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RESUMO 
 
 

A presente pesquisa tem como objetivo compreender a atuação profissional do 
Assistente Social na psiquiatria do Ambulatório de Especialidades do Hospital 
Universitário (AEHU). Trata-se de uma pesquisa qualitativa, dividida em três 
momentos: revisão de literatura, pesquisa documental por meio de dados 
pertencentes à instituição e pesquisa de campo por meio de entrevista 
semiestruturada com o assistente social responsável pelos atendimentos da 
psiquiatria. Esta pesquisa permitiu identificar que as demandas que chegam ao 
Serviço Social vindas da psiquiatria são de caráter individual e coletivo no âmbito da 
orientação social, da socialização de informações, do repasse de recursos, atuando 
não somente com os usuários mas também no trabalho com as famílias. 
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ABSTRACT 
 
 

The present research aims to understand the role of the social worker in the 
psychiatry of the Specialty Outpatient Clinic at the University Hospital (SOCUH). The 
methodology used was the qualitative research, divided in three moments: 
bibliografic research, documentary research through the institution's data and field 
research through the half-structured interview with the social worker professional 
responsible for the attendings at the psychiatry. This research alowed us to identify 
that the social worker demands forthcoming from the psychiatry are individual and 
collective in the scope of social orientation, socialization of information, transfer of 
resources, acting not only with users but also working with their families. 
 
Key words: Professional Practice. Mental Health. Social Service. Psychiatry 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso – TCC teve como tema 

de pesquisa o Serviço Social na psiquiatria do Ambulatório de Especialidades do 

Hospital Universitário (AEHU) e como objeto de estudo o exercício profissional do 

assistente social na psiquiatria do Ambulatório de Especialidades do Hospital 

Universitário (AEHU). O interesse pelo tema surgiu a partir da experiência de estágio 

curricular vivenciada no referido espaço sócio-ocupacional, haja vista que a primeira 

aproximação com o exercício da profissão se deu a partir do estágio.  

O interesse e aproximação com a temática se deram a partir da 

experiência como estagiária do curso de Serviço Social da Universidade Estadual de 

Londrina – UEL no Ambulatório de Especialidades do Hospital Universitário – AEHU, 

localizado na cidade de Londrina – PR, ao longo do terceiro e quarto ano de 

graduação. A partir do estágio curricular, por meio de aproximação com os 

atendimentos sociais realizados no Plantão Social e pela supervisora de campo no 

ambulatório da psiquiatria – o qual a mesma é responsável – foi possível um contato 

mais próximo com os usuários da psiquiatria e seus familiares, o que instigou a 

pesquisadora a conhecer melhor a atuação do Serviço Social dentro deste setor.  

Nesse sentido, foi realizado um recorte feito pela pesquisadora, a 

qual se almeja responder com a presente pesquisa uma inquietação que se 

desdobrou em um problema de pesquisa: Como se constitui a atuação profissional 

do Assistente Social na psiquiatria do Ambulatório de Especialidades do Hospital 

Universitário (AEHU)? 

O objetivo geral deste Trabalho de Conclusão de Curso, por 

conseguinte, foi compreender a atuação profissional do Assistente Social na 

psiquiatria do Ambulatório de Especialidades do Hospital Universitário (AEHU). Os 

objetivos específicos referem-se a: a) caracterizar as demandas sociais 

apresentadas ao Serviço Social; b) identificar quais as ações desenvolvidas pelo 

Assistente Social e evidenciar quais os instrumentos técnico-operativos utilizados no 

atendimento as demandas apresentadas; c) apontar quais os desafios encontrados 

no trabalho do Assistente Social na psiquiatria do Ambulatório de Especialidades do 

Hospital Universitário (AEHU). 
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Em relação aos procedimentos metodológicos dessa pesquisa, é 

possível afirmar que são de natureza qualitativa, pois, conforme Chizzotti, “parte do 

fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma 

interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o 

mundo objetivo e a subjetividade do sujeito”, o que confere ao pesquisador um papel 

importante, uma vez que esse “é parte integrante do processo de conhecimento” e 

cabe a ele interpretar os fenômenos e dar-lhes um significado (CHIZZOTTI, 1998, p. 

79). 

Assim, recorreu-se nesse processo à revisão de literatura, à 

pesquisa documental e à pesquisa de campo a fim de buscar elementos que 

fomentassem a discussão para analise de dados. Sobre a primeira, optamos pela 

escolha de autores que tratam da gênese da profissão, a condição de trabalhador 

assalariado e que falam sobre o exercício profissional, bem como os principais 

autores que discutem saúde mental no Brasil e na contemporaneidade.  

A pesquisa documental, a qual se refere-se aos “materiais que não 

receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de 

acordo com os objetivos da pesquisa” (GIL, 2008, p. 51), e foi realizada a partir de 

dados encontrados no plano de ação profissional, plano de estágio e prontuário 

social gerado pelo sistema operacional chamado “Gestão Social”. Utilizamos como 

recorte os meses de julho e agosto de 2017, considerando, que estes foram os 

meses que houve mais atendimentos sociais na psiquiatria do AEHU registrados.  

O universo da pesquisa contabiliza cinquenta e seis (56) 

atendimentos sociais nesse período. Contudo, optamos em analisar trinta e nove 

(39) atendimentos sociais os quais foram realizados pela assistente social 

responsável pela psiquiatria do AEHU. A partir desses atendimentos, buscamos 

analisar quais foram as principais demandas que surgiram, como a assistente social 

respondeu a essas demandas e quais as ações profissionais e instrumentos técnico-

operativo foram utilizados.  

Quanto à pesquisa de campo, foi realizada entrevista 

semiestruturada com a assistente social do AEHU, a qual é responsável pelos 

atendimentos sociais pertinentes à psiquiatria. O roteiro (Apêndice A) e o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice B) foram apresentados à 

entrevistada, foi lhe assegurado sigilo e a entrevistada autorizou a realização da 

entrevista e a gravação, que foi excluída após transcrita.  
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No momento seguinte, foi realizada uma análise qualitativa dos 

dados coletados, a qual está intrinsicamente relacionada à revisão de literatura, haja 

vista que “essa bagagem de informações, que contribui para o pesquisador formular 

e delimitar o problema e construir as hipóteses, é que o auxilia na etapa de análise e 

interpretação para conferir significado dos dados” (GIL, 2008, p. 178).  

A relevância da pesquisa fundamenta-se na discussão acerca da 

atuação profissional do assistente social na política de saúde, bem como 

especificamente na saúde mental. Portanto, essa pesquisa pode contribuir para a 

discussão e aprofundamento da temática. Outro ponto importante a ser citado é a 

riqueza de dados encontrados nos prontuários sociais, os quais ficam dispersos, 

logo se faz necessária sua sistematização. Este trabalho vem para contribuir 

também nesse aspecto, visto que a sistematização dos dados, quando analisados, 

possibilita à instituição o reconhecimento das ações e instrumentos utilizados pelos 

profissionais.  

Este trabalho está organizado em três capítulos que, por sua vez, 

são novamente divididos em tópicos para melhor organização e compreensão 

acerca dos temas. Após esta introdução, no primeiro capítulo, será apresentado 

historicamente o Serviço Social, que profissão é essa, quais são as atribuições 

profissionais e como o assistente social responde a essas atribuições. 

No segundo capítulo, será apresentada uma breve contextualização 

histórica acerca da saúde mental e, na sequência, como que o Serviço Social está 

localizado dentro da saúde mental. 

No terceiro capítulo deste TCC, constará a pesquisa documental e 

pesquisa de campo, onde será abordado que instituição é essa, quais as demandas 

que chegam para o Serviço Social relacionadas a psiquiatria e como o profissional 

responde a essas demandas. Neste capítulo, faremos a apresentação e análise dos 

dados da pesquisa.  

Por fim, serão apresentadas as considerações finais.  
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2. O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DOS ASSISTENTES SOCIAIS NA CENA 

CONTEMPORÂNEA 

Para discutir o Serviço Social atualmente, é necessário retornar um 

pouco no tempo e situar as marcas de origem no contexto histórico, assim como, 

evidenciar sua gênese no Capitalismo Monopolista. 

O capitalismo monopolista recoloca-se em um patamar mais alto de 

exploração, alienação e transitoriedade histórica, ou seja, o monopólio altera de um 

modo significante a dinâmica da sociedade burguesa. A intervenção estatal no 

capitalismo monopolista incide na organização e dinâmica econômica, as funções 

políticas do Estado interligam organicamente com suas funções econômicas. 

O eixo da intervenção estatal na idade do monopólio é direcionado 

para garantir os superlucros dos monopólios – e, para tanto, como poder político e 

econômico, o Estado desempenha uma multiplicidade de funções. (NETTO, 1996, p. 

21). 

Enquanto a intervenção estatal do capitalismo concorrencial para o 

capitalismo monopolista Netto (1996, p. 22) pontua que há uma diferença:  

 
 [...] no capitalismo concorrencial, a intervenção estatal sobre as 
sequelas da exploração da força de trabalho respondia básica e 
coercitivamente às lutas das massas exploradas ou à necessidade 
de preservar o conjunto de relações pertinentes à propriedade 
privada burguesa como um todo – ou, ainda, à combinação desses 
vetores; no capitalismo monopolista, a preservação e o controle 
contínuos da força de trabalho, ocupada e excedente, é uma função 
estatal de primeira ordem: não está condicionada apenas àqueles 
dois vetores, mas às enormes dificuldades que a reprodução 
capitalista encontra na malha de óbices à valorização do capital no 
marco do monopólio. 

  
 

A função do Estado não é somente em transferir os recursos sociais 

e públicos aos monopólios, mas assegurar continuamente a reprodução e 

manutenção da força de trabalho, ocupada e excedente. O capitalismo monopolista, 

cria por meio do Estado condições que buscam legitimação política por trás de um 

jogo democrático. 
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É por meio destas condições que as sequelas da “questão social”1 

tornam-se objeto de intervenção por parte do Estado. É a política social do Estado 

burguês, que no capitalismo monopolista configura a sua intervenção contínua, 

sistemática, estratégica sobre as sequelas da “questão social”, procurando 

administrar as expressões da “questão social” de forma a atender às demandas da 

ordem monopólica. A função essencial da política social no capitalismo monopolista 

se expressa nos processos referentes à preservação e controle da força de trabalho 

– ocupada, mediante relações capitalistas/trabalhadores, lançadas no exército 

industrial de reserva.  

 

Enquanto intervenção do Estado burguês no capitalismo 
monopolista, a política social deve constituir-se necessariamente em 
políticas sociais: as sequelas da “questão social” são recortadas 
como problemáticas particulares (o desemprego, a fome, a carência 
habitacional, o acidente de trabalho, a falta de escolas, a 
incapacidade física etc.) e assim enfrentadas. (NETTO, 1996, p. 28). 

 
 

Segundo Netto (1996), as estratégias (de classe) implementadas 

pelo capitalismo monopolista envolve as perspectivas “pública” e “privada” para o 

enfrentamento das sequelas da “questão social”. O “tratamento” daqueles afetados 

pelas refrações da “questão social” funda as instituições específicas e converte os 

problemas sociais em patologias sociais. Estas instituições operam senão em 

espaços de lutas de classes, com seus sujeitos histórico-sociais em movimentos 

concretos. 

Enquanto a emergência do Serviço Social como profissão, Netto 

(1996) destaca que é a partir do conjunto de processos econômicos, sócio-políticos 

e teórico-culturais mencionados anteriormente que se instaura o espaço histórico-

social que possibilita o surgimento da profissão. À criação dos primeiros cursos de 

Serviço Social (na passagem do século XIX ao XX), está assentada numa tese 

simples: 

 

                                                 
1 A “questão social” é constitutiva do desenvolvimento do capitalismo, em seus diferentes 
estágios surgem diferentes manifestações da “questão social”. Segundo Iamamoto (2012), o 
Serviço Social tem na “questão social” a base enquanto especialização de trabalho, ou seja, 
é a partir da prestação de serviços sócio-assistenciais em diferentes campos de atuação 
que os assistentes sociais interferem nas relações sociais cotidianas, no atendimento às 
variadas expressões da questão social.  
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[...] a constituição da profissão seria a resultante de um processo 
acumulativo, cujo ponto de arranque estaria na “organização” da 
filantropia e cuja culminação se localizaria na gradual incorporação, 
pelas atividades filantrópicas já “organizadas”, de parâmetros teórico-
científicos e no afinamento de um instrumental operativo de natureza 
técnica; em suma, das protoformas do Serviço Social [...]. (NETTO, 
1996, p. 66).  

 
 

Segundo o autor, a tese inscrita comparece em diversos autores, ora 

em análises ingênuas, ora em investigações mais pretenciosas e se situam nas 

posições teóricas e ideológicas mais diferentes.  

Assim, surge a criação de um espaço sócio-ocupacional em que o 

agente técnico se movimenta no mercado de trabalho. A constituição desses 

agentes técnicos, segundo Netto (1996), começa por refuncionalizar referências e 

práticas já existentes, assim como as formas institucionais e organizacionais às 

quais já estavam vinculadas.  

Netto (1996) pontua que existe uma relação de continuidade que 

não é única nem exclusiva, que está vinculada uma relação de ruptura e que esta 

sim é decisiva na constituição do Serviço Social enquanto profissão. Esta ruptura se 

revela quando os agentes começam a desempenhar papéis executivos na execução 

de políticas sociais. 

[...] O caminho da profissionalização do Serviço Social é, na verdade, 
o processo pelo qual seus agentes – ainda que desenvolvendo uma 
auto-representação e um discurso centrados na autonomia dos seus 
valores e da sua vontade – se inserem em atividades interventivas 
cuja dinâmica, organização, recursos e objetivos são determinados 
para além do seu controle. (NETTO, 1996, p. 68). 

  

Ou seja, é por meio desta ruptura que o Serviço Social se constitui 

como profissão, inserindo-se no mercado de trabalho fazendo com que seus 

agentes se tornem vendedores da sua força de trabalho. 

Para Netto (2001, p. 72), “[...] o agente passa a inscrever-se numa 

relação de assalariamento e a significação social do seu fazer passa a ter um 

sentido novo na malha da reprodução das relações sociais.”  

 

[...] A profissionalização do Serviço Social não se relaciona 
decisivamente à “evolução da ajuda”, à “racionalização da filantropia” 
nem à “organização da caridade”; vincula-se à dinâmica da ordem 
monopólica. (NETTO, 2001, p. 73).  
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Segundo Netto (2001), a ordem monopólica é elemento fundante da 

profissionalidade do Serviço Social, sendo ela inseparável da profissão. Porém, 

acentua que, enquanto profissão, a lógica econômico-social não está somente posta  

à ordem monopólica, mas sim dinamizada pelo projeto conservador dentro desta 

ordem. Destaca que dentro da ordem monopólica, requerem-se agentes técnicos 

especializados e que esses profissionais se insiram em espaços que ampliem e 

tornem complexa a divisão social e técnica do trabalho.  

De acordo com Iamamoto (2012), o Serviço Social dispõe ao 

assistente social uma relativa autonomia que faz com que sejam necessários 

estatutos legais e éticos para desenvolver suas funções.  

