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BORGES, Tainara Marina da Silva Borges. O Trabalho do Assistente social na 
Maternidade do Hospital Universitário de Londrina-PR: um estudo acerca das 
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RESUMO 

Esta pesquisa é o resultado das reflexões e problematizações que foram 
experenciadas durante o desenvolvimento do Estágio Curricular Obrigatório em 
Serviço Social, no Hospital Universitário de Londrina (HU), na divisão de Serviço 
Social, especificamente na Unidade da Maternidade, por aproximadamente dois anos. 
Como problema de pesquisa se definiu: “Quais têm sido as respostas construídas pelo 
assistente socialdiante das demandas apresentadas no cotidiano profissional da 
Maternidade do Hospital Universitário de Londrina?”. Nesta perspectiva, foi 
estabelecido como objetivo geral desta pesquisa conhecer as respostas construídas 
pelo assistente socialdiante das demandas apresentadas no cotidiano profissional da 
Maternidade do HU. Tendo como objetivos específicos: contextualizar o trabalho do 
assistente socialno HU, particularmente na Maternidade, identificando as requisições, 
competências e atribuições profissionais; além de descrever as demandas e as ações 
profissionais que se apresentam ao Serviço Social, na referida unidade, e apontar 
sobre os limites e potencialidades do trabalho do Assistente socialna Maternidade. 
Para atingir a estes objetivos, definiram-se alguns passos metodológicos. O primeiro 
passo metodológico foi à revisão de literatura, através do levantamento da produção 
do conhecimento sobre a Profissão de Serviço Social e a Política de Saúde no Brasil. 
O segundo passo metodológico foi à pesquisa documental através do estudo das 
legislações sociais e de documentos institucionais que tratam sobre o trabalho do 
Assistente social, sendo Plano de Ação do Serviço Social no HU, o Projeto de atuação 
do Assistente social na Maternidade do HU, Planejamento Estratégico da Divisão de 
Serviço Social, Estudo Institucional (2008), o Plano de Estágio, Manual do Residente 
do Hospital Universitário de Londrina (2016), como também o Programa de Prontuário 
eletrônico Med View. Como principais resultados identifica-se um número excessivo 
de demandas de caráter socioassistencial, decorrentes das situações de 
vulnerabilidades das usuárias e suas famílias atendidas nesta unidade, o qual 
prevalece ações de caráter individual e emergencial. Fica evidente que o processo 
saúde-doença precisa ser analisado a partir das determinações econômicas e sociais. 
Foi possível identificar o reconhecimento do trabalho do assistente social pela equipe 
de profissionais da unidade, a intervenção qualificada e humanizada do profissional e 
comprometimento ético-político de acordo com a orientação contida no Código de 
Ética Profissional e na Lei de Regulamentação da Profissão.  
 
Palavras-Chave: Exercício Profissional; Serviço Social; Política De Saúde; Hospital 
Universitário De Londrina; Maternidade.  
 



 
 

BORGES, Tainara Maria da Silva. The Work of the Social Assistant in the Maternity 
of Londrina’s University Hospital: a study about the demands, attributions, 
requisitions and professional actions. 2019. 107 p. Final Paper of Social Work Course 
ate the Center of Applied Social Studies, State University of Londrina, Londrina-PR, 
2019. 

