeto de 

intervenção do assistente social, não deve ser objeto de preocupação apenas desta 

categoria, isto limita e prejudica a viabilização de políticas sociais na direção dos interesses e 

necessidades dos usuários. “A questão social, se é objeto de preocupação e de ação dos 

assistentes sociais, não é objeto exclusivo de sua responsabilidade” (VASCONCELOS, 2012, p. 

435) 

Percebe-se que há esta preocupação por parte dos assistentes sociais, em avançar 

neste sentido, no trabalho com outras áreas de conhecimento, entendendo que os 

determinantes sociais devem ser considerados também pelos demais profissionais da saúde, 

para a possibilidade de um trabalho interdisciplinar dentro da equipe, como descreve o 

assistente social AS05: 

“Eu falo, é uma situação social  mas não quer dizer que é só do 
assistente social. Situação social é pra todo mundo que está 
atendendo... como se entendesse: ‘é uma questão familiar então é 
uma questão para o serviço social’. Não é. Se for uma questão 
familiar, tem que procurar entender por que isso está influenciando 
na condição clínica dele. Não é uma questão isolada. Eu acho que é 
essa coisa da interdisciplinaridade né? Então todos os profissionais se 
deparam com as situações de desemprego, com a questão de conflito 
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familiar muito grande, situação de abandono familiar, situação de 
violência, de pobreza, não é só o assistente social que se depara com 
esta realidade ao atender o paciente. Tem que ser um trabalho 
conjunto com a equipe.” AS05   

 

As alternativas que apareceram nas falas dos assistentes sociais entrevistados, em 

relação às práticas dos atendimentos em equipe multiprofissional, surgem na tentativa de 

formalizar fluxos de atendimentos, conversarem com a equipe, discutir essas questões com a 

equipe: 

 

“De repente a gente tentar formalizar o atendimento de uma 
situação  pra facilitar a prática de todos, por esta característica do 
que é a rotina de um hospital público, não é, talvez uma temática tão 
importante na medicina, este olhar mais ampliado, mais social. Penso 
em algo mais protocolar pra poder cobrar destes profissionais, destes 
estudantes que são profissionais  uma atuação mais efetiva.”AS06 
 
“São estas as estratégias para superar as dificuldades: ir lá e 
conversar com departamento, chamar para uma reunião, esta 
estrutura das unidades funcionais, que tentaram levar para esta 
instância, e que nem sempre dá certo... Então claro que as colegas 
tem toda uma luta aí, de trajetória, de ir lá e conversar.” AS06- 201 
 
“Às vezes utilizo de reuniões como eu falei, conversas em equipe, e 
contatos individuais com os outros profissionais, conversando 
tentando discutir estas questões para superar estas dificuldades, pra 
falar sobre o assunto com a equipe.”AS08 

 

 

Expostas as práticas de articulação com a equipe de saúde, percebe-se a 

importância desta articulação na intenção de um atendimento integral ao usuário.  

Entende-se que o assistente social na equipe é o profissional que identifica as 

necessidades do usuário e as condições sociais em que ele está inserido, passando a decifrar 

junto à equipe, os aspectos do âmbito social, buscando acolher demandas e prestando uma 

atenção digna, para além do diagnóstico clínico, numa perspectiva de totalidade. 

Porém, entende-se também, a necessidade de um trabalho interdisciplinar para o 

atendimento articulado das diferentes profissões, em torno de objetivos comuns, para 

alcançar este atendimento integral ao usuário, conforme estabelecido na Lei que 

regulamenta o SUS. 
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Considerações Finais 

 

Em relação ao modelo gerencial instituído no hospital, entende-se que vem a 

favorecer uma forma de atendimento mais horizontal e interdisciplinar, porém, a cultura 

organizacional existente ainda não permitiu esta horizontalização das relações na prática. 

Isso se deve aos atendimentos ainda centrados no modelo biomédico, na falta de condições 

e meios de trabalho, da organização de cada unidade gerencial, e da relação entre os 

profissionais da equipe. 