Enquanto aos que contratam a força de trabalho do assistente social 

a autora afirma:  

Os empregadores determinam as necessidades sociais que o 
trabalho do assistente social deve responder; delimitam a matéria 
sobre a qual incide esse trabalho; interferem nas condições em que 
se operam os atendimentos assim como seus efeitos na reprodução 
das relações sociais. Eles impõem ainda, exigências trabalhistas e 
ocupacionais aos seus empregados especializados e mediam as 
relações com o trabalho coletivo por eles articulados. É nesta 
condição de trabalhador assalariado que o assistente social se 
integra na organização do conjunto de trabalhadores afins, por meio 
de suas entidades representativas, e com a coletividade da classe 
trabalhadora. (IAMAMOTO, 2012, p. 215). 

  

Portanto, para Iamamoto (2012), as relações criadas entre o 

trabalhador assalariado e os empregadores interferem decisivamente no exercício 

profissional por tratar-se de uma atividade assalariada de caráter profissional. 

Segundo a mesma autora, quando o assistente social ingressa no 

mercado de trabalho para exercer sua função de trabalhador assalariado, o 

profissional vende sua força de trabalho que é considerada uma mercadoria com 

valor de uso, em troca de um valor expresso no salário, que por sua vez equivale ao 

valor de sua força de trabalho, valor necessário para sua sobrevivência.  

É por meio desse processo que o assistente social entrega ao 

empregador o valor de uso específico de sua força de trabalho qualificada. Nesta 

condição assalariada, seja ela como funcionário público ou de empregadores 

privados/empresariais, os assistentes sociais estão necessariamente ligados aos 

parâmetros institucionais e trabalhistas que regulam as relações de trabalho. São os 

empregadores que definem as particularizações das funções e atribuições, impondo 
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as regulamentações ao trabalho e estabelecendo os limites e possibilidades à 

realização dos propósitos profissionais.  

Enquanto aos espaços ocupacionais que os profissionais atuam, 

Iamamoto (2012, p. 220) afirma: 

 

[...] os(as) assistentes exercem suas competências e atribuições 
profissionais, resguardadas por lei, que merecem maior atenção por 
parte da pesquisa acadêmica: formulação, gestão, monitoramento, 
implementação e avaliação de políticas, programas e projetos 
sociais; estudos socioeconômicos; orientação social a indivíduos, 
grupos e famílias; assessorias, consultorias e supervisão técnica; 
mobilização social e práticas educativas; instruções sociais de 
processos, sentenças e decisões; formulação do projeto de trabalho 
profissional e pesquisa; magistério, direção e supervisão acadêmica.  

 
 

Em relação ao trabalho dos assistentes sociais desenvolvidos 

cotidianamente, Iamamoto (2012) descreve que os profissionais lidam com situações 

singulares vividas com indivíduos e suas famílias, grupos e segmentos 

populacionais, o que é necessário que o profissional tenha competência teórico-

metodológica para atuar sobre a realidade dos sujeitos e no modo coletivo quanto ao 

conhecimento aos modos de vida, de trabalho e expressões culturais, além da 

sensibilidade e vontades políticas que movem a ação.  

Segundo Trindade (2015), para entendermos o trabalho assalariado 

no âmbito do Serviço Social é necessário partirmos de uma direção sócio-político-

analítica, que inclui entender o surgimento da profissão na sociedade capitalista e o 

estudo sobre a “questão social” e as políticas sociais.  

Parte-se do entendimento de que o Serviço Social se afirma como 

parte integrante do aparato institucional estatal ou privado, constituindo um dos 

mecanismos institucionais mobilizados pela burguesia, para legitimação de seu 

poder de classe, no cenário contraditório em que se movem as classes sociais 

antagônicas. Os profissionais são assalariados e participam da criação de condições 

favorecedoras da produção da força de trabalho, por meio da mediação dos serviços 

assistenciais, os quais constituem o suporte material do exercício profissional. 

(TRINDADE, 2015 apud TRINDADE, 2007). 

Trindade (2015), pontua que a atividade profissional do assistente 

social advém através de sua inserção nas estruturas institucionais que prestam 

serviços sociais por meio de aparatos públicos e privados, estes aparatos são 
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responsáveis em viabilizar as políticas sociais. Ou seja, a profissão se desenvolve 

na esfera dos serviços (particularmente dos serviços sociais), aqueles que são 

voltados para atender as necessidades de reprodução da força de trabalho. O autor 

destaca que o Serviço Social enquanto profissão no Brasil é marcado pela sua 

dinâmica entre as classes sociais fundamentais e o Estado.  

As diferenças teóricas não se esgotam no debate acadêmico, antes 

encerram possibilidades de pensar os rumos e as ações profissionais em suas 

dimensões político-organizativas, formativas e intelectuais em um contexto de 

mudanças, instabilidades, restrições de todas as ordens e enormes desafios, aos 

quais, particularmente, a profissão dá mostras incontestes de não se furtar a 

enfrentar (ALMEIDA; ALENCAR, 2011, p. 141).  

Segundo Almeida e Alencar (2011), o trabalho do assistente social 

integra processos de trabalhos coletivos em estabelecimentos públicos e privados 

como ONGs, instituições filantrópicas, empresas capitalistas, fundações 

empresariais, associações e entidades de classe, estes estabelecimentos prestam 

serviços sociais ou atuam nos processos de assessoria, planejamento, controle e 

intermediação.  

Os assistentes sociais têm suas ações profissionais reguladas por 

um código de ética construído em 1993. Existem as entidades organizativas da 

profissão como o Conselho Federal, os conselhos regionais que são os CRESS, e 

no âmbito da formação existe a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em 

Serviço Social (ABEPSS). Em termos de legislação sociais, fazemos destaque para 

o Código de Ética de 1993 e a Lei que regulamenta a profissão.  

Diferentemente dos contextos institucionais que os assistentes 

sociais atuam, o trabalho realizado pelos profissionais está apoiado em uma base 

comum que é vinculada a partir do acervo teórico-metodológico e ético-político, 

estes dão suporte à formação e ao exercício profissional dos assistentes sociais. 

Enquanto as ações profissionais que são desenvolvidas pelos 

assistentes sociais, os autores enfatizam: 

 

As ações profissionais são determinadas pelas dinâmicas do mundo 
do trabalho, do Estado e da sociedade civil que impactam sobre as 
formas de regulação do mercado de trabalho profissional, já que o 
Estado, além de ser seu maior empregador, tem uma função 
destacada nos processos de formulação e operacionalização das 
políticas públicas. (ALMEIDA; ALENCAR, 2011, p. 142). 
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Como já citado anteriormente, o trabalho do assistente social integra 

nos processos de trabalho nas unidades públicas e privadas (em diferentes tipos de 

instituições), os profissionais gerenciam, articulam, controlam e acionam os serviços 

sociais em consonância com as políticas públicas.  

Nas instituições públicas estatais o trabalho é organizado a partir da 

função política, ideológica e econômica do Estado, trata-se da organização de 

processos de trabalho coletivos que são resultantes da divisão social e técnica do 

trabalho que é marcada pelas lutas sociais.  

Almeida e Alencar (2011), apontam que as políticas sociais 

envolvem diversos princípios, diretrizes, objetivos, instâncias gestoras e executoras, 

programas, projetos e atividades que dão a materialidade para a realização do 

exercício profissional. 

As condições de realização do trabalho do assistente social nesse 

âmbito dependem sobremaneira do perfil assumido pelo Estado, em relação às 

políticas públicas, do alargamento e amplitude dos direitos sociais, dos vetores e do 

alcance da intervenção política resultante das disputas das instituições que 

conformam a sociedade civil, da constituição e distribuição do fundo público e da 

capacidade tecnológica e resolutiva das políticas públicas (ALMEIDA; ALENCAR, 

2011, p. 146). 

No âmbito das instituições públicas estatais, as ações profissionais 

segundo Almeida e Alencar (2011) sofrem processos contraditórios de retração e 

ampliação, tanto nas possibilidades de inserção no mercado de trabalho quanto às 

suas atribuições.  

 

O enfrentamento da questão social pelo Estado a partir da política 
social é um importante componente do processo de 
profissionalização do Serviço Social, contudo, observa-se a partir do 
final do século XX um incremento a diversificação de formas 
institucionais e políticas deste enfrentamento. A ampliação de 
práticas e programas sociais organizados por determinados setores 
da sociedade civil, pelas instituições do chamado “Terceiro Setor” e 
pelo empresariado não só integra um processo de alteração de 
nosso mercado de trabalho como também sedimenta um tipo de 
ação ideologicamente orientada para apreender a questão social por 
um prisma de despolitização e de individualização. Este movimento 
não apenas concorre com as ações das instituições públicas estatais, 
como também as modifica ou atuar ora como atividade 
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complementar ora como atividade substitutiva. (ALMEIDA; 
ALENCAR, 2011, p. 149). 

 
 

O trabalho dos assistentes sociais nas empresas capitalistas ocorre 

desde os primórdios da profissão. A inserção dos profissionais nesta área sofreu 

diversas mudanças relacionadas à dinâmica das relações capital e trabalho 

expressas tanto nas formas de recrutamento da força de trabalho quanto nas 

requisições apresentadas para o Serviço Social.  

Nas primeiras décadas das empresas capitalistas, os assistentes 

sociais desenvolviam ações nos processos de formação de uma nova classe 

operária, as quais atuavam em processos de educação formal, técnica e moral dos 

trabalhadores. A contratação destes profissionais era justamente para os assistentes 

sociais atuarem junto às políticas sociais e empresariais e na administração de 

serviços e benefícios privados junto aos trabalhadores e seus familiares.  

Ao longo do tempo, as empresas capitalistas passam a contratar os 

assistentes sociais para atuarem não somente nos setores de Serviço Social ou 

Recursos Humanos, mas também em áreas de comunicação, gestão e 

desenvolvimento de projetos. A partir disso, tem sido solicitado aos profissionais o 

desenvolvimento de ações diversificadas, como por exemplo: projetos de 

empreendedorismo social, gestão social, desenvolvimento sustentável, meio 

ambiente, responsabilidade social, desenvolvimento comunitário e mobilização e 

treinamento de voluntariado.  

Em torno destas mudanças, destacam-se as fundações empresariais 

que desenvolvem ações no campo da “responsabilidade social” implementando um 

conjunto de práticas e valores sociais. Almeida e Alencar (2011) apontam que trata 

de um campo de atuação onde a autonomia profissional é confrontada com as 

tensões decorrentes dos mecanismos de controles sobre a força de trabalho. 

Outro campo de atuação do Serviço Social encontra-se em 

instituições filantrópicas, essas instituições constituem um dos campos mais 

tradicionais de atuação dos assistentes sociais. Este campo está ligado à filantropia 

desenvolvida pelas instituições religiosas e de uma tardia atuação do Estado que 

estrutura a área da assistência social somente nos anos de 1940.  

A inserção dos assistentes sociais nesse campo tem ocorrido, 

principalmente, nas áreas de assistência social, mas também podemos verificar nas 
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áreas da educação, da saúde e de instituições de apoio à população infanto-juvenil e 

idosa, ou seja, para a população em risco de vulnerabilidade e risco social. 

 

O assistente social tem sido contratado para atuar nesse campo tanto 
a partir daquelas demandas mais tradicionais, como no 
relacionamento direto com a população, no trabalho com famílias e na 
articulação com a rede socioassistencial pública privada, mas também 
a partir de demandas que decorrem do novo lugar e das novas 
condições em que as instituições filantrópicas se encontram em cada 
política setorial. Nesse caso, os assistentes sociais têm atuado para 
além daquelas atividades tradicionais, em processos de mobilização 
comunitária, educação e formação de quadros técnicos, elaboração de 
projetos para captação de recursos e participação nas instâncias de 
controle social e nas redes sociais. (ALMEIDA; ALENCAR, 2011, p. 
153).  
 

 

As “Organizações Não Governamentais” (ONG’s) também é um 

campo de atuação dos assistentes sociais, o termo ONG tem sido utilizado para um 

conjunto de instituições, pois essa definição abarca diversas instituições (filantropia, 

fundações empresariais entre outras). Os assistentes sociais desenvolvem nas 

ONGs atividades como: assessoria aos movimentos sociais, formação de quadros 

técnicos e políticos, capacitação, planejamento, gestão de projetos, monitoramento e 

execução dos serviços sociais.  

Os assistentes sociais além de desenvolverem atividades em 

diferentes tipos de instituições, também desenvolvem diversas atividades no âmbito 

das políticas públicas. Essa atuação vem se desenvolvendo cada vez mais em 

diferentes políticas, principalmente como forma de enfrentamento às expressões da 

questão social. As principais áreas de atuação dos assistentes sociais são através 

da política de assistência social, política de saúde, política de educação, assim como 

também na área sociojurídica. É por meio dessas áreas de atuação que os 

assistentes sociais desenvolvem programas, projetos e atividades voltadas para a 

garantia de direitos dos usuários.  

Quando o assunto é o exercício profissional do Serviço Social, 

Guerra (2013) aponta que é por meio da dimensão técnico-operativa que a profissão 

é conhecida e reconhecida, pois é a partir desta dimensão que se consegue dar  

maior visibilidade social à profissão. Ou seja, é a partir desta dimensão que a 

profissão se constitui de maneira interventiva no âmbito da “questão social”. O 

assistente social na hora de executar seu trabalho se articula a um conjunto de 
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saberes, construindo um modo de “fazer” que é socialmente produzido e 

culturalmente compartilhado.  

Segundo Guerra (2013), a dimensão técnico-operativa também se 

articula com as demais dimensões (teórico-metodológica, ético-política, investigativa 

e formativa) pois no cotidiano profissional é indispensável essa articulação entre as 

dimensões. A autora afirma que as instrumentalidades da dimensão técnico-

operativa são suficientes para atender as necessidades dos sujeitos no cotidiano 

quando os mesmos buscam os serviços e as políticas sociais. 

De acordo com Santos, Souza Filho e Backx (2013), o exercício 

profissional se constitui de uma totalidade, da qual é formada pelas três dimensões: 

teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa. Os autores afirmam que a 

dimensão técnico-operativa é considerada o “modo de ser” da profissão, ou seja, o 

modo como aparece no movimento das três dimensões. Além dessas três 

dimensões citadas acima, são acrescentadas as dimensões investigativa, 

interventiva e formativa, em que o exercício profissional se expressa por meio de 

ações interventivas, formativas e investigativas. 

Ao pensar o exercício profissional a partir das três dimensões, 

Santos, Souza Filho e Backx (2013, p. 24) pontuam: 

 

[...] o exercício profissional a partir dessas três dimensões coloca a 
possibilidade de entender o significado social da ação profissional – 
formativa, interventiva e investigativa. Pensá-las de modo articulado 
e orgânico, mas reconhecendo a particularidade de cada uma 
permite entender o papel da teoria como possibilidade, uma vez que 
leva ao conhecimento da realidade, indica caminhos, estratégias, 
bem como o instrumental técnico-operativo que deve ser utilizado e 
como deve ser manuseado. Implica, portanto, em pensar a relação 
que se estabelece entre teoria e prática, com as mediações 
necessárias para que a finalidade ideal, através da intervenção 
possa constituir em finalidade real, objetiva.  
 