ABSTRACT 

This research is the result of the reflections and problematizations that were 
experienced during the development of the Compulsory Internship in Social Work, at 
the University Hospital of Londrina (HU) in the Social Work division, specifically in the 
Maternity Unit, for approximately two years. As a research problem was defined: "What 
have been the answers built by the Social Worker in face of the demands presented in 
the professional daily life at the Maternity of the University Hospital of Londrina?". In 
this perspective, it was established as the general objective of this research to analyze 
the answers constructed by the Social Worker in face of the demands presented in the 
professional routine of the HU Maternity. Having as specific objectives: to contextualize 
the work of the Social Worker in the HU, particularly in Maternity, identifying the 
requisitions, competences and professional attributions; In addition to describe the 
demands and professional actions that are presented to the Social Work in that unit 
and pointing out the limits and potential of the work of the Social Worker in Maternity. 
To achieve these objectives, some methodological steps were defined. The first 
methodological step was to review the literature by surveying the production of 
knowledge about the Social Work Profession and Health Policy in Brazil. The second 
methodological step was the documentary research through the study of social 
legislation and institutional documents that deal with the work of the Social Worker, like 
the Action Plan of Social Work at HU, Project of Action of the Social Worker at HU 
Maternity, Planning Strategic Social Work Division, Institutional Study (2008), 
Internship Plan, University Hospital of Londrina Resident’s Manual (2016), as well as 
MedView Electronic Health Record Program. As main results, we identified an 
excessive number of demands of social-assistance character, resulting from the 
situations of vulnerabilities of users and their families attended in this unit, which 
prevails individual and emergency actions. It is evident that the health-disease process 
needs to be analyzed from the economic and social determinations. It was possible to 
identify the recognition of the work of the Social Worker by the unit 's team of 
professionals, the qualified and humanized intervention of the professional and the 
ethical - political commitment in accordance with the guidance contained in the Code 
of Professional Ethics and the Profession Regulation Law. 

 

Key Words: Professional Exercise; Social Work; Health Policy; Londrina University 
Hospital; Maternity. 
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa é o resultado das reflexões e problematizações que 

foram experenciadas durante o desenvolvimento do Estágio Curricular Obrigatório em 

Serviço Social. no Hospital Universitário de Londrina (HU), na divisão de Serviço 

Social, especificamente na Unidade da Maternidade, por aproximadamente dois anos. 

O Serviço Social tem se consolidado nesta instituição desde 01 de 

agosto de 1971, o qual é vinculado administrativamente à Diretoria Clínica e tornou-

se integrante da equipe da Maternidade em 1997 e desde então, o planejamento das 

ações tem sido direcionado, reformulado e atualizado para abarcar as novas 

demandas, pontuando as modificações da realidade social ocorridas nos últimos anos. 

Atualmente, esta unidade possui uma assistente social    e uma estagiária do curso 

de Serviço Social da Universidade Estadual de Londrina (UEL), sendo que ambas 

desenvolvem suas ações concomitante com outras unidades de internação (Unidade 

de Cuidados Intermediários – UCI – e Unidade de Terapia Intensiva – UTI – neonatal). 

Tendo em vista que o campo da saúde foi uma das primeiras áreas de atuação do 

assistente social    desde de sua origem, o Serviço Social é reconhecido nesta 

instituição e especificamente na Maternidade.  

Vale destacar que os assistentes sociais exerceram suas ações na 

luta e defesa do Sistema Único de Saúde (SUS), estiveram presentes, militaram e até 

os dias atuais defendem essa política. Apesar de todas as contrarreformas 

emplacadas nos últimos governos, a categoria tem colocado em questão a saúde 

como um direito público, direito a vida e direito de todos. 

Na Maternidade do Hospital Universitário de Londrina, o assistente 

social    tem desenvolvido o seu trabalho na luta e na perspectiva de defesa do direito 

social, mesmo reconhecendo a complexidade que é garantir o direito na sua 

integralidade, uma vez que o processo saúde-doença transcende da perspectiva do 

adoecimento físico, pois este, exige um conceito mais amplo e totalizador da saúde. 

Assim, a partir do reconhecimento dos determinantes econômicos e sociais se dá o 

trabalho do assistente social.  

Estes determinantes se manifestam no cotidiano através das 

inúmeras expressões da questão social, as quais são apresentadas por demandas 

apontadas pelos usuários, que majoritariamente pertencem à classe trabalhadora, a 

qual vive em um conjunto de processos de desigualdade social, afetando 
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decisivamente suas condições de vida, acesso a saúde e de bem-estar.  