Assim, o trabalho interdisciplinar não foi identificado na prática dos assistentes 

sociais do Hospital Universitário. Os atendimentos em equipe centram-se no trabalho 

multidisciplinar. 

  O não entendimento das atribuições e do papel do assistente social dentro da 

equipe pode se dar devido à falta de uma sistematização da prática, de uma discussão maior 

do que compete ou não ao assistente social independente do setor que esteja inserido. E 

reflete no seu reconhecimento e importância enquanto profissional dentro da instituição, 

visto que a valorização profissional foi destacada nas falas dos assistentes sociais 

entrevistados.  

Desta forma, é evidente e imprescindível a necessidade de pensar e discutir como o 

exercício profissional está sendo refletido na esfera da sistematização das práticas. Esta 

discussão deve ser feita tanto pela categoria dos assistentes sociais dentro do hospital, 

quanto com outros profissionais que constituem a equipe com a qual se trabalha, no sentido 

de sistematizar a prática do serviço social, definindo o que compete ao assistente social, e 

assim, clarificar sobre o papel do assistente social na equipe, bem como, suas atribuições e 

competências. 

As dificuldades apresentadas no dia a dia da prática, atenta para a existência de 

contradições, entre as ações de saúde encontradas no dia a dia do trabalho dentro do 

hospital, e o preconizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Contradições expressas nos 

atendimentos prestados na instituição e nas práticas dos profissionais de saúde.  

As alternativas para a superação das dificuldades, apresentadas nos discursos dos 

entrevistados, sempre se dão com vistas à horizontalização das relações através do diálogo, 

das discussões, para a resolução dos problemas. 
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A amplitude do conceito de Serviço Social, no Hospital Universitário, em virtude do 

que já está posto, é de que este lugar do assistente social na equipe seja efetivo pela 

execução de uma prática que responda às demandas sociais da realidade, e em consonância 

com as finalidades, os objetivos, os valores e os princípios éticos-políticos  estabelecidos em 

seu Código de Ética Profissional e na legislação do SUS.  
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ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO LIVRE E                    
ESCLARECIDO  

 

 

 

TÍTULO DO PROJETO: AS PRÁTICAS DO ASSISTENTE SOCIAL DO HOSPITAL 

DE CLÍNICAS DE CURITIBA. 

 

 

 

INVESTIGADOR: PATRÍCIA REGINA HELLA XAVIER 
LOCAL DA PESQUISA: HOSPITAL DE CLÍNICAS DE CURITIBA 
TELEFONE PARA CONTATO COM O PESQUISADOR: 41 3360-1005 
 

 

 

PROPÓSITO DA INFORMAÇÃO AO PROFISSIONAL E DOCUMENTO DE 

CONSENTIMENTO: 

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa, coordenada 

por um profissional de saúde agora denominado pesquisador. Para poder participar, 

é necessário que você leia este documento com atenção. Se tiver alguma dúvida, 

por favor, peça ao responsável pela pesquisa para o esclarecimento de suas 

dúvidas. O propósito deste documento é dar a você as informações sobre a 

pesquisa e, se assinado, dará sua permissão para participar dela. O documento 

descreve o objetivo, procedimentos, benefícios e eventuais riscos caso queira 

participar. Você só deve participar do estudo se você quiser. Você pode  se recusar a 

participar ou se retirar deste estudo a qualquer momento. 

 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente estudo pretende compreender a prática do assistente social no 

Hospital de Clínicas e a sua articulação com o projeto ético-político da profissão. 
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PROPÓSITO DO ESTUDO: 

Este estudo faz-se necessário para compreender as práticas dos assistentes 

sociais do referido hospital e a sua articulação com o projeto ético-político da 

profissão. O benefício relacionado à sua participação será de aumentar o 

conhecimento científico referente às práticas do assistente social na área da saúde, 

especificamente no âmbito  hospitalar. Busca-se com isso, contribuir para a 

ampliação de conhecimento e reflexão na possibilidade de desenvolvimento coletivo 

de alternativas de intervenções na área de saúde, primando esta articulação com os 

princípios e diretrizes do SUS à luz do que preconiza o projeto ético-político 

profissional do Assistente Social. 