 

Enquanto a dimensão técnico-operativa, destaca-se que a mesma 

não pode e nem deve ser reduzida somente à questão dos instrumentos e técnicas, 

pois: 

Ela mobiliza as dimensões teórico-metodológicas – para analisar o 
real e investigar novas demandas – e ético-políticas – permitindo 
avaliar prioridades, as alternativas viáveis para a realização da ação, 
bem como projetar a ação em função dos valores e finalidade e 
avaliar as consequências da ação -, além das condições objetivas do 
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trabalho e as condições subjetivas dos agentes profissionais. 
(SANTOS; SOUZA FILHO; BACKX, 2013, p. 25). 

 

Segundo Santos, Souza Filho e Backx (2013), o instrumental 

técnico-operativo vai além de técnicas e instrumentos, pois o mesmo inclui um 

conjunto de ações e procedimentos dotados pelo profissional, dos quais os 

profissionais visam à consecução de uma determinada finalidade, assim como 

realizam a avaliação sistemática sobre o alcance dessas finalidades e dos objetivos 

para determinada ação. É a partir disso que os profissionais se apropriam de 

instrumentos e técnicas, estratégias, táticas, conhecimentos específicos, 

procedimentos, ética, cultura profissional e institucional, e particularidades dos 

contextos organizacionais.  

Pensar os elementos constitutivos da dimensão técnico-operativa é 

aprofundar a relação entre ações profissionais (procedimentos e instrumentos) 

conforme esclarece Santos, Souza Filho e Backx (2013), pois as ações profissionais 

expressam o fazer profissional, ou seja, orientam, encaminham, avaliam, estudam, 

planejam de acordo como é previsto nas competências e atribuições na legislação 

profissional. Para desenvolver tais ações, os assistentes sociais se utilizam de 

ferramentas que são os instrumentos. Já os procedimentos são o conjunto de 

atividades que o assistente social realiza, mobilizando esses instrumentos.  

Ainda pensando na dimensão técnico-operativa, os autores 

argumentam que a mesma é constituída pelos seguintes elementos: 

 

[...] as estratégias e táticas definidas para orientar a ação 
profissional, os instrumentos, técnicas e habilidades utilizadas pelo 
profissional, o conhecimento procedimental necessário para a 
manipulação dos diferentes recursos técnico-operacionais, bem 
como a orientação teórico-metodológica e ético-política dos agentes 
profissionais. (SANTOS; SOUZA FILHO; BACKZ, 2013, p. 27) 

 
 

 Enquanto as ações profissionais que os assistentes sociais executam, 

Trindade (2013, p. 76) elucida: 

 

[...] consideramos como ações profissionais as atribuições que 
viabilizam as respostas dos profissionais às aquisições colocadas 
pelas demandas institucionais, como parte da prestação de serviços 
sociais. Essas ações materializam o caráter interventivo do Serviço 
Social e dentre as mais comuns estão: executar, orientar, agrupar, 
providenciar, acompanhar, socializar, coordenar, planejar, pesquisar, 
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monitorar, supervisionar, organizar e administrar, estudar e analisar, 
emitir parecer, assessorar, consultorar [...]. 

 
 

Os assistentes sociais, na execução de suas ações profissionais, 

utilizam instrumentos e procedimentos interventivos que materializam a dimensão 

técnico-operativa do Serviço Social.  

Na pesquisa realizada por Trindade (2013), a autora identifica que 

as ações profissionais, os procedimentos, instrumentos e técnicas que são utilizados 

pelos profissionais no cotidiano são categorizados por ações de: a) caráter individual 

para o atendimento direto aos usuários dos serviços sociais; b) caráter coletivo para 

o atendimento aos usuários dos serviços sociais; c) caráter administrativo-

organizacional, utilizados na articulação inter e intrainstitucional e na organização e 

gestão dos serviços sociais; d) formação profissional, de capacitação e de pesquisa. 

Para os assistentes sociais, o desenvolvimento de ações, procedimentos e 

instrumentos estão fundamentados nas dimensões: teórica, técnica e ética. 

Trindade (2013) descreve que, historicamente, os assistentes sociais 

têm viabilizado a prestação de serviços sociais, por meio do contato direto com o 

usuário no repasse de bens e serviços pertinentes às diversas políticas sociais. Na 

operacionalização dos serviços sociais, encontramos a socialização de informações, 

as orientações sociais, o repasse de recursos financeiros e/ou materiais, os 

encaminhamentos para outros serviços institucionalizados, o provimento de 

condições socioeconômicas e funcionais para a permanência do usuário na 

instituição, a concessão de apoio subjetivo aos usuários que se encontram em 

situações específicas (como nas doenças), entre outros. 

O uso da entrevista nas ações de caráter individual é considerado 

um dos principais instrumentos utilizados pelos profissionais, que decorre de 

diversos procedimentos interventivos.  Trindade (2013, p. 80) descreve como são 

esses procedimentos: 

 

[...] o assistente social recebe os usuários, seja através de demanda 
espontânea, seja por meio de encaminhamentos internos ou 
externos à instituição. Ao ouvir as queixas e/ou solicitações do 
usuário, o profissional colhe dados pessoais e socioeconômicos. 
Durante o atendimento individual, o profissional procura viabilizar as 
orientações e os serviços necessários – e possíveis – ao 
atendimento das solicitações. Durante a realização da entrevista é 
comum o registro em formulário específico, comumente chamado de 
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ficha social, contendo informações como: nome, data de nascimento, 
sexo, documento de identidade, escolaridade, profissão, atividade 
ocupacional, situação de trabalho, tipo de filiação à previdência 
social, estado civil, condições de moradia, acesso a serviços, 
composição familiar, participação social. Na elaboração das fichas 
sociais o assistente social pode utilizar as técnicas de pesquisa para 
a elaboração de formulários e questionários, bastante utilizados nas 
entrevistas estruturadas ou semi-estruturadas.  

 
 

Na área da assistência social por exemplo, os profissionais se 

utilizam desses procedimentos citados acima principalmente para identificar as 

necessidades dos usuários e selecionar o repasse de recursos materiais. É por meio 

desses procedimentos que os assistentes sociais analisam as condições 

socioeconômicas do usuário e atentam junto a instituição o repasse dos recursos. 

Conforme Trindade (2013), devido à imensa precariedade das condições 

socioeconômicas dos usuários que procuram os serviços, os assistentes sociais têm 

cada vez mais intensificado a concessão de recursos materiais. Porém, nem sempre 

o repasse dessas verbas são suficientes para atender toda demanda e, por conta 

dessa escassez, muitas vezes, os profissionais precisam desempenhar a difícil 

tarefa de selecionar aqueles usuários que terão acesso ao serviço/recurso. Essa 

seletividade para concessão dos recursos, coloca em contradição: 

 

[...] ainda que os profissionais procurem socializar as informações na 
perspectiva da universalidade dos serviços sociais, na hora de 
repassar o recurso material sua ação se pauta num processo de 
seletividade dos serviços. Isso mostra que o direcionamento do 
discurso profissional no sentido da garantia de direitos sociais não é 
suficiente para romper a lógica fragmentária dos serviços 
assistenciais. A perspectiva do direito social, ainda que seja 
enfatizada no discurso do profissional que repassa o recurso, é 
atropelada pela seletividade imposta pela instituição, através dos 
critérios para a concessão (TRINDADE, 2013, p. 81).  

 
 

Como aponta a autora, essa contradição se dá muitas vezes pelo 

fato de que os profissionais precisam seguir os critérios institucionais na hora de 

repassar os recursos aos usuários.  

O Plantão Social é também conhecido por uma ação de caráter 

individual que acontece em diversos espaços sócio-ocupacionais, ele se estrutura 

principalmente em atender as demandas espontâneas. Trindade (2013) descreve 

que “historicamente, o Plantão Social demanda dos assistentes sociais atividades 
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rotineiras e burocratizadas, tomadas apenas como prestação de ajuda e de auxílio 

materiais”. 

Nas ações de caráter individual, os assistentes sociais não só 

realizam atendimentos para repasse de recursos materiais, assim como também 

assumem a tarefa de repassar informações aos usuários. De modo geral, na maioria 

das vezes, os usuários que procuram o Serviço Social são aqueles que vivem um 

maior grau de vulnerabilidade social, os que passam por situações delicadas como 

doenças, problemas de relacionamento entre família, grupos e indivíduos.  

Os usuários, muitas vezes, encontram nos assistentes sociais uma 

maior receptividade ao ouvir suas fragilidades e problemas, pois os profissionais não 

atuam somente nas providências ao acesso aos direitos, como também oferecem 

um suporte emocional. Em diversos atendimentos, os assistentes sociais lidam com 

problemas de natureza mais subjetiva, embora essa não seja a base de atuação do 

assistente social. 

Segundo Trindade (2013), em alguns programas sociais, os 

assistentes sociais utilizam-se de orientações individuais, abordando informações 

sobre a prevenção e tratamento de doenças, situações de violência, e, inclusive, a 

escuta sobre os problemas enfrentados pelos portadores de doenças e prestando 

apoio e estímulo para enfrentarem essas dificuldades. É por meio desses 

atendimentos que os profissionais viabilizam orientações sobre direitos trabalhistas, 

previdenciários e sobre questões jurídicas que possam facilitar a vida laborativa e 

familiar do usuário. Com isso, realizam encaminhamentos e outros serviços de 

apoio, liberaram recursos materiais, inserem os usuários em organizações e/ou 

entidades. 

Um aspecto técnico importante para o Serviço Social são os 

encaminhamentos, que na maior parte das vezes são materializados formalmente 

pelos assistentes sociais. Esse procedimento compõe a ação de articulação com a 

rede de serviços viabilizando o acesso a diversos serviços prestados, na perspectiva 

da garantia de direitos dos usuários. 

Devido ao agravamento das expressões da “questão social” no 

cotidiano, Trindade (2013) defende a importância das ações de acompanhamento 

social desenvolvidas pelos assistentes sociais, pois somente esses profissionais 

conseguem oferecer aos usuários o que nenhum outro profissional oferece, uma vez 
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que os assistentes sociais conhecem as diferentes dimensões da vida dos usuários 

e podem ter uma visão da totalidade enfrentada.  

Nos diferentes tipos de atendimentos, o registro de dados é 

considerado uma exigência institucional, seja para levantamentos estatísticos ou 

para registros da produtividade. Para o profissional, esse registro faz parte de sua 

rotina e obrigações institucionais e cabe ao assistente social, ao elaborar esses 

registros, uma reflexão técnica e ética dos atendimentos prestados.  

Nas ações de caráter individual para o atendimento direto aos 

usuários dos serviços sociais, os assistentes sociais apropriam-se e desenvolvem 

diversos tipos de documentações, como: ficha social, relatório social, parecer social 

e prontuários. Enquanto a essas documentações, Trindade (2013) pontua que 

existem diversas dificuldades aos profissionais, principalmente em garantir o direito e 

o dever ao sigilo profissional, como prevê o Código de Ética, pois nem sempre as 

instituições dispõem de espaços adequados para a guarda da documentação. 

Ainda sobre a documentação utilizada pelo assistente social, 

podemos classificá-la como documentação técnica e documentação burocrático-

administrativa/documentação oficial, como descreve Trindade (2013). Na primeira, 

encontram-se os documentos próprios ao exercício profissional do assistente social: 

ficha social, evolução ou acompanhamento social, formulários de entrevista, 

registros de visitas domiciliares, mapas de acompanhamento ou atendimento, 

relatórios, livros de ocorrência ou de registro de atividade do Serviço Social. Já a 

documentação burocrático-administrativa é caracterizada por meio de cadastros dos 

usuários, fichas de admissão, mapas estatísticos, relatórios administrativos e 

documentações oficiais.  

Além de as documentações feitas pelos assistentes sociais, ainda 

existe o registro das equipes multiprofissionais, ou seja, cabe a cada profissional a 

“evolução” dos atendimentos prestados partindo de uma análise de cada 

profissional. Essas “evoluções” contribuem e enriquecem o conhecimento dos 

diferentes profissionais garantindo um maior acompanhamento aos usuários.  

As ações de caráter coletivo para o atendimento aos usuários dos 

serviços sociais, como aponta Trindade (2013), nem sempre acontecem muito, pois 

a socialização das informações na maior parte das vezes acontece por meio de 

procedimentos individuais. Pode-se destacar como ações de caráter coletivo, as 
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ações voltadas para o âmbito da mobilização, organização, socialização das 

informações.  

Para desenvolver essas ações coletivas, os assistentes sociais 

utilizam diversos instrumentos como materiais educativos, recortes de revistas e 

jornais, filmes, documentários, cartazes, leitura de textos e etc. Os procedimentos 

coletivos, envolve o atendimento dos usuários em agrupamentos, geralmente 

utilizando como critério a existência de situações e necessidades comuns entre eles. 

Esses grupos de atendimentos coletivos, ampliam muitas vezes a compreensão e 

reflexão dos usuários, pois por meio da convivência dos usuários ambos encontram 

semelhanças entre si.  

Ações de caráter coletivo também se configuram na mobilização dos 

assistentes sociais enquanto as Conferências de Saúde, de Saúde Mental, de 

Assistência Social de Infância e Adolescência.  

Ao desenvolver as ações coletivas, Trindade (2013, p. 94) afirma 

que os profissionais precisam: 

 

[...] acionar instrumentos que possibilitem uma comunicação, atinjam 
um maior número de pessoas, dinamizem reflexões e decisões 
coletivas, viabilizem o repasse de informações com potencial de 
multiplicação muito maior do que os realizados nos grupos 
específicos.  

 

Nas ações coletivas, a documentação também é utilizada, porém em 

menores quantidades, pois nem sempre as instituições exigem documentos 

realizados pelos profissionais em ações coletivas.  

Como evidenciadas acima, as ações de atendimento direto ao 

usuário (conhecidas como ações de caráter individual e ações de caráter coletivo) 

são aquelas onde o assistente social realiza atendimento social individual, faz 

levantamento socioeconômico, atendimento social domiciliar, ações grupais e realiza 

trabalho em rede. Essa ação direta com os usuários, caracteriza-se também pela 

incidência das competências elencadas pela lei 8.662/19932, na qual podemos 

destacar os incisos III, V, IX: 

 

                                                 
2 Lei que regulamenta a profissão de Serviço Social desde 7 de junho de 1993. Traz sobre 
tudo nos artigos 4º e 5º as competências profissionais e atribuições privativas, 
respectivamente. 
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III – encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, 
grupos e à população; 
V – orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no 
sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no 
atendimento e na defesa de seus direitos; 
IX – prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria 
relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos 
civis, políticos e sociais da coletividade;  

 
No cotidiano do exercício profissional, percebe-se que os assistentes 

sociais em diferentes espaços sócio-ocupacionais têm encontrado dificuldades para 

realizar as ações de caráter coletivo e político, pois esse trabalho exige uma 

compreensão da dinâmica dos movimentos sociais e uma habilidade política que 

alguns dos profissionais ainda não têm desenvolvidas. Também podemos considerar 

como dificuldades dos profissionais, as atuais condições de trabalho dos assistentes 

sociais, assim como a precarização do Estado. 