Durante a realização do estágio, observou-se a importância e 

relevância do trabalho do assistente social    ao exercer suas atividades no sentido da 

sensibilização, orientação aos usuários e sistematização do perfil dos mesmos, 

identificando as necessidades que são expressas e transformando-as em demandas.  

Diante de todo compromisso ético que o assistente social    possui 

com os usuários e da complexidade das demandas, entende-se a necessidade de 

conhecer como estas se apresentam, quais têm sido as requisições que se colocam 

no cotidiano e como, em um contexto tão contraditório como a atualidade, por exemplo 

o assistente social   , tem construído as respostas profissionais tendo como referência 

o Código de Ética e a Lei de Regulamentação da profissão.  

Este trabalho possibilitou apresentar a caracterização das demandas, 

bem como os desafios e as respostas profissionais apresentadas ao Serviço Social, 

oriundas do atendimento às gestantes classificadas como alto risco no HU. Para um 

maior entendimento em relação à pesquisa, enquanto instrumento de realização de 

atividades acadêmicas, Gil alega que:  

[...] procedimento racional e sistemático que tem como objetivo 
proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa 
desenvolve-se por um processo constituído de várias fases, desde a 
formulação do problema até a apresentação e discussão dos 
resultados (GIL, 2007. p.17). 

 

Portanto, a pesquisa é uma forma de produzir conhecimento, o que 

colabora com o exercício profissional. Este estudo pode ser classificado em caráter 

qualitativo, sendo definida como: 

[...] ela se preocupa, nas ciências sociais, com o nível de realidade que 
não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de 
significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitude, o que 
corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos 
e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização 
de variáveis (GOMES, 2002, p. 22). 

 

Sendo assim, como problema de pesquisa se definiu: “Quais têm sido 

as respostas construídas pelo Assistente social    diante das demandas apresentadas 

no cotidiano profissional da Maternidade do Hospital Universitário de Londrina?”. 

Nesta perspectiva, foi estabelecido como objetivo geral desta pesquisa conhecer as 

respostas construídas pelo assistente social defronte as demandas apresentadas no 

cotidiano profissional da Maternidade do HU. Como objetivos específicos 
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contextualizar o trabalho do assistente social    no HU, particularmente na 

Maternidade, identificando as requisições, competências e atribuições profissionais; 

além de descrever as demandas e as ações profissionais que se apresentam ao 

Serviço Social, na Maternidade do HU, e apontar sobre os limites e potencialidades 

do trabalho do Assistente social    na Maternidade.  

Para atingir a estes objetivos, definiram-se alguns passos 

metodológicos que se entrelaçaram no decorrer do processo investigativo. O primeiro 

passo metodológico foi a revisão de literatura, através do levantamento da produção 

do conhecimento sobre a Profissão de Serviço Social e a Política de Saúde no Brasil.  

O segundo passo metodológico foi a pesquisa documental através do 

estudo das legislações sociais e de documentos institucionais que tratam sobre o 

trabalho do assistente social como o Manual do Residente do Hospital Universitário 

de Londrina (2016), o Plano de Ações do assistente social na Maternidade do HU, o 

Plano de Ação do Serviço Social no HU, o Planejamento Estratégico da Divisão de 

Serviço Social, o Plano de Estágio e Estudo Institucional (2008), o Sistema de 

Informação, antigo Gestão Social, e o atual Med View. 

Para o instrumento de coleta de dados foi utilizado o diário de campo, 

desenvolvido nesta instituição, cuja informações foram referentes ao primeiro 

semestre de 2019, organizadas com base nos atendimentos sociais. Todo o material 

foi coletado com consentimento do Comitê de Ética do Hospital Universitário de 

Londrina e pela Divisão de Serviço Social da mesma instituição, tento como Título da 

Pesquisa: O Trabalho do Assistente social na Maternidade do Hospital Universitário 

de Londrina-PR: um estudo acerca das demandas, atribuições, requisições e ações 

profissionais, e o Número do Parecer é de 3.585.609, conforme consta no anexo I 

(pag. 102).  