 

 

SELEÇÃO: 

Você está sendo convidado (a) a participar deste estudo, onde serão 

convidados a participar um (a) assistente social por unidade gerencial deste Hospital 

de Clínicas da UFPR. 

Para a seleção dos sujeitos da pesquisa verificamos quantos assistentes 

sociais estão lotados em cada unidade gerencial. Nas unidades gerenciais com mais 

de um assistente social atuando, foi realizado o sorteio de um assistente social para 

participar como sujeito da pesquisa. Na possibilidade de negativa em participar da 

pesquisa, será realizado um novo sorteio, e assim sucessivamente, até se conseguir 

um representante de cada unidade gerencial, ou esgotar todas as possibilidades de 

participação de um representante de cada unidade gerencial e quando este único 

assistente social não aceitar participar, a unidade gerencial será excluída. 

 

 

PROCEDIMENTOS:  

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder as perguntas a 

serem realizadas sob a forma de entrevista semi-estruturada. A entrevista será 

gravada em áudio (gravador de voz) para posterior transcrição e análise. As 

entrevistas serão realizadas nos meses de outubro e novembro de 2013, no Hospital 

de Clínicas de Curitiba-Pr, com a duração de aproximadamente uma hora, com o dia 

e o horário a serem combinados entre você e a pesquisadora Patricia Regina Hella 

Xavier, tendo como orientadora a professora Stella Maris Brum Lopes. 
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PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA:  

Sua participação nesta pesquisa é voluntária, isto é, a qualquer momento 

você pode recusar-se a responder qualquer pergunta ou desistir de participar e 

retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação 

com o pesquisador ou com a instituição na qual trabalha. 

 

 

CUSTOS: 

Não haverá nenhum custo a você relacionado a este estudo. 

 

 

PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO: 

Sua participação é voluntária, portanto você não terá nenhuma 

compensação financeira por sua participação neste estudo. 

 

 

PERMISSÃO PARA REVISÃO DE REGISTROS, CONFIDENCIALIDADE E 

ACESSO AOS REGISTROS: 

O investigador responsável pelo estudo irá analisar as informações 

passadas por você através de seu relato nas entrevistas. Suas respostas serão 

tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento será 

divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Quando for necessário 

exemplificar determinada situação, sua privacidade será assegurada uma vez que 

seu nome será substituído por: AS 01, AS 02, e assim sucessivamente. Os dados 

coletados serão utilizados apenas NESTA pesquisa e os resultados divulgados em 

eventos e/ou revistas científicas sobre o assunto pesquisado. Porém sua identidade 

não será revelada em qualquer circunstância. Você tem direito de acesso aos seus 

dados.  

 

 

RISCOS:  

A pesquisa não traz nenhum risco à sua saúde, por se tratar de entrevista 

sobre a sua prática profissional. Os riscos que poderão ocorrer são o 

constrangimento diante das perguntas realizadas sobre a sua prática profissional ou 
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trazer a tona situações vividas/ experiências que  lhe causam sofrimento psíquico. 

Caso você fique constrangido(a) com alguma pergunta, ou que alguma pergunta lhe 

faça sentir algum sofrimento psíquico, você poderá deixar de responder a questão, 

ou se preferir, poderá encerrar a entrevista, sem nenhum prejuízo a você. 

 

 

DEVOLUTIVA:  

Os resultados da pesquisa serão socializados não somente entre os 

participantes da pesquisa como também aos demais assistentes sociais do hospital, 

para conhecimento e reflexão na possibilidade de desenvolvimento coletivo de 

alternativas de intervenções na área de saúde, em dia e horário a serem 

combinados entre os assistentes sociais do HC e a pesquisadora. A devolutiva à 

Instituição será feita através de carta de agradecimento, pela autorização concedida 

para a realização de pesquisa e pelo incentivo para a produção de novos 

conhecimentos. Será entregue também a cópia da dissertação à  Instituição. 