Além dessas ações, a autora também destaca as ações 

profissionais, procedimentos e instrumentos de caráter administrativo-organizacional, 

utilizados na articulação inter e intra-institucional e na organização e gestão dos 

serviços sociais. Segundo Trindade (2013), historicamente os assistentes sociais 

tem desempenhado ações que envolvem o contato direto com os usuários. No 

entanto, suas ações não estão somente pautadas nisso, pois os assistentes sociais 

ao longo da história também participam da organização institucional, o que requer 

dos profissionais a estruturação institucional e a organização e gestão dos serviços. 

As ações de caráter administrativo-organizacional, segundo a autora, exigem dos 

assistentes sociais: 

 

[...] a necessidade de elaborar procedimentos e de lidar com 
instrumentos que possuem um perfil diferenciado daqueles utilizados 
no relacionamento direto com os usuários. Por isso, categorizamos as 
ações e os procedimentos administrativo-organizacionais como 
aqueles derivados relativos às ações de articulação intra e 
interinstitucionais e às ações de organização e gestão dos serviços [...] 
(TRINDADE, 2013, p. 98). 
 

 

Os assistentes sociais têm desenvolvido seu trabalho na maior parte 

das vezes na organização institucional das Secretarias Municipais, especialmente de 

Saúde e Assistência Social, nesse âmbito, estão envolvidas ações de planejamento, 

administração, captação de recursos financeiros e elaboração de orçamentos.  
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Trindade (2013), descreve que, para desenvolver essas ações, os 

assistentes sociais utilizam instrumento como planos, programas, projetos, planilhas, 

relatórios, mapas, organogramas, documentação oficial e recursos tecnológicos. É 

exigido dos profissionais que atuam nessa área o domínio de conhecimentos sobre 

organização, planejamento e composição do orçamento público – o que infelizmente 

não é muito trabalhado na formação profissional dos assistentes sociais. 

Essas ações de organização e gestão de serviços, são as atividades 

as quais os assistentes sociais desenvolvem a administração dos serviços, a 

coordenação, monitoramento e avaliação. Enquanto a isso, as competências 

profissionais que se destacam são aquelas estabelecidas nos incisos I, II e VI, 

presentes na lei 8.662/1993: 

 

I – elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a 
órgãos da administração pública, direto ou indireta, empresas, 
entidades e organizações populares; 
II – elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas de 
projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social em 
participação da sociedade civil; 
VI – planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais; 

  
Por fim, abordaremos as ações profissionais que menos se 

evidenciam na atuação dos assistentes sociais, como as ações de formação 

profissional, capacitação e pesquisa.  

Iniciaremos com as ações de formação profissional, que é ocupado 

pela docência, que se por um lado era um campo não muito amplo e nem muito 

ocupado, hoje, com a expansão dos cursos à distância e, com a privatização do 

ensino, se tornou um grande mercado de trabalho para os Assistentes Sociais. 

Atualmente, existem diversas funções para os docentes como: professor efetivo e 

professor substituto nas universidades públicas, professores contratados pelos 

cursos privados (presenciais e a distância), tutoria nos cursos a distância.  

Com o aumento dos cursos de Serviço Social, Trindade (2013) 

aponta que também é necessário que mais assistentes sociais assumam a 

atribuição privativa de supervisão direta de estágio, tanto a supervisão acadêmica 

quanto a supervisão de campo, pois a supervisão de estágio tem grande importância 

no processo de formação profissional. 

No que tange às ações de capacitação, elas não estão somente no 

ambiente acadêmico, mas também em várias instituições onde os assistentes 
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sociais atuam. Segundo Trindade (2013), a capacitação não é apenas com os 

profissionais, pois os assistentes sociais também se responsabilizam em capacitar 

os usuários (principalmente participantes de grupos, conselhos, entidades e 

organizações).  

As ações de pesquisa são utilizadas pelos assistentes sociais não só 

como pesquisa acadêmica, mas como ação que possibilita o conhecimento da 

realidade que o profissional atua, como aponta Trindade (2013).  

As atividades que se configuram como ações voltadas a formação 

profissional são aquelas em que os assistentes sociais elaboram e produzem 

pesquisas, trabalhos extensionistas e também desenvolvem ações de supervisão 

acadêmica e supervisão de campo direcionadas aos estagiários. Todas essas ações 

estão inscritas no art. 5º da lei 8.662/1993, onde destacam-se as atribuições 

profissionais: 

 

V – assumir, no magistério de Serviço Social tanto a nível de 
graduação como pós-graduação, disciplinas e funções que exijam 
conhecimentos próprios e adquiridos em curso de formação regular; 
VI – treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de 
Serviço Social; 
VII – dirigir e coordenar Unidades de Ensino e Cursos de Serviço 
Social, de graduação e pós-graduação; 
VIII – dirigir e coordenar associações, núcleos, centros de estudo e de 
pesquisa em Serviço Social; 
IX – elaborar provas, presidir e compor bancas de exames e 
comissões julgadoras de concursos ou outras formas de seleção para 
Assistentes Sociais, ou onde sejam eferidos conhecimentos inerentes 
ao Serviço Social; 
X – coordenar seminários, encontros, congressos e eventos 
assemelhados sobre assuntos de Serviço Social; 
 
 

Diante dos apontamentos citados, procuramos discorrer neste 

capítulo a emergência do Serviço Social enquanto profissão e a questão do 

assalariamento, assim como pensar o trabalho do assistente social em diferentes 

áreas de atuação partindo das três grandes dimensões profissionais, que norteam a 

atuação profissional.  

No capítulo seguinte, iremos discorrer sobre o trabalho dos 

assistentes sociais voltados ao âmbito da saúde mental, onde iremos abordar uma 

rápida trajetória histórica e enfatizar os pressupostos norteadores.   
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3. O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL NO ÂMBITO 

DA SAÚDE MENTAL 

3.1. A REFORMA PSIQUIÁTRICA NO BRASIL 

Segundo Duarte (2013), desde meados do século passado vem 

acontecendo a desconstrução da velha ordem dominante, hegemônica e excludente 

manicomial-hospitalocêntrica. Esse trabalho de transformação aconteceu de 

diferentes maneiras de acordo com a diversidade das situações existentes em cada 

país. No Brasil, por exemplo, surge em meados da década de 1970 para a década 

de 1980 o movimento de luta antimanicomial.  

O que antecede esse movimento é o surgimento, em 1921, dos 

Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiático a partir do Manicômio Judiciário do 

Rio de janeiro. De acordo com Forti (2016), esses hospitais eram locais que 

mostravam a semelhança entre prisão e manicômio no que se refere à exclusão do 

convívio social. A estes hospitais eram enviados os sujeitos que demonstravam 

qualquer anormalidade ou sinais de delinquência, considerados crime e loucura. 

O referido processo de luta antimanicomial se desenvolveu em 

direção à proposta de uma Reforma Psiquiátrica, que tinha como discussão o 

Projeto de Lei nº 3.657/89 e foi objeto de discussão na I Conferência Nacional de  

Saúde Mental em 1997. Em meio suas idas e vindas, em meados da década de 

1990 ocorreu a discussão desse projeto de lei e começaram a aparecer os primeiros 

serviços substitutivos ao manicômio em oito Estados da federação. Passados doze 

anos, em 6 de abril de 2001,  foi aprovada a Lei nº10.216, que apresenta um novo 

cenário aos cuidados na saúde mental ao longo do processo histórico dadas pelas 

instituições psiquiátricas.   

 

A referida Lei da Reforma Psiquiátrica foi regulamentada pela 
Portaria  do Ministério da Saúde GM nº 336/02 (BRASIL,2004), e 
aponta para diversas formas de atenção que vão além do 
ambulatório e enfermaria. Há hoje toda uma rede de serviços, como 
o hospital-dia, as diversas modalidades dos Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPS), os serviços residenciais terapêuticos, bem 
como os leitos de atenção integral em saúde mental – os leitos 
psiquiátricos e emergências psiquiátricas em hospitais gerais, além 
do fortalecimento da atenção básica em serviços de saúde. Essa 
rede convive com o nosso velho e tradicional modelo 
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hospitallocêntrico e manicomial, mas já se mostra em franca 
demonstração de visibilidade concreta. (DUARTE, 2013, p. 185-186). 

 
 

O Movimento de Reforma Psiquiátrica segundo Melo (2012), está 

intimamente articulado ao movimento social que ficou conhecimedo como 

Movimento Sanitário no Brasil, pois o referido movimento tinha em suas propostas e 

princípios a luta pela saúde pública por meio de um Sistema Único de Saúde (SUS) 

universal, gratuito e de qualidade.  

 

Como a Reforma Sanitária, a Reforma Psiquiátrica (RP) também, se 
configura, não apenas como mudança de um sub-setor, mas como um 
processo político de transformação social. O campo da saúde mental é 
um lugar de conflitos e disputas. Lugar do encontro do singular e do 
social, do eu e do outro. É, também, o lugar de confronto: das idéias 
de liberdade, autonomia e solidariedade contra o controle e a 
segregação, da inclusão e da exclusão, da afirmação da cidadania e 
de sua negação. Portanto, campo de lutas políticas e ideológicas que 
envolvem militância, protagonismos, negociações, articulações, 
pactuações. Assim, a Reforma Psiquiátrica é um movimento político, 
impregnado ética e ideologicamente e o processo de sua construção 
não pode ser desvinculado da luta pela transformação da sociedade. 
(YASUI, 2006, p. 26) 
 
 

De acordo com Yasui (2006), um dos principais desafios da Reforma 

Psiquiátrica foi promover uma ruptura em relação ao modelo psiquiátrico, 

questionando seus conceitos e suas práticas, configurando-se uma transição 

paradigmática entre o “modo asilar” e o “modo psicossocial”. O “modo asilar”, refere 

a um objeto simples e abstrato (a doença mental) em que as estratégias de 

intervenção eram centradas no isolamento/exclusão e no tratamento 

medicamentoso. Já o modelo psicossocial, basea-se em um objeto complexo (a 

existência de sofrimento de um sujeito) em que as estratérias de intervenção são 

baseadas na inclusão/solidariedade e na diversificação dos atos de cuidado.  

No decorrer dos anos, o campo da saúde mental no Brasil obteve 

grandes avanços, como a aprovação da legislação voltada para direitos dos sujeitos 

em sofrimento psíquico e a ampla divulgação de ações e estratégias que a política 

de saúde mental vem desenvolvendo. Com esses avanços, assim como aponta Melo 

(2012), o processo de Reforma Psiquiátrica impulsionou significativamente no 

investimento da desinstitucionalização.   

O paradigma da desinstitucionalização prevê, conforme Robaina 
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(2010), a substituição dos hospitais psiquiátricos por serviços de base comunitária 

(ou serviços substitutivos), onde a tecnologia de cuidado passa a centrar-se nos 

profissionais especializados.  

Atualmente, acupando um lugar previlegiado, de referência na rede 

de saúde mental, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) constituem o campo 

da atenção psicossocial. Duarte (2013) aponta que a legislação vigente determina a 

autonomia dessa unidade em relação à rede hospitalar, pois os CAPS podem 

funcionar exclusivamente em área física específica e independente de qualquer 

estrutura hospitalar, localizando-se dentro dos limites de uma unidade hospitalar 

geral ou de instituições universitárias de saúde, desde que a unidade possua uma 

estrutura física independente, com acesso privativo e equipe profissional própria. 

De acordo com a Lei nº 10.216/2001 que rege o modelo assistencial 

em saúde mental, são direitos da pessoa portadora de transtorno mental, como 

mostra o Art. 2º: 

I – ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, 
consentâneo às suas necessidades; 
II – ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de 
beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção 
na família, no trabalho e na comunidade; 
III – ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração; 
IV – ter garantia de sigilo nas informações prestadas; 
V – ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer 
a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária; 
VI – ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis; 
VII – receber o maior número de informações a respeito de sua 
doença e de seu tratamento; 
VIII – ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos 
invasivos possíveis; 
IX – ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de 
saúde mental. 

 
 

 

O atual modelo psicossocial vigente após Reforma Psiquiátrica 

opera, segundo Duarte (2013), na construção de um novo tipo de referência 

terapêutica, que é caracterizada como “usuário-centrado”, uma vez que esse novo 

modelo propõe dar vez e voz ao sujeito em existência-sofrimento. 

Quanto ao Movimento de Reforma Psiquiátrica, Bisneto (2007) 

aponta que o mesmo perdura até os dias de hoje, bem mais matizado que nos seus 

primórdios, contextualizado de forma diferente, mas mantendo sua importância no 

panorama da Saúde Mental nacional.  



 38 

A partir das conquistas do Movimento de Reforma Psiquiátrica, em 

meados da década de 1990, surge uma maior expansão de serviços psiquiátricos 

alternativos por meio da contratação ou financiamento de atendimentos não-

manicomiais. Após a Reforma Psiquiátrica, surge:  

 

A nova concepção de saúde mental, que visa priorizar o indivíduo e 
não a doença, oferecendo-lhe tratamento humanizado e de qualidade, 
resultou na criação de novos mecanismos e espaços de tratamento 
que provocam para a necessidade de uma ação intersetorial com as 
demais políticas sociais e de um trabalho pautado no fortalecimento e 
atuação em rede, que possibilite uma intervenção integrada, visando á 
integralidade no atendimento ao usuário (BREDOW; DRAVANZ, 2010, 
p. 232). 

 

Segundo Bisneto (2007), com o aumento dos serviços psiquiátricos 

alternativos surge a necessidade da participação do Serviço Social em Saúde 

Mental, devido à formação social e política dos assistentes sociais. Porém, segundo 

Bisneto (2007), existem duas grandes restrições para o Serviço Social atuar nesta 

área: a) os assistentes sociais não são capacitados pela formação universitária para 

entender loucura na sua expressão de totalidade histórica, social e política; b) a 

psiquiatria reformada quer abrir o campo para o “social”, mas o movimento de 

renovação é heterogêneo dentro da categoria e nem todos psiquiatras visam rever 

os mandatos sociais e sua hegemonia no espaço profissional. Assim, como aponta 

Bisneto (2007), o reflexo dessas restrições interfere na prática cotidiana do Serviço 

Social em estabelecimentos psiquiátricos.    

 

3.2. O SERVIÇO SOCIAL NA SAÚDE MENTAL 

 

Diferentemente do Brasil, o Serviço Social atua nos Estados Unidos 

em Saúde Mental desde a sua constituição como tal, sendo uma das primeiras áreas 

de atuação desde o início dos hospitais psiquiátricos. A princípio, os assistentes 

sociais atuavam no reajustamento dos doentes mentais e na prevenção de recaídas. 

O Hospital Psiquiátrico de Boston foi o primeiro a ter o setor de Serviço Social. Neste 

setor, a prática profissional era conhecida como “Serviço Social Psiquiátrico”.  

Segundo Bisneto (2007),  o Serviço Social em Saúde Mental nos 

Estados Unidos seguia uma linha de apoio terapêutico em que os profissionais 
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restringiam seu atendimento  às questões ligadas ao tratamento médico, 

diferentemente como é hoje no Brasil. A atuação profissional era pautada em 

diversos referenciais teóricos , principalmente o funcionalismo, o estrutural-

funcionalismo, o higienismo e as psicologias.  

Bisneto (2007) pontua que, embora a literatura registre o início do 

Serviço Social em Saúde Mental  em meados de 1946, nesse período, não havia 

muitos assistentes sociais trabalhando na área psiquiátrica em clínicas, hospitais ou 

manicômios, até porque o número de profissionais era reduzido até os anos 1960. 