A pesquisa se encontra estruturalmente dividida em três capítulos. O 

primeiro expõe uma breve consideração sobre a historiografia do Serviço Social no 

Brasil, particularizando a década de 1980. Além disso, é discorrido sobre a formação 

e o exercício profissional do assistente social na Política de Saúde, assim como as 

legislações profissionais e a construção da direção social estratégica a partir década 

de 191990. Por fim, são apresentados os campos sócio-ocupacionais do assistente 

social com ênfase no âmbito hospitalar em razão do estágio efetuado no presente 

campo. 

O segundo capítulo, subdividido em duas partes, apresenta, em um 
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primeiro momento a contextualização da Política de Saúde na década de 191990 no 

Brasil e por seguinte o exercício profissional do assistente social nesta política. 

E por último, o terceiro capítulo, subdividido em três partes, explana 

primeiramente sobre o Hospital Universitário de Londrina e o trabalho do assistente 

social nesta instituição, especificamente na Maternidade, caracterizando os sujeitos 

atendidos e explicitando as requisições e demandas postas ao assistente social em 

seu exercício profissional.  

Nesta pesquisa foi incluído o debate acerca do exercício profissional, 

assim como as demandas apresentadas pelas usuárias em situações de 

vulnerabilidade, marcadas pela precarização do trabalho. Com isso, foi possível 

elencar as possibilidades e desafios postos ao trabalho do assistente social. 

E finalmente, as considerações finais abordando as respostas para o 

problema de pesquisa delimitado e para os objetivos construídos para elaboração 

deste trabalho. 
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1 BREVE CONSIDERAÇÃO SOBRE A HISTORIOGRAFIA DO SERVIÇO SOCIAL 

NO BRASIL 

Tendo vista que a pesquisa tem por objetivo estudar sobre “As 

respostas construídas pelo assistente social em seu exercício profissional frente à 

situação de vulnerabilidade social apresentada pelas mulheres internadas na 

maternidade do Hospital Universitário de Londrina”, entendemos que, no primeiro 

momento, seja importante fazer um reconhecimento dessa profissão. Desta forma, é 

preciso compreender, na cena contemporânea, quais são as atribuições e 

competências postas ao assistente social.   

Este capítulo tem como proposta historicizar a trajetória do Serviço 

Social, que será organizado em três momentos. O primeiro momento consiste em um 

estudo particularizado da década de 1980, pois entende-se que foi uma década 

importantíssima, na qual é apresentado elementos para pensar como o Serviço Social 

se configura hoje. Na sequência, será discorrido sobre a formação e exercício 

profissional, assim como as legislações profissionais e a construção da direção social 

estratégica, a partir década de 1990. Por fim, será a apresentação os campos de 

atuações do assistente social com ênfase no âmbito hospitalar em razão do estágio 

efetuado no presente campo.  

O contexto demarcado permite identificar uma história de avanços e 

conquistas do Serviço Social como profissão reconhecida e inscrita na divisão sócio 

técnica do trabalho nos seus diferentes campos de ação. Bem como, em seu processo 

de constituir-se e de consolidar-se como espaço de produção de conhecimento, 

possibilitando, assim, entender todo o procedimento de construção e renovação da 

profissão que resultou nas conquistas dos dias atuais.  

Nessa perspectiva, como referencial teórico desse capítulo, serão 

destacadas as obras de Marilda Villela Iamamoto e José Paulo Netto, por serem 

considerados clássicos fundamentais para a área de estudo, e também demais 

autores que serão apresentados no decorrer do texto.   