 

  

CONTATO PARA PERGUNTAS: 

Se você tiver alguma dúvida com relação a esta pesquisa, você deve 

contatar a investigadora: PATRICIA REGINA HELLA XAVIER- fone: (41) 3360-1005, 

no horário das 07:00hs às 13:00hs ou a orientadora Stella às terças e quartas-feiras 

em horário comercial no telefone (47)3341-7932. Se você tiver alguma dúvida sobre 

seus direitos enquanto um sujeito da pesquisa, você pode contatar o Comitê de Ética 

em Pesquisa em Seres Humanos (CEP) do Hospital de Clínicas da Universidade 

Federal do Paraná, pelo telefone: (41) 3360-1896. O CEP trata-se de um grupo de 

indivíduos com conhecimentos científicos e não científicos que realizam a revisão 

ética inicial e continuada do estudo de pesquisa para mantê-lo seguro e proteger 

seus direitos. 
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DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DO SUJEITO PESQUISADO: 

Eu li e discuti com o investigador responsável pelo presente estudo os 

detalhes descritos neste documento. Entendo que eu sou livre para aceitar e 

recusar, e que eu posso interromper minha participação a qualquer momento sem 

dar uma razão. Eu concordo que os dados coletados para o estudo sejam usados 

para o propósito acima descrito. 

Eu entendi a informação apresentada neste termo de consentimento. Eu tive 

a oportunidade para fazer as perguntas e todas as minhas perguntas foram 

respondidas. 

Eu receberei uma cópia datada e assinada deste Documento de 

Consentimento Informado. 

 

 

 
 
__________________________  ______________________________  _________ 
NOME DO PESQUISADO                      ASSINATURA                                DATA 
 
 
 
__________________________  ______________________________  _________ 
NOME DO INVESTIGADOR                ASSINATURA                                 DATA 
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ANEXO B - DECLARAÇÃO 

 

Declaro estar ciente e de acordo com a apresentação do projeto de pesquisa 

intitulado “as práticas profissionais do assistente social do Hospital de Clínicas de 

Curitiba”, sob minha orientação. 

Declaro, também, que li e entendi a resolução CNS 196/96, 

responsabilizando-me pelo andamento, realização e conclusão deste projeto.  

Em caso de desistência ou abandono da mestranda Patrícia Regina Hella 

Xavier,  comprometo-me a enviar ao CEP/UNIVALI relatório do projeto quando da 

sua conclusão, ou a qualquer momento, se o estudo for interrompido. 

  

 

Itajaí, 06 de agosto de 2013.  

 

 

 

 

 

_________________________ 

Profª. Dra Stella Maris Brum Lopes 
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ANEXO C - ANÁLISE DO MÉRITO 

 

Projeto: As práticas do assistente social do Hospital de Clínicas de Curitiba. 
Investigador: PATRÍCIA REGINA HELLA XAVIER 
Programa: Mestrado em Saúde e Gestão do Trabalho 
Instituição: UNIVALI 
 
Análise: 
 O referido projeto apresenta importante contribuição para a atuação dos 
assistentes sociais no âmbito hospitalar, pois este estudo visa contribuir para o 
conhecimento científico referente às práticas do assistente social na área da saúde. 
Busca-se com isso, contribuir para a ampliação de conhecimento e reflexão sobre a 
prática profissional. 

O projeto também atende ao objetivo do Mestrado Profissional que é o 
desenvolver pesquisas voltadas para as necessidades do serviço. Na medida em 
que este projeto objetiva compreender as práticas dos assistentes sociais do referido 
hospital e a sua articulação com o projeto ético-político da profissão, tem como 
finalidade desenvolver alternativas de intervenções articuladas com os princípios e 
diretrizes do SUS à luz do que preconiza o projeto ético-político profissional do 
assistente social. 

A amostra desta pesquisa será composta por um representante de cada 
unidade gerencial onde há o atendimento do assistente social, ou seja, 10 
assistentes sociais, lotados nas  Unidades Gerenciais Assistenciais do hospital, que 
são: 1)Unidade de Centro Cirúrgico; 2)Unidade dos Ambulatórios; 3) Unidade da 
Mulher e RN; 4) Unidade de Urgência e Emergência; 5) Unidade Cardio-Pneumo; 6) 
Unidade de Hematologia, Hemoterapia e Oncologia; 7) Unidade de Neurologia, 
Neurocirurgia e Psiquiatria; 8) Unidade de Clínica Médica; 9) Unidade de Pediatria; 
10) Unidade de Otorrino e Oftalmologia. 