Pode-se dizer que as primeiras práticas profissionais dos assistentes sociais no 

Brasil ocorreram nos Centros de Orientação Infantil  e Centros de Orientação Juvenil 

(COI/COJ) em 1946. Todavia, o número de assistentes sociais trabalhando não 

chegava a constituir uma grande quantidade de profissionais , tal como nos Estados 

Unidos no “Serviço Social Psiquiátrico”.  

Somente após o golpe de Estado, em 1964, que procedeu a 

reformas no sistema de saúde e previdência, houve mudanças no quadro hospitalar 

brasileiro.  

 

O número de hospícios no Brasil teve um grande aumento após 1964 
com as reformas da saúde e da prevedência promovidas pela 
ditadura militar, com a administração centralizada e com a 
privatização do atendimento médico. Com a passagem do 
atendimento psiquiátrico para a rede previdenciária conveniada 
privada abriram-se várias clínicas psiquiátricas que faziam o 
atendimento e depois eram pagas pelo INPS. Com isso se 
multiplicou a possibilidade de empregar assistentes sociais na área 
da Sáude Mental. (BISNETO, 2007, p. 23).  
 

 

Segundo Bisneto (2007), a inserção efetiva do Serviço Social em 

hospitais psiquiátricos nos anos de 1970, se deu por exigências do Instituto Nacional 

de Previdência Social (INPS), que destacavam a importância da equipe 

interprofissional na prestação de assistência ao doente mental. Portanto, só na 

década de 1970 que se iniciou uma atuação expressiva de assistentes sociais na 

área psiquiátrica. 

 

Durante os anos 70, a influência da psiquiatria preventiva norte-
americana, bem como o papel mais ativo de organizações 
internacionais, tais como a Organização Mundial de Saúde (OMS) e 
sua subsidiária Organização Pan-Americana de Saúde (OPS), 
tiveram forte repercussão dentro do campo da saúde pública e da 
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militância entre os médicos e profissionais de saúde no Brasil. 
Apesar do regime autoritário na década de 70, algumas tentativas de 
reorganização do setor psiquiátrico foram feitas, como a portaria do 
INAMPS de 1973, exigindo, entre outras coisas, o aumento do 
número de profissionais nos hospitais, incluindo as assistentes 
sociais. (VASCONCELOS, 2000, p. 192). 
 

 

Bisneto (2007) conclui que a inserção do Serviço Social na década 

de 1970 na Saúde Mental se deu mais como uma medida racionalizadora do sistema 

saúde-previdência.  Concomitantemente, neste mesmo período no Brasil, o Serviço 

Social vivia o Movimento de Reconceituação em que as métodologias clássicas da 

profissão, assim como no campo da Sáude Mental, eram contestadas pelos 

assistentes sociais. As práticas de atuação na psiquiátria encontravam dificuldades 

de articulação entre as novas teorias em Serviço Social, não conseguindo 

estabelecer uma metodologia de atuação em Saúde Mental.  

Pode-se dizer, segundo Bisneto (2007), que no Brasil o Serviço 

Social não teve muita ênfase ao avanço de pesquisas no campo da Saúde Mental 

durante o Movimento de Reconceituação e na sua fase seguinte, pois a ênfase das 

pesquisas eram pautadas principalmente em movimentos sociais, políticas socias e 

ao estatuto profissional. A partir dessas considerações, Bisneto (2007, p. 30) 

esclarece /afirma: 

 

a) não há tanto acúmulo de debate em Serviço Social e Saúde 
Mental no Brasil, pois a entrada maciça nessa área se deu de forma 
tardia (nos anos 1970), tendo a profissão, em grande parte, rejeitado 
o debate anterior; b) para a construção de uma prática ligada à 
“intenção de ruptura” teriam sido necessárias mais pesquisas, isto é, 
fazer a análise crítica das políticas sociais do capitalismo no Brasil 
também no campo da Sáude Mental e realizar o aprofundamento das 
relações entre a dinâmica da sociedade de classes, a loucura e a 
subjetividade.  

 
 

Cabe resaltar que a Reforma Sanitária também é um aspecto 

histórico brasileiro que contribuiu para a ampliação do número de assistentes sociais 

na Saúde Mental nos anos 1990, pois tratava-se de um Movimento Sanitarista 

iniciado na década de 1970 por médicos e lideranças políticas do setor da saúde, 

que ficou conhecido como “Reforma Sanitária Brasileira”. Tal reforma representou 

avanços democráticos na área da Saúde expressos na Constituição Brasileira de 

1988 e demandou a criação do Sistema Único de Saúde (SUS). Com a 
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implementação desse novo sistema no início dos anos 90, a saúde se reafirma como 

o maior campo de trabalho do Serviço Social, pois as cidades começaram a integrar 

a assistência psiquiátrica à rede de atenção básica de saúde em nível municipal, 

criando programas específicos em Sáude Mental.  

Trazendo a discusão para a atualidade, Bisneto (2007) pontua que 

no Brasil há a conjunção de quatro fatores sociais, de forma inédita: o capitalismo 

monopolista, a globalização financeira e mercantilista, o neoliberalismo e a 

reestruturação produtiva. O resultante desses fatores sociais apontam para sérios 

problemas na ordem do Serviço Social e da Saúde Mental.  

 

A crise do Estado e das políticas sociais exerce influência sobre a 
sociedade, as organizações institucionais e as práticas cotidianas. 
Calcado no projeto neoliberal, o planejamento econômico faz 
contenção de gastos na área da saúde pública pela racionalização dos 
serviços, implicando a diminuição da oferta do atendimento, a 
passagem da responsabilidade para o setor privado que objetiva 
principalmente o lucro, a descentralização da saúde com inserção de 
compromisso e o atendimento às camadas pauperizadas através de 
serviços mínimos e assistência apenas básica, essencial. (BISNETO, 
2007, p. 42). 
 
 

De acordo a descrição de Bisneto (2007), embora a Reforma 

Psiquiátrica no Brasil tenha êxito em vários segmentos de atuação, após a década 

de 1990, com a hegemonia das políticas neoliberais, o movimento tem sofrido 

instabilidades na continuidade de suas propostas, dentre elas a diminuição de 

investimentos públicos no setor de Saúde Mental.  

O forte impacto do neoliberalismo no Brasil, no que diz respeito às 

políticas sociais, gerou desmontes da assistência pública nas áreas de saúde, 

educação, previdência, segurança, justiça, cultura, entre outras. Quanto à Saúde 

Mental nesse quadro, o neoliberalismo incentiva a busca pela medicalização por 

meio da indústria farmacêutica e do tratamento baseado em remédios, já que há na 

atualidade o aumento dos problemas psísicos. 

Em relação ao Serviço Social na Saúde Mental existem diversos 

problemas históricos, como os problemas da interdisciplinaridade, da psicologização 

e dos grupos. Uma das grandes discussões na metodologia de atuação dos 

assistentes sociais é a questão da interdisciplinaridade, pois essa atuação baseia-se 

em fatores biológicos, psicológicos e sociais, acreditando que apenas um ramo de 
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conhecimento não dê conta  da problemática, pois segundo Bisneto (2007, p. 50): 

 

Historicamente, a entrada de assistentes sociais na Saúde Mental foi 
sobredeterminada pela criação de equipes multidisciplinares no 
atendimento psiquiátrico. Essas equipes não se constituíram apenas 
porque o Serviço Social seria uma nova forma de encaminhar o 
problema da loucura, mas também porque o Serviço Social atuaria 
como “apaziguador” das “questões sociais” emergentes na área 
manicomial e como barateador dos custos de assistência em geral.  
 
 

Sobre a origem da interdisciplinardade, o autor relata que existem 

críticas, pois a mesma não advém apenas de uma racionalidade científica que visa a 

uma maior eficiência e efetividade dos programas na Saúde, mas o interesse, razões 

políticas e financeiras. Há na implementação de saberes nas equipes 

multiprofissionais visando à interdisciplinaridade diversos debates acerca do Serviço 

Social em Saúde Mental, visto que a prática mostra que existem diversas diferenças 

não só de intenções pessoais e corporativistas, mas também na interlocução de 

paradigmas diferentes entre as áreas profissionais.  

No Serviço Social em Saúde Mental os assistentes sociais trabalham 

não somente numa perspectiva pluralista, mas usando novos campos de coerência 

como a Análise Institucional. Essas ideias institucionalistas entraram no Brasil de 

forma diferenciada para as diversas categorias profissionais que atuam na Saúde 

Mental. No Serviço Social, por exemplo, a Análise Institucional começou por meio de 

contribuições de Vicente Faleiros e Jean Robert Weisshaupt, professores 

universitários, e passavam contribuições acerca de um institucionalismo marxista e 

sociológico, assim como  introduziram ideias de Foucault sobre o poder. 

 

Nos anos 1970, o assistentes social era chamado para fazer parte de 
equipes multiprofissionais sem uma definição clara do perfil de 
atuação, trabalhando mais como auxiliar do psiquiatra nos problemas 
sociais do que especificamente como assistente social. Mas, 
atualmente, é requisitado a participar de atendimento interdisciplinar 
para dar atenção ao laudo social do sofrimento mental, o que é 
valorizado pelo novo enfoque da psiquiatria reformada. (BISNETO, 
2007, p. 53). 
 
 

Além da interdisciplinaridade, existe também na atuação do Serviço 

Social em Saúde Mental a intercolução de conhecimentos vindos das áreas da 

psicologia e da psiquiatria. Para o assistente social executar a prática na Saúde 
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Mental, é necessária a ampliação do tratamento teórico, ou seja, estudar, criticar e 

teorizar as inter-relações do social com o subjetivo.  

Outro ponto que nortea a prática do Serviço Social na Saúde Mental 

é a questão dos “grupos”, pois desde o Movimento de Reforma Psiquiátrica os 

assistentes sociais realizavam atendimentos em grupos, em que elaboravam oficinas 

e atividades grupais nas organizações psiquiátricas. Desde os primórdios da 

profissão em 1930, existia a corrente conhecida como “Serviço Social de Grupo”, 

porém, a partir do Movimento de Reconceituação do Serviço Social na América 

Latina, houve o rompimento com essa base conservadora, o que fez sumir do 

Serviço Social a atuação e ensinamentos sobre grupos no Brasil.  

Grande parte dos assistentes sociais que compõem as equipes 

multidisciplinares não são capacitados em sua formação acadêmica em atuar na 

interlocução crítica do ambiente “grupalizador”, assim como os médicos psiquiatras 

que também não estudam em sua formação acadêmica as técnicas de “grupos”. Já 

os psicólogos, ao contrário desses profissionais, estudam no decorrer de sua 

formação acadêmica a “teoria de grupos”.  

Por fim, cabe resaltar que a prática do Serviço Social em Saúde 

Mental passou por três momentos diferentes, assim como aponta Bisneto (2007): a) 

em 1946, com as primeiras inserções residuais, em que se usavam modelos 

higienistas, caritativos, clínicos e funcionalistas; b) em 1970, a partir das reformas no 

sistema de saúde e previdência após golpe de Estado de 1964, em que se inicia a 

contratação de assistentes sociais para atuar em estabelecimentos psiquiátricos; c) 

em 1990, com a expansão cada vez maior do número de assistentes sociais, agora 

conveniados ao SUS e também a programas municipais e estaduais de Saúde 

Mental. 

A demanda do Serviço Social em Saúde Mental pós golpe de 1964 

foi requerida pelo Estado. Porém, o quadro de demandas se alterou nos dias de hoje 

em três aspectos ligados aos usuários, aos médicos e aos hospitais e clínicas 

psiquiátricas. 

Aos usuários, houve a necessidade de maior atendimento pelos 

assistentes sociais principalmente no que diz respeito a “questão social” e Saúde 

Mental por meio de problemas sociais que deflagram os problemas mentais. A partir 

disso, a população necessita não somente de assistência médica, como também de 

assistência social conjuntamente. 
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Os médicos e profissionais que atuam na Saúde Mental começam 

ver a necessidade da atuação dos assistentes sociais em relação aos problemas 

sociais que afetam os transtornos mentais. Já as clínicas e hospitais psiquiátricos 

começam contratar e requerer dos assistentes sociais ajuda na minimização dos 

custos e aumento da lucratividade. 

Como já apontado anteriormente, existe na Saúde Mental uma 

enorme carência em pesquisa na área. No Serviço Social em Saúde Mental,  não é 

diferente, podendo justificar como principais problemas metodológicos  a entrada 

tardia de profissionais neste campo de atuação; as inadequações teóricas; as 

dificuldades no ensino, pesquisa e publicações; a atuação das equipes 

multidisciplinares; a psicologização das relações sociais e o ambiente “grupalizante”. 

Na atualidade, os assistentes sociais que trabalham na Saúde 

Mental após Reforma Psiquiátrica devem segundo Bisneto (2007, p. 61), pautar-se 

em: 

[...] o assistente social não deve ser apenas o profissional do 
“cuidado”, da “atenção”, mas o técnico que pode desenvolver a crítica 
à sociedade burguesa e à loucura na sua correlação com o 
capitalismo. O assistente social não deve apenas se munir de técnicas 
para atuar na Saúde Mental, mas sim desenvolver metodologias, 
avançando na análise crítica da sociedade nas suas refrações com a 
loucura, para daí conceber as mediações para intervenção no campo 
psiquiátrico.  
 

Portanto, desde 1990 são exigidas dos assistentes sociais pelo SUS 

e pelo Movimento de Reforma Psiquiátrica, não só funções típicas como dar 

assistência social aos portadores de transtornos mentais, como também a atuação 

em diversos campos de atuação profissional, tendo em vista um cenário de 

contenção de gastos e minimalização do Estado com a ofensiva neoliberal  

Na contemporaneidade, um dos principais campos de atuação dos 

assistentes sociais na saúde mental ocorre nos Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS), que foram criados para oferecer assistência em saúde mental. Segundo 

Mota e Rodrigues (2016), essas instituições são permeadas por aspectos políticos, 

na medida em que atuam num modelo de gestão participativa e de controle social, 

também operam como instância de efetivação de um projeto terapêutico que visa à 

humanização da saúde. 

Cabe aos assistentes sociais realizar atividades como acolhimento, 

visitas domiciliares e institucionais, realização de grupos sobre direitos sociais e 
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noções de cidadania com os usuários, realizar atendimento junto as famílias, 

organizar assembleias com os usuários  e também realizar a elaboração de 

relatórios sociais e pareces sociais. (MOTA; RODRIGUES, 2016). 

De acordo com a pesquisa realizada por Mota e Rodrigues (2016), 

referente aos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), as autoras concluem que as 

atividades, objetivos e instrumentos utilizados pelos assistentes sociais, assim como 

as ações desenvolvidas, estão relacionadas ao que preconiza a Lei que 

Regulamenta a Profissão, não estando nenhuma ação na direção oposta. Assim, 

Mota e Rodrigues (2016, p. 666) explicam: 

 

A visita domiciliar, por exemplo, é necessária para viabilizar a 
identificação da situação demandada por usuários e familiares à 
instituição e compreende o registro das informações, dos fatores 
socioeconômicos, bem como dos aspectos da dinâmica familiar, que 
possam dificultar a continuidade do tratamento dos usuários no Caps. 
O conteúdo da visita é socializado em livros da equipe 
multiprofissional e também no prontuário do usuário. Desta forma, os 
profissionais passam a ter uma maior apropriação para atuar diante de 
situações específicas referentes ao processo de cuidado dos sujeitos 
participantes do Caps. 
 
 

No âmbito do controle , conforme Robaina (2010), cabe aos 

assistentes sociais nos campos de atuação, o desafio de problematizar junto aos 

usuários e familiares a participação na gestão, provocando articulações com as 

instâncias organizativas da saúde em geral, como por exemplo, os conselhos e 

conferências. 

Segundo Robaina (2010), na contemporaneidade, vem sendo 

dirigido aos  assistentes sociais que atuam na saúde mental o trabalho com famílias, 

mesmo que  esse tipo de trabalho não seja atribuição exclusiva do Serviço Social, 

nem mesmo como objeto de estudo. A autora assegura que, dentre as categorias 

profissionais que atuam na saúde mental, os assistentes sociais são os profissionais 

que tem o maior conhecimento e trato nessa área.  

Por fim, é válido ressaltar que a Saúde Mental atualmente vem 

sendo um campo muito amplo de possibilidades de intervenção para os assistentes 

sociais. Podemos destacar como principais campos de atuação após Reforma 

Psiquiátrica, os CAPS (considerados um dos maiores campos), os hospitais 

psiquiátricos, os ambulatórios de psiquiátria e as comunidades terapêuticas.  
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Bredow e Dravanz (2010) descrevem que, embora existam diversos 

empecilhos no cotidiano profissional dos assistentes sociais como falta de recursos 

(tanto humanos, quanto financeiros) para a realização das ações profissionais, o 

processo de socialização de informações é sempre uma ferramenta possível de 

intervenção para o incentivo aos usuários, as famílias e aos trabalhadores nos 

espaços de discussão e nos serviços.  

Portanto, segundo as autoras, o trabalho do assistente social 

encontra-se diretamente envolvido no processo de formulação, execução e 

acompanhamento de ações que visem à promoção da saúde. Para elas, os 

assistentes sociais têm por meio de seus dispositivos teórico-metodológicos, ético-

políticos e técnico-operativos, as ferramentas necessárias para a articulação, 

construção e proposições com os diferentes espaços de atenção aos usuários.  
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4. O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL NO 

AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

Neste capítulo, por meio de uma pesquisa documental3,  iremos 

descrever o Hospital Universitário de Londrina e o Ambulatório de Especialidades do 

Hospital Universitário. Na sequência, abordaremos o setor da psiquiatria, assim 

como a atuação do Serviço Social dentro deste setor.  

 

4.1. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LONDRINA, AMBULATÓRIO DE 

ESPECIALIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (AEHU) E O SETOR DA 

PSIQUIATRIA 

O Hospital Universitário de Londrina (HU) foi ativado em 1º de 

agosto de 1971, em um prédio cedido pela Sociedade Evangélica de Londrina, 

localizado na época na rua Pernambuco, esquina com a rua Alagoas, em Londrina – 

Pr. Em 1975, o Hospital Universitário foi transferido para as instalações do Sanatório 

Noel Nutels, localizado na Av. Robert Koch, 60 em Londrina passando a denominar-

se Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná. Em 2004, com a atualização 

do regimento da Universidade Estadual de Londrina, volta a denominar-se Hospital 

Universitário. 

O HU é o maior órgão suplementar da Universidade Estadual de 

Londrina. Está ligado academicamente ao CCS (Centro de Ciências da Saúde).  

Tem por objetivo desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão de serviços à 

comunidade. É considerado o único hospital público de grande porte no norte do 

Paraná. Referência como Hospital de alta complexidade. Hospital estratégico e 

tradicional centro de referência para o SUS (Sistema Único de Saúde). Atende 

pacientes de cerca de 250 municípios do Paraná e de mais de 100 cidades de 

outros estados, de várias regiões do país, principalmente São Paulo, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul e Rondônia. 

                                                 
3 Para realizar a Pesquisa Documental, iremos utilizar os documentos pertinentes à 
instituição como: Plano de Ação Profissional (2005), o Plano de Estágio (2018) elaborado 
nas disciplinas de Prática Profissional II e Estágio Supervisionado II e coleta de dados 
através dos Prontuários Sociais gerado pelo programa “Gestão Social” referente aos meses 
de julho e agosto de 2017. 
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Tem como missão “Prestar assistência integral à saúde, com 

excelência e qualidade, participando na prática do ensino, pesquisa e extensão, 

integrados ao Sistema Único de Saúde, contribuindo para a melhoria da qualidade 

de vida da população” (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, 2018).  

O HU serve de campo de estágio direto para os cursos de 

graduação em Medicina, Farmácia-Bioquímica, Enfermagem e Fisioterapia, além de 

programas de estágio de outras áreas, como Serviço Social e Administração. 

Oferece Residência Médica, Residência em Enfermagem, Residência em 

Fisioterapia e Residência Multiprofissional. O hospital atende no processo de 

internação e atua praticamente em todas as especialidades médicas e, por conta de 

sua qualidade e abrangência no atendimento, tem conquistado reconhecimento 

nacional em suas ações desenvolvidas, conquistando diversos títulos (HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO, 2018). 

Na década de 90, surgiu, a partir da resolução nº 2.567 de 1994 o 

Ambulatório de Especialidades do Hospital Universitário (AEHU), localizado dentro 

do campus da Universidade Estadual de Londrina (UEL) e tem como objetivo 

desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão junto à comunidade 

acadêmica, descentralizando os atendimentos do HU e visando à integralidade e 

qualidade na assistência à saúde. No início, era intitulado de Hospital das Clínicas 

(HC) e, apenas em 2013, foi alterado para AEHU.  

O AEHU é uma instituição de natureza pública e está vinculada 

administrativamente ao Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná 

(HURNP), que é um órgão suplementar da Universidade Estadual de Londrina. 

Presta atendimento ambulatorial na atenção secundária à saúde aos usuários do 

Sistema Único de Saúde (SUS) do munícipio de Londrina-PR e e dos munícipios da 

17ª Regional de Saúde4 e também por meio do Tratamento Fora do Domicílio (TFD). 

Assim, o ambulatório não realiza atendimento por procura direta, apenas por meio 

de encaminhamento. 

O AEHU oferta diversas especialidades e subespecialidades 

atendendo aos usuários de Londrina e a 17ª Regional de Saúde. Dentre essas 

especialidades, está a Psiquiatria que faz parte da clínica médica do Hospital 

                                                 
4 Municípios de abrangência da 17ª Regional de Saúde: Alvorada do Sul, Assaí, Bela Vista 
do Paraíso, Cafeara, Cambé, Centenário do Sul, Florestópolis, Guaraci, Ibiporã, Jaguapitã, 
Jataizinho, Londrina, Lupionópolis, Miraselva, Pitangueiras, Porecatu, Prado Ferreira, 
Primeiro de Maio, Rolândia, Sertanópolis e Tamarana. 
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Universitário de Londrina. O setor da Psiquiatria no AEHU está dividido em 8 

subespecialidades (Psiquiatria Geral, Psiquiatria Ansiedade, Psiquiatria 

Esquizofrenia, Psiquiatria Infantil, Psiquiatria Tabagismo, Psiquiatria Personalidade, 

Psiquiatria Retorno Precoce e Psiquiatria Transtorno Bipolar).  

A Psiquiatria do AEHU tem como objetivo, atender os mais diversos 

transtornos mentais das pessoas. Atualmente, estão em acompanhamento pelo 

setor média de 500 usuários/pacientes atendidos nas mais diversas 

subespecialidades. Compõem a equipe da psiquiatria docentes, residentes e 

assistente social que fica responsável por maior parte dos atendimentos sociais 

pertinentes ao setor. 

 

4.2. O SERVIÇO SOCIAL NO AEHU 

De acordo com o Plano de Estágio (2018), o setor do Serviço Social 

no Ambulatório de Especialidades do Hospital Universitário (AEHU) está vinculado 

administrativamente à Gerência Clínica do AEHU e tecnicamente à Divisão do 

Serviço Social do Hospital Universitário (HU). O setor está localizado no AEHU 

desde 1994 quando foi inaugurado o ambulatório e conta atualmente com três 

assistentes sociais, três estagiárias, uma residente e uma técnica-administrativa. 

Os atendimentos e atividades realizados por meio do Serviço Social 

no AEHU podem ser categorizados como ações educativas nas salas de espera, 

projetos de equipe multiprofissional em alguns ambulatórios específicos e o plantão 

social que acontece diariamente por meio de busca espontânea e busca ativa. 

De acordo com Marques (2016), devido à redução no número de 

profissionais nos últimos anos, devido à não contratação de novos profissionais por 

meio do Governo Estadual, o serviço social tem como desafio dar continuidade ao 

trabalho da área social, o que afeta diretamente as condições de trabalho dos 

profissiossionais.  

Marques (2016) aponta que o Plantão Social na atual conjuntura, 

configura-se como um dos principais espaços de ação tanto das assistestes sociais 

quantos das estagiárias, sobretudo por conta do número insuficiente de assistentes 

sociais para atuar nas várias unidades de atendimento. No entanto, o exercício 

profissional não se reduz somente a este espaço de atuação, existem também 

outras unidades de atendimento do Serviço Social dentro do AEHU. Dentre elas as 



 50 

ações educativas em sala de espera e os projetos multiprofissionais em alguns 

ambulatórios.  

As ações educativas visam a assegurar informações aos usuários, 

ampliar a participação institucional, dinamização dos espaços coletivos e ocorrem 

nas salas de espera. As assistentes sociais atuam na perspectiva de adesão ao 

tratamento e acesso a direitos sociais aos usuários. A abordagem aos usuários 

acontece de forma coletiva e é considerada importante para socializar informações 

(MARQUES, 2016 apud GARCIA, 2009).  

Atualmente, existem três projetos multiprofissionais que são 

desenvolvidos por assistentes sociais em alguns ambulatórios médicos específicos. 

Dentre estes estão: Ambulatório Multidisciplinar de Atendimento a Pessoas Com 

Aids; Ambulatório Interdisciplinar de Atendimento à Pessoas Com Transtorno Mental 

e Ambulatório Multidisciplinar da Pessoa com  Diabetes Melittus Tipo1.  

Nestes ambulatórios, o trabalho multiprofissional tem como foco 

atuar com o paciente, família e sua rede de relacionamentos numa perspectiva de 

educação, prevenção e assistência e tem como objetivos buscar a participação dos 

usuários no processo de tratamento, bem como viabilizar o seu acesso à direitos 

enquanto cidadão; construir espaços coletivos que favoreçam a participação dos 

usuários, estimulando discussões e troca de experiências referentes ao cotidiano 

vivenciado, adoecimento, enfrentamento da epidemia e adesão ao tratamento; 

desenvolver ações junto à equipe multiprofissional visando a identificação e reflexão 

quanto aos aspectos éticos, legais e psicossociais da doença (MARQUES, 2016 

apud NARCISO, 2005). 

De acordo com Plano de Estágio (2018), as principais demandas 

identificadas que chegam para o Serviço Social são: acesso aos direitos sociais; 

necessidades objetivas e essenciais; processo saúde-doença; relação usuário e 

instituição; serviços para tratamento não disponibilizado pelo HU; violação de 

direitos, negligência e adesão ao tratamento.  

Para a sistematização de dados referentes ao Serviço Social, o setor 

conta com um sistema informatizado próprio chamado “Gestão Social”, o qual 

apenas as divisões HU e AEHU têm acesso às informações pertinentes aos 

atendimentos sociais. Neste sistema, o Serviço Social de forma permanente evolui 

os atendimentos sociais e registra os dados dos atendimentos, o que contribui de 
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maneira eficaz o trabalho desenvolvido pelo setor do Serviço Social desde sua 

intervenção até a investigação.  

Atualmente, o setor do Serviço Social no AEHU conta com três 

assistentes sociais (concursadas), uma técnica administrativa, uma residente e três 

estagiárias de 4º ano que cumprem estágio obrigatório em Serviço Social. As 

assistentes sociais se dividem entre as mais diversas tarefas e funções enquanto 

assistentes sociais, ambas realizam atendimentos no Plantão Social acompanhadas 

da residente e estagiárias e se dividem nos atendimentos as principais 

especialidades, em que cada uma fica responsável por maior parte dos 

atendimentos sociais prestados ao setor.   

 

4.3. O SERVIÇO SOCIAL NA PSIQUIATRIA DO AEHU 

Para realização da pesquisa documental referente à atuação do 

Serviço Social dentro da psiquiatria, foi utilizado como recorte os meses de julho e 

agosto de 20175. A partir desse recorte, foi realizado levantamento da análise dos 

dados os quais serão apresentados ao decorrer do trabalho.  

De acordo com informações sistematizadas pelo sistema 

operacional do AEHU, foram disponibilizadas para esta pesquisa, no período a partir 

de 01 de julho de 2017 a 31 agosto de 2017 foram registrados 377 atendimentos 

médicos na Psiquiatria (dentre eles nas subespecialidades: Psiquiatria Ansiedade, 

Psiquiatria Esquizofrenia, Psiquiatria Geral, Psiquiatria Infantil, Psiquiatria 

Personalidade, Psiquiatria Retorno Precoce, Psiquiatria Tabagismo e Psiquiatria 

Transtorno Bipolar).  

 

Quadro 1 – Atendimentos Médicos Psiquiatria 

Subespecialidade Médica Número de Atendimentos Médicos 

Psiquiatria Esquizofrenia 106 

Psiquiatria Transtorno Bipolar 84 

Psiquiatria Tabagismo 45 

                                                 
5 A escolha por este período se deu a partir de levantamento feito através do programa 
“Gestão Social”, onde foi diagnosticado que nos meses de julho e agosto de 2017 houve 
maior número de atendimentos registrados pelo Serviço Social referentes à psiquiatria do 
AEHU.  
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Psiquiatria Infantil 45 

Psiquiatria Personalidade 35 

Psiquiatria Geral 34 

Psiquiatria Ansiedade 16 

Psiquiatria Retorno Precoce 12 

Fonte: a própria autora, 2018. 

 

Destes 377 atendimentos médicos, 115 atendimentos referem-se ao 

mês de julho/2017 e 262 atendimentos são de agosto/2017. Podemos identificar 311 

usuários/pacientes diferentes neste período, 101 homens e 210 mulheres os quais 

fazem acompanhamento médico especializado na Psiquiatria do AEHU e passaram 

por atendimento nestes dois meses. 

A partir dessas informações disponibilizadas pelo sistema 

operacional a partir de planilha do AEHU, podemos verificar quantitativamente as 

informações referentes à Psiquiatria no que tange aos atendimentos médicos.  

Ao analisar/observar os atendimentos médicos registrados nesse 

período, foi possível verificar, por meio do programa “Gestão Social”6, os 

atendimentos sociais registrados pelo Serviço Social, os quais totalizaram 56 

atendimentos sociais entre HU e AEHU pertinentes ao setor da Psiquiatria. Destes 

56 atendimentos realizados pelo setor do Serviço Social nos dois meses, fizemos o 

recorte de 39 atendimentos que foram realizados na Psiquiatria do AEHU pela 

assistente social responsável por maior parte dos atendimentos sociais do setor.  