Desta forma, será possível ter acesso às informações sobre a prática 
profissional que reflete a realidade dos atendimentos prestados por estes 
profissionais nos diferentes serviços que ocupam dentro do Hospital de Clínicas de 
Curitiba. 

O referencial bibliográfico é pertinente e atualizado, dando sustentação à 
temática a ser trabalhada. 

Em relação à publicação, há perspectivas de publicação em revistas 
científicas, sendo que o programa tem como exigência para a defesa a submissão 
de pelo menos um artigo em revista com QUALIS. A publicação do estudo 
favorecerá o conhecimento de outros profissionais interessados sobre as práticas  
do assistente social na área da saúde. 

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem 
necessários. 

Atenciosamente. 
 

 
Prof. Dra. Stella Maris Brum Lopes 
Coordenadora e Docente do PMSGT- UNIVALI 
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ANEXO D - DECLARAÇÃO AO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO HC/UFPR 

 

Prezado Coordenador: 

 

Declaramos que nós do Serviço Social Médico e UNIMULT- HC/UFPR, 

estamos de acordo com a condução do projeto de pesquisa “ AS PRÁTICAS DO 

ASSISTENTE SOCIAL DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE CURITIBA”, sob a 

responsabilidade da pesquisadora PATRÍCIA REGINA HELLA XAVIER nas nossas 

dependências, tão logo o projeto seja aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

em Seres Humanos da Universidade do Vale do Itajaí, UNIVALI, até o seu final em 

2014. 

Estamos cientes que os sujeitos de pesquisa serão os profissionais de serviço 

social, bem como de que o presente trabalho deve seguir a Res. CNS 196/96 e 

complementares. 

Atenciosamente. 

 

  

 

____________________________________________ 

Tânia M. Dallalana 

Gerência da UNIMULT-HC/UFPR 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Cátia B. Sampaio 

Supervisão Técnica do Serviço Social Médico-HC/UFPR 
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ANEXO E - TERMO DE UTILIZAÇÃO DE DADOS PARA COLETA DE DADOS DE                     
PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS 
 

 

 

Declaro que conheço e cumprirei os requisitos da Resolução CNS 196/96 e 

suas complementares no desenvolvimento do projeto de pesquisa “As práticas do 

assistente social do Hospital de Clínicas de Curitiba”, assim como afirmo que os 

dados descritos no protocolo serão obtidos em absoluto sigilo e utilizados apenas 

para os fins especificados no protocolo aprovado pelo Comitê de Ética. 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Orientadora Prof. Dra. Stella Maris Brum Lopes 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

Aluna mestranda Patrícia Regina Hella Xavier 

 

 

 

 

Itajaí, 06 de agosto de 2013. 
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ANEXO F - TERMO DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO COPARTICIPANTE PARA                  
COLETA DE DADOS DE PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS 
 

 

Declaro que conheço e cumprirei os requisitos da Resolução 196/96 e suas 

complementares e como esta instituição tem condições para o desenvolvimento do 

projeto de pesquisa “AS PRÁTICAS DO ASSISTENTE SOCIAL DO HOSPITAL DE 

CLÍNICAS DE CURITIBA”, autorizo sua execução pela pesquisadora PATRÍCIA 

REGINA HELLA XAVIER. 

 

 

 

HOSPITAL DE CLÍNICAS – UFPR 

 

SERVIÇO SOCIAL MÉDICO – UNIMULT- HC-UFPR 

 

 

 

____________________________________________ 

Tânia M.  Dallalana 

Gerência da UNIMULT-HC/UFPR 

 

 

 

______________________________________________ 

Cátia B. Sampaio 

Supervisão Técnica do Serviço Social Médico-HC/UFPR 

 

 

Curitiba, 06 de agosto de 2013. 

 

 

 

 

 
 