A assistente social tem 53 anos, é graduada em Serviço Social pela 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) atua como assistente social há 27 anos e 

quase sempre trabalhou na área da saúde. A mesma trabalha no HU/AEHU há 22 

anos e atua no AEHU há 18 anos. É concursada e trabalha 40 horas semanais. 

Durante os 18 anos de atuação no AEHU como assistente social, sempre ficou 

responsável por maior parte dos atendimentos pertinentes ao ambulatório da 

Psiquiatria.  

                                                 
6 O programa “Gestão Social” é um programa/sistema operacional próprio desenvolvido 
através do Hospital Universitário de Londrina e o Ambulatório de Especialidades do Hospital 
Universitário, onde apenas o Serviço Social de ambas as instituições tem acesso as 
informações contidas. Este programa é a principal fonte de registro dos atendimentos 
sociais, onde os assistentes sociais costumam fazer suas evoluções de atendimentos. 
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De acordo com o recorte dos 39 atendimentos realizados pela 

assistente social nos meses de julho e agosto de 2017, verificamos por meio de 

registros no sistema operacional “Gestão Social” os prontuários sociais. Nestes 

prontuários, foi possível observar o perfil dos usuários, as demandas e o que foi 

desenvolvido pelo Serviço Social durante tais atendimentos.  

Quanto ao perfil desses usuários, podemos observar que existiu 

uma relevância de atendimento social a pessoas do sexo feminino, com 32 

atendimentos femininos e 7 atendimentos masculinos. A idade relevante desses 

usuários que passaram pelo Serviço Social, fica entre 40 a 60 anos e, em sua 

maioria, os usuários residem no município de Londrina – PR, em acompanhamento 

nas diversas subespecialidades da Psiquiatria do AEHU. Os usuários chegaram ao 

Serviço Social nesse período por meio de busca espontânea, busca ativa pela 

assistente social ou encaminhados pela equipe médica da Psiquiatria.  

Segundo a assistente social responsável, durante entrevista 

realizada no início de novembro de 2018, as demandas que chegam para o Serviço 

Social relacionadas à Psiquiatria geralmente acontecem da seguinte forma: 

 

“É interessante ver historicamente que antes eu ia muito para o setor 
e ficava meio que de plantão pra ser vista, procurava demanda, fazia 
contato com os usuários. E hoje a demanda maior vem da equipe 
médica que solicita bastante, principalmente os residentes. Eu acho 
que isso vem em decorrência de um esclarecimento maior da 
competência do assistente social e até porque são 17 anos que atuo 
junto a essa equipe, então acho que com o passar do tempo hoje 
pode-se dizer que trabalhamos numa equipe multiprofissional e tem 
muito também a busca espontânea, tanto aqueles usuários que 
conhecem mais de 17 anos os quais eu acompanho quanto aos 
novos que as vezes na consulta médica é citado alguma coisa de 
direitos e ele se interessa e procura o Serviço Social. Posso dizer 
que a minha procura diminuiu bastante atualmente, mas eu tenho 
ainda sim ido até o setor observado algumas situações e demandas 
e tomo essa iniciativa quando necessário”. 

 

Quais seriam essas demandas? 

De acordo com a assistente social durante entrevista realizada para 

esta pesquisa, as mais diversas demandas chegam ao Serviço Social pertinentes 

aos usuários da Psiquiatria: 

 

“Chegam diversas demandas, as determinantes que chamamos de 
objetivas e na Psiquiatria mais do que outras especialidades as 
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demandas são mais amplas eu diria. Vai desde a adesão ao 
tratamento médico, que na área da psiquiatria é bem complexo 
principalmente por que eu costumo dizer são doenças que não 
aparecem em raio x  e nem sai sangue, então até acertar o 
diagnóstico, a medicação, até a pessoa admitir que precisa o 
tratamento são anos normalmente [...]” 

 

Com base na pesquisa documental por meio dos prontuários sociais 

gerados pelo sistema operacional, ao observarmos as 39 evoluções dos 

atendimentos sociais prestados nesse período, deparamo-nos com as seguintes 

demandas sociais vindas de usuários da Psiquiatria:  

  Adesão ao Tratamento: entende-se como demanda de adesão 

ao tratamento, aquelas demandas vindas de usuários quanto ao uso de medicação 

conforme prescrito pela equipe médica, frequência nos retornos, adaptação com o 

tratamento e acompanhamento profissional. Esse tipo de demanda é muito 

recorrente ao Serviço Social, geralmente os usuários são encaminhados pela equipe 

médica ou até mesmo procuram o Serviço Social para obter informações quanto à 

adesão ao tratamento. Na psiquiatria, por exemplo, a não adesão ao tratamento 

médico é muito recorrente, principalmente por serem doenças psíquicas e, muitas 

vezes, difíceis de serem diagnosticadas, o tratamento costuma ser longo e de difícil 

adaptação do usuário e seus familiares. Quando os usuários não aderem ao 

tratamento de forma adequada, a equipe médica sempre solicita a intervenção do 

Serviço Social para auxiliá-los e repassar informações.  

  Conflitos Familiares: entende-se como demandas de conflitos 

familiares todas aquelas demandas que chegam ao Serviço Social pertinentes a 

conflitos entre os usuários e seus familiares. Esse tipo de demanda é muito 

recorrente ao Serviço Social, principalmente na psiquiatria, pois devido ao 

diagnóstico da doença, muitos usuários apresentam maior dificuldade de convívio 

social. Os conflitos acontecem entre casais, pais e filhos e até mesmo com familiares 

mais distantes. Muitas vezes, os usuários ou até mesmo os familiares apresentam 

esse tipo demanda e relatam a dificuldade da relação no convívio uns com os outros.  

 Dificuldades Econômicas: os usuários em acompanhamento na 

psiquiatria relatam demandas de dificuldades econômicas, muitos deles, devido à 

doença e ao tratamento médico não conseguem trabalhar ou mesmo desenvolver 

algumas funções cotidianas e isso afeta economicamente os usuários e suas 
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famílias. São apresentadas dificuldades em subsidiar a medicação, o transporte, a 

alimentação e as despesas da casa. 

  Auxílio Transporte: a demanda de auxílio transporte é bastante 

recorrente no AEHU, principalmente por ser um ambulatório de especialidades e 

acontecer consultas periodicamente, os usuários possuem dificuldades em subsidiar 

o transporte com frequência. Muito dos atendimentos da psiquiatria acontecem 

semanalmente (principalmente no início do tratamento médico), o que dificulta os 

usuários e a família a subsidiar esses gastos. Às vezes, os usuários necessitam de 

auxílio transporte para eles e seu acompanhante (quando necessário) e recorrem ao 

Serviço Social para auxiliar com o recurso. 

  Relações Familiares: a demanda de relações familiares está 

bastante ligada à demanda de conflitos familiares e é também uma demanda que 

chega com certa frequência ao setor. Muitas vezes, os usuários relatam dificuldades 

na adesão ao tratamento médico e até mesmo nas relações entre seus familiares e a 

equipe médica encaminha a demanda para o Serviço Social na tentativa de  

conversar com os familiares e trazê-los para perto do tratamento médico. 

  Direitos Previdenciários: geralmente, costuma ser demanda de 

busca espontânea onde os usuários procuram o Serviço Social para saber 

orientações sobre auxílio doença, aposentadorias, BPC, perícias médicas e etc. 

Muitas vezes chegam ao setor demandas recorrentes a esses direitos.  

  Medicação: como boa parte dos tratamentos psiquiátricos são à 

base de tratamento medicamentosos, a demanda de medicação é bastante 

recorrente na psiquiatria, principalmente quanto ao acesso. Nem todas as 

medicações prescritas pelos médicos são disponibilizadas pelo SUS, a maioria delas 

precisa ser comprada e adquirida pelo usuário. Atualmente, os médicos têm 

prescrito aos usuários medicações recentes (lançamentos) e tais medicações 

possuem custo elevado, não sendo possível aos usuários realizar a compra. Nesse 

sentido, a equipe médica, ao indicar o uso destas medicações, encaminha o usuário 

para o Serviço Social para que o mesmo possa dar entrada no processo da 

medicação via Ministério Público e o setor possa dar todas as informações 

pertinentes ao processo.  

  Negligência/Violência: demandas relacionadas a negligências e 

violências não são muito comuns ao Serviço Social na psiquiatria, geralmente estas 
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demandas chegam por meio de encaminhamento médico e cabe ao Serviço Social 

fazer alguma abordagem junto ao usuário e a família. 

  Recursos/Doações: demandas relacionadas ao auxílio a 

alimentação, fraldas geriátricas, medicações, roupas e equipamentos são demandas 

recorrentes ao Serviço Social.   

As mais diversas demandas sociais surgem ao Serviço Social 

relacionado à Psiquiatria do AEHU, as demandas descritas acima foram as 

principais encontradas neste período. Vale ressaltar que cada atendimento social 

apresentou mais de uma demanda social, o que é muito comum durante os 

atendimentos sociais com os usuários e seus familiares. O próprio assistente social, 

ao realizar o atendimento, muitas vezes observa mais de uma demanda social (não 

somente aquela apresentada pelo usuário).  

Ao analisarmos quais demandas chegaram para o Serviço Social 

neste período, nos deparamos com os seguintes dados:  

Cada atendimento social teve mais de uma demanda social 

apresentada, que chegou por meio de busca espontânea, encaminhamento pela 

equipe médica e busca ativa. Dos 39 atendimentos sociais analisados, ocorreram 78 

demandas que foram divididas da seguinte forma: 

 

 Gráfico 1 – Demandas que chegaram para o Serviço Social neste período 
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           Fonte: a própria autora, 2018. 
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Para responder tais demandas sociais, segundo a assistente social 

responsável pelos atendimentos prestados, o Serviço Social precisa desenvolver 

algumas ações profissionais, como por exemplo: 

 

“As ações são mais em relação ao levantamento de dados da 
realidade que é o que compõe na verdade a ação de investigação 
que é conhecer toda a situação da família e do usuário em todos os 
sentidos, a partir da qual eu faço todo um planejamento de 
atendimentos e ações para dai acontecer a intervenção. Dentro 
disso, tem muito trabalho nas ações de orientação, esclarecimento, 
socialização de informações de direitos principalmente. Tem o 
trabalho da articulação da equipe que são as reuniões conversando 
sobre aquele usuário, diagnóstico, as dificuldades que a equipe 
percebe na consulta médica e aciona o Serviço Social [...]”. 

 

 

Ao observarmos os atendimentos sociais realizados nos meses de 

julho e agosto de 2017, percebemos que as ações profissionais utilizadas pelo 

Serviço Social são ações de caráter individual e de caráter coletivo.  

A pesquisa mostrou um número relevante de ações voltadas ao 

caráter individual durante os atendimentos prestados pela assistente social. Assim 

como aponta Trindade (2013), a operacionalização de serviços sociais neste âmbito 

está relacionado a diversos fatores como: a socialização das informações, as 

orientações sociais, o repasse de recursos, os encaminhamentos, o provimento de 

condições socioeconômicas e funcionais para a permanência do usuário na 

instituição, a concessão de apoio subjetivo aos usuários que se encontram em 

situações específicas (como nas doenças), entre outros. Para desenvolver esse tipo 

de ações profissionais, o profissional utiliza instrumentos técnico operativos, 

principalmente o mais utilizado historicamente, a entrevista social.   

Quanto aos atendimentos sociais pertinentes à psiquiatria, é por 

meio da entrevista que o profissional tem o primeiro contato com o usuário e também 

seus familiares, assim consegue fazer uma abordagem, identificar as demandas 

apresentadas pelo usuário, analisar as condições socioeconômicas, fazer o repasse 

de recursos e informações e também oferecer um suporte emocional.  

Apesar de não ser a base de atuação dos assistentes sociais, na 

psiquiatria, (em especial) os profissionais realizam diversas ações voltadas ao 

suporte emocional, pois em vários atendimentos o assistente social lida com 

problemas de natureza subjetiva.  De acordo com Trindade (2013), cabe ao 
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profissional fazer a escuta desses usuários e seus familiares sobre seus problemas 

enfrentados e dar todo apoio e estímulo quanto ao tratamento médico, assim como 

defender as ações voltadas ao acompanhamento social já que o assistente social é, 

na maioria das vezes, o profissional que mais se aproxima da realidade do sujeito.  

Na psiquiatria do AEHU, a profissional responsável pelos 

atendimentos sociais desenvolve suas ações voltadas principalmente no 

acompanhamento social a esses usuários e seus familiares. Para facilitar a adesão 

ao tratamento médico dos usuários, muitas vezes, a equipe médica aciona o Serviço 

Social para trabalhar com as famílias na tentativa de aproximar os familiares ao 

tratamento médico. Já que a participação e apoio dos familiares nesse processo é 

muitas vezes importante para os usuários suportarem as doenças.  

Visando a essa aproximação com as famílias, a assistente social 

desenvolveu um grupo com as famílias dos usuários que sofrem algum transtorno 

mental. Esse grupo reúne-se uma vez no mês e a profissional desenvolve ações de 

caráter coletivo no âmbito da mobilização, organização e disseminação de 

informações.  

A assistente social trabalha com diversos materiais para comandar o 

grupo e as famílias encontram, muitas vezes, semelhanças e suportes entre si. 

Embora as ações de caráter coletivo não sejam tão utilizadas dentro da instituição 

devido às condições objetivas de trabalho, segundo a assistente social, essas ações 

são essenciais e atingem a um público muito maior. A entrevistada relatou que a 

criação do grupo com as famílias criou um maior vínculo na relação entre 

profissional e usuário. 

Para desenvolver tais ações, sejam elas de caráter individual ou 

coletivo, o Serviço Social precisa se apropriar de conhecimentos quanto a Lei que 

regulamenta a profissão, o Código de Ética profissional, dentre outros 

conhecimentos da área. Segundo a assistente social da psiquiatria, para 

desenvolver suas ações, ela justifica que o profissional precisa se apropriar de 

muitos conhecimentos e estar sempre em busca de novos aprendizados.  

A assistente social afirma nunca ter feito algum curso específico na 

área da saúde mental, mas ao começar a trabalhar no setor, precisou buscar 

conhecimentos sobre o contexto histórico da saúde mental (principalmente a reforma 

psiquiátrica), as diretrizes da política, os diagnósticos das doenças psiquiátricas e 

conhecimentos sobre a política de saúde. 
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 Outro instrumento técnico-operativo bastante utilizado pelo Serviço 

Social na Psiquiatria é a visita domiciliar e as reuniões. A visita domiciliar embora 

não aconteça com muita frequência, é importante para que o profissional se aproprie 

ainda mais da realidade do usuário e tenha uma maior aproximação e entendimento, 

o que facilita sua intervenção social.  As reuniões entre as equipes são fundamentais 

para um melhor atendimento aos usuários, pois é por meio destas reuniões que 

acontecem as discussões sobre os casos. Na psiquiatria, as reuniões 

multiprofissionais acontecem com certa frequência. 

 Segundo a assistente social, o trabalho em equipe é uma das 

grandes possibilidades na instituição, pois acredita que há uma chance em 

apresentar o Serviço Social para outras áreas profissionais, assim como 

mostrar/esclarecer um outro olhar sobre a realidade dos sujeitos e também ampliar o 

olhar quanto ao conceito de saúde. 

O parecer social, o relatório social, a ficha social são instrumentos 

que compõem a atuação profissional e são instrumentos que também compõe a 

documentação produzida pelo Serviço Social.  

A documentação, serve como forma de registro profissional e 

contribui para a atuação profissional e para possíveis discussões e pesquisas 

acadêmicas. Além de os registros por meio das evoluções sociais, a assistente 

social elabora bastante relatório social ao longo de sua atuação profissional, 

principalmente devido às demandas de medicação de alto custo (aquelas não 

disponibilizadas pelo SUS) em que o usuário necessita entrar com processo via 

Ministério Público. Na psiquiatria, a demanda de medicação costuma chegar ao 

Serviço Social com frequência, e é papel da a profissional realizar a elaboração de 

relatório social ou parecer social do usuário, assim como repassar todas as 

orientações pertinentes ao processo judicial e a garantia de direitos.  

Além das evoluções e dos relatórios sociais que são as maiores 

documentações elaboradas pelo setor, outras documentações pertinentes ao 

transporte coletivo chegam ao Serviço Social.  

Como apontado anteriormente, para essas demandas que chegaram 

para o Serviço Social neste período, a assistente social desenvolveu principalmente 

ações profissionais voltadas ao âmbito da orientação social e encaminhamento 

social, visando ao atendimento ao usuário e suas famílias na garantia de direitos.  
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A assistente social relatou durante a entrevista serem muitos os 

limites e possibilidades encontrados no setor de psiquiatria no AEHU 

Quanto aos limites, ela afirma que, no momento, seu maior limite 

profissional está no que diz respeito a recursos humanos, pois a falta de 

profissionais da área na instituição afeta gradativamente a atuação profissional do 

Serviço Social na instituição, pois a mesma necessita atuar não somente no setor da 

psiquiatria mas também em outras especialidades e no plantão social junto com 

outras assistentes sociais diariamente.  

Com essa sobrecarga de trabalho atualmente, a execução de seu 

trabalho vem sendo cada vez mais difícil, o que a deixa frustrada profissionalmente, 

pois a mesma afirmou que gostaria de ter mais tempo nos atendimentos junto aos 

usuários e seus familiares para conseguir realizar um melhor acompanhamento 

social. No passado, a entrevistada já atuou na organização de conferências sobre 

saúde mental e atividades extra institucionais, o que já não consegue fazer mais nos 

dias atuais devido a sua nova realidade nas condições de trabalho na instituição.  

Quanto às possibilidades enquanto assistente social na instituição e 

atuando principalmente no ambulatório da psiquiatria, a profissional considera que 

mesmo faltando poucos anos para dar entrada no processo de aposentadoria, 

pretende iniciar mais alguns cursos na área da saúde mental para buscar novos 

conhecimentos e aprimorar/facilitar sua atuação no setor. Outra possibilidade, é 

investir no trabalho multiprofissional que, segundo a mesma, é importante para o 

setor e viabiliza uma melhor articulação com a rede de serviços.  

Embora com limites apresentados pela a instituição, pode-se dizer 

que existe também muitas possibilidades. A entrevistada,  após anos de atuação 

profissional, criou forte vínculo com a equipe multiprofissional, conseguindo 

apresentar ao setor o trabalho desenvolvido pelo Serviço Social e,, com isso 

contribuir para uma melhor execução de suas ações profissionais.  

Além do vínculo desenvolvido com a equipe, existe também o 

vínculo com os usuários e seus familiares, muitos desses usuários já estão em 

acompanhamento há anos no ambulatório e a profissional já realiza o 

acompanhamento social com frequência.  

Por fim, o trabalho do assistente social na área da saúde, de modo 

geral, deve ser pensado no direito aos cuidados, do direito à saúde, assim como 

aponta Bravo (2006), na perspectiva de universalização do acesso e a concepção de 
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saúde como direito social e dever do Estado, ou seja, o trabalho deve ser pensado 

por meio de uma perspectiva mais ampla de que saúde não é somente a ausência 

de doença, mas engloba diversos aspectos como ter acesso a recursos, serviços e 

benefícios na perspectiva de afirmar e reafirmar o direito à saúde e o Sistema Único 

de Saúde (SUS).  

Nesta perspectiva, de acordo com os Parâmetros de Atuação de 

Assistentes Sociais na Política de Saúde (2010), ressaltam-se algumas ações 

profissionais nesse âmbito:  

 

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

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

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

 incentivar a participação dos usuários e movimentos sociais no 
processo de elaboração, fiscalização e avaliação do orçamento da 
saúde nos níveis nacional, estadual e municipal; 

 estimular o protagonismo dos usuários e trabalhadores de 
saúde nos diversos movimentos sociais; • identificar e articular as 
instâncias de controle social e movimentos sociais no entorno dos 
serviços de saúde; 

   

A partir desta pesquisa, podemos identificar que o trabalho da 

assistente social na psiquiatria do AEHU vai ao encontro destes pressupostos, mas 

é importante reafirmar a questão do controle social no sentido de possibilitar aos 

usuários o acesso ao direito à saúde, incentivando o processo de participação e 

mobilização dos usuários na política de saúde e demais políticas sociais. 
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5. CONCLUSÃO 

 

A pesquisa apresentada, como já apresentado ao decorrer do 

trabalho, teve como objetivo fazer uma reflexão acerca de como se da a atuação 

profissional do assistente social na psiquiatria do Ambulatório de Especialidades do 

Hospital Universitário – AEHU.  

Desse modo, para se entender essa atuação profissional se fez 

necessário, em um primeiro momento, abordar, por meio da revisão de literatura, 

autores que tratam a gêneses da profissão, a condição de trabalhador assalariado e 

o exercício profissional e, no segundo capítulo, abordar uma breve contextualização 

histórica acerca da saúde mental no Brasil e o Serviço Social nesta área.  

Por meio da revisão de literatura, da pesquisa documental e da 

pesquisa de campo, que se deu por meio de entrevista com assistente social do 

setor, podemos explicitar algumas sínteses: 

Por meio da análise dos 39 atendimentos sociais registrados no 

período de julho e agosto de 2017 referentes aos atendimentos do ambulatório da 

psiquiatria, foram observadas diversas demandas que chegaram para o Serviço 

Social. Dentre elas estão: a adesão ao tratamento, os conflitos familiares, as 

dificuldades econômicas, o auxílio transporte, as relações familiares, os direitos 

previdenciários, a medicação, a negligência/violência e os recursos/doação. Vale 

ressaltar que cada atendimento social registrado apresentou mais de uma demanda 

social, totalizando 78 demandas sociais apresentadas pelos usuários da psiquiatria.  

Tais demandas chegaram ao Serviço Social por meio de busca 

espontânea, busca ativa e encaminhamento médico. Neste período, quem 

respondeu a essas demandas sociais foi a assistente social do AEHU responsável 

por maior parte dos atendimentos pertinentes ao ambulatório da psiquiatria. A 

assistente social trabalha no AEHU há anos e é responsável por maior parte das 

ações profissionais pertinentes aos usuários deste setor.  

Observamos no decorrer da pesquisa, por meio da pesquisa 

documental e da entrevista com a assistente social, um número relevante de ações 

profissionais voltadas ao caráter individual e ao caráter coletivo. Quanto às ações de 

caráter individual nesse âmbito, destacam-se ações quanto a socialização das 

informações, as orientações sociais, o repasse de recursos, os encaminhamentos, o 

provimento de condições socioeconômicas e funcionais para a permanência do 
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usuário na instituição, a concessão de apoio subjetivo aos usuários que se 

encontram em situações específicas (como nas doenças), entre outros. A entrevista 

social, como instrumento técnico-operativo do Serviço Social é bastante utilizada 

para desenvolver esse tipo de ação profissional, pois é por meio dela que a 

profissional tem o primeiro contato com o usuário e seus familiares, podendo então 

identificar as demandas apresentadas.  

Na psiquiatria, identificando a importância das famílias quanto ao 

apoio e suporte aos usuários, o Serviço Social realiza também ações de caráter 

coletivo na tentativa de aproximar-se melhor do usuário e trazer suas famílias para 

perto do tratamento. Por meio dessas ações a profissional do AEHU, consegue 

alcançar um número maior de pessoas e fazer um acompanhamento mais 

sistemático. Outros instrumentos técnico-operativos bastante utilizados pelo Serviço 

Social na Psiquiatria, assim como a entrevista, é a visita domiciliar e as reuniões que 

acontecem geralmente com a equipe multiprofissional.  O relatório social, o parecer 

social e as fichas sociais compõem o trabalho da assistente social na instituição e 

são instrumentos que também compõem a documentação produzida pelo Serviço 

Social e servem também como forma de expressões de registro profissional.  

Para responder às demandas que vêm da psiquiatria, a assistente 

social considera importante conhecimentos quanto ao Sistema Único de Saúde 

(SUS), a Reforma Psiquiátrica, a Lei que Regulamenta a Profissão, ao Código de 

Ética Profissional, dentre outros. 

Percebe-se também que as condições de trabalho interferem nas 

ações profissionais, principalmente quanto às condições objetivas de atuação. A 

contratação de mais assistentes sociais para a instituição contribuiria para um 

atendimento mais eficaz aos usuários e suas famílias, não somente os da 

psiquiatria, mas de todos os outros ambulatórios do AEHU.   

Por meio da análise da pesquisa, conclui-se que a atuação 

profissional da assistente social neste campo se move em direção ao que preconiza 

a Lei que Regulamenta a Profissão, principalmente nos artigos 4º e 5º que diz 

respeito às competências e atribuições respectivamente, ao Código de Ética 

Profissional e a Política de Saúde. Bravo (2006) esclarece que a Política de Saúde 

deve ser pensada na perspectiva de universalização do acesso e de concepção de 

saúde como um direito social e dever do Estado, partindo do pressuposto de que o 

conceito de saúde não é somente a ausência de doença, mas que engloba outros 
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diversos aspectos diretamente ligados à vida dos usuários. Cabe ao profissional 

atuar na perspectiva de afirmar e reafirmar o acesso aos usuários ao direito à saúde, 

ao Sistema Único de Saúde (SUS) e as demais políticas sociais.  

Tendo em vista as dificuldades encontradas pela pesquisadora 

quanto a dados sistematizados no sistema quanto a atuação do Serviço Social na 

psiquiatria e dados que contextualizem o setor, ela considera que a contribuição da 

pesquisa fundamenta-se na sistematização dos dados pertinentes à atuação do 

Serviço Social no ambulatório da psiquiatria, contribuindo assim, com a instituição e 

o setor pesquisado. Outra contribuição relevante, é no sentido de discutir o exercício 

profissional nessa área de atuação profissional.  

Nesse sentido, este trabalho pode contribuir para análises futuras 

que deem continuidade a esse estudo de modo a conhecer melhor o campo de 

atuação do Assistente Social na área da Saúde Mental e Psiquiatria.  
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APÊNDICE A 

Roteiro da Entrevista 

 

 

1) SOBRE A PSIQUIATRIA 

  

 Que setor é esse? 

 Quando que surgiu? 

 Como é formada a equipe e quantas pessoas a compõe? 

 Em média quantos usuários (pacientes) estão em acompanhamento? 

 Quais as doenças/diagnósticos mais frequentes?  

 

2) IDENTIFICAÇÃO 
 

 Gênero, idade? 

 Qual a formação acadêmica? Onde e quando fez a graduação em Serviço Social?  

 Tempo de formação profissional e áreas da qual já atuou? 

 Tempo de experiência como Assistente Social? 

 Tempo de atuação no Ambulatório de Especialidades do Hospital Universitário? 

 Condições de trabalho (CLT ou Concursada)? Carga horária? 

 

3) SOBRE O TRABALHO DO SERVIÇO SOCIAL 
 

 Quais são as principais demandas sociais que chegam para o Serviço Social? 

 De onde vem essas demandas? 

 Quais são as ações profissionais que o Serviço Social desenvolve no atendimento 

das demandas apresentadas? 

 Para desenvolver essas ações, quais são os conhecimentos, as competências que 

você julga ser necessário para responder? 

 Quais são os principais instrumentos técnico-operativos que os Assistentes Sociais 

utilizam? 

 Quais são os principais limites e possibilidades enquanto Assistente Social na 

instituição? 

 As condições de trabalho interferem no exercício profissional? Como? 
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APÊNDICE B 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Prezado(a) Senhor(a) 

Gostaríamos de convidá-lo a participar de nosso estudo O Serviço Social na Psiquiatria do 

Ambulatório de Especialidades do Hospital Universitário (AEHU), que tem como objetivo 

compreender a atuação profissional do assistente social na psiquiatria do Ambulatório de 

Especialidades do Hospital Universitário (AEHU). 

A pesquisa, utilizando a metodologia qualitativa, consistirá na realização de entrevista junto a 

assistente social do AEHU responsável por maior parte dos atendimentos sociais pertinentes a 

psiquiatria e posterior análise dos dados. Será conduzida dessa forma, pois pretendemos 

compreender como se dá a atuação profissional da assistente social dentro deste setor. 

Trata-se de um trabalho de conclusão de curdo desenvolvido por Bruna Alexandra Campos e 

orientado pelo(a) Prof.(ª) Dr.(ª). Lorena Ferreira Portes, da Universidade Estadual de Londrina.  

A qualquer momento da realização desse estudo qualquer participante/pesquisado ou o 

estabelecimento envolvido poderá receber os esclarecimentos adicionais que julgar necessários. 

Qualquer participante selecionado ou selecionada poderá recusar-se a participar ou retirar-se da 

pesquisa em qualquer fase da mesma, sem nenhum tipo de penalidade, constrangimento ou prejuízo aos 

mesmos. O sigilo das informações será preservado por meio de adequada codificação dos instrumentos 

de coleta de dados. Especificamente, nenhum nome, identificação de pessoas ou de locais interessa a 

esse estudo. Todos os registros efetuados no decorrer desta investigação serão usados para fins 

unicamente acadêmico-científicos, não sendo utilizados para qualquer fim comercial. 

Em caso de concordância com as considerações expostas, solicitamos que assine este 

“Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” no local indicado abaixo. Desde já agradecemos sua 

colaboração e nos comprometemos com a disponibilização à instituição dos resultados obtidos nesta 

pesquisa, tornando-os acessíveis a todos os participantes. 

 

BRUNA ALEXANDRA CAMPOS 

Pesquisador (a) 

Universidade Estadual de Londrina 

 
 

 

Prof(ª).Dr(ª). LORENA FERREIRA PORTES 

Orientador (a) 

Universidade Estadual de Londrina  

Eu, ____________________________________________________________, assino o termo de 

consentimento, após esclarecimento e concordância com os objetivos e condições da realização da 

pesquisa “O Serviço Social na Psiquiatria do Ambulatório de Especialidades do Hospital 

Universitário (AEHU)”, permitindo, também, que os resultados gerais deste estudo sejam divulgados 

sem a menção dos nomes dos pesquisados. 

Londrina, _____ de ______________ de 2018.  

 
Assinatura do Pesquisado/da 

Pesquisada 

 