1.1 O DEBATE DO SERVIÇO SOCIAL DOS ANOS DE 1980 DO SÉCULO PASSADO 

ATÉ A CENA CONTEMPORÂNEA  

Em razão de não ser possível analisar a profissão por ela mesma, por 
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esta não se auto explicar e nem se auto determinar, faz-se necessário, de acordo com 

Iamamoto (2002), levar em consideração os processos conjunturais, porque esses 

incidem diretamente na formação e no exercício profissional. 

A década de 1980, tanto do ponto de vista político quanto do 

econômico, é marcada por acontecimentos determinantes, principalmente no 

processo de redemocratização do Estado brasileiro. Neste período, o Brasil sofreu 

mudanças histórico-culturais marcadas pelo fim da ditadura militar e com o início da 

abertura política.  

Com isso os assistentes sociais se mobilizaram para discutir 

inovações da profissão e apoiar os movimentos sociais, os quais desejavam ter seus 

direitos reconhecidos e respeitados, iniciando as manifestações populares pela 

liberdade de expressão e insatisfação das políticas vigentes.  

Este processo desencadeou o movimento chamado “diretas já”, o qual 

se associava as lutas gerais da classe trabalhadora, sendo de suma importância para 

que a democracia fosse possível. Na esteira deste movimento, de efervescência 

política de diretas já e da retomada do Estado democrático do direito, uma conquista 

importante marcou a história do Brasil, a promulgação da Constituição Federal de 

1988.  

A Carta Magna foi promulgada pela Assembleia Constituinte, com leis 

envolvendo diversos seguimentos, revelando seu caráter democrático. Assim, os anos 

1980 foi a época da crise econômica, acompanhada pela queda do regime ditatorial, 

nos quais os movimentos sociais ganharam forças, principalmente, com o sindicalismo 

que teve participação expressiva, juntamente com a classe trabalhadora. 

Além disso, a Constituinte foi um grande marco no direito brasileiro ao 

contemplar o chamado “Sistema de Seguridade Social”, que inclui o tripé: Saúde, 

Assistência Social e Previdência, sendo considerada por muitos uma Constituição 

Cidadã, a qual assegura a ampliação dos direitos sociais, favorecendo todos os 

brasileiros em sua totalidade. Assim como consta no Art.6° da Constituição Federal 

1988: 

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, 
na forma desta Constituição (BRASIL, 2015). 

 

Neste período, a definição de cidadania empreendida pelos 

movimentos sociais aponta na direção de uma sociedade mais igualitária e justa em 
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todos os níveis, baseada na ampliação dos direitos sociais.  

Com este processo de Redemocratização da sociedade o assistente 

social passa a nortear suas ações pautadas em uma posição ético-política, técnico-

operativo e teórico-metodológico, com olhar mais amplo sob a perspectiva da questão 

social. A partir de então, segundo Iamamoto (2002) é desenvolvido o processo de 

consolidação da profissão, entendida como especialização do trabalho coletivo, 

inserido na divisão sociotécnica do trabalho com a finalidade de intervenção a questão 

social.  

Ainda nesta década, destacamos a proposta de ampliação dos 

direitos sociais retratados por Políticas Sociais de Proteção Social: a década de 1980 

marca o reencontro do Serviço Social, como a própria profissão, pois é marcada por 

um processo de ruptura com o conservadorismo e o tradicionalismo, pela busca de 

estabelecimento de novas bases para compreensão do seu passado, das 

particularidades no exercício profissional, da sua relação com o Estado e com a 

sociedade civil organizada, além do trabalho profissional do Serviço Social.  

Consideramos que no referido período ocorreram impactos 

significativos na formação profissional do Serviço Social, com isso, partindo do 

pressuposto que há uma indissociabilidade entre formação e trabalho, não é possível 

relatar sobre as mudanças ocorridas na produção do conhecimento e questão 

acadêmica sem considerar que isso irá impactar na organização do processo do 

trabalho do assistente social. 

Segundo Iamamoto (2002) esta década designa ao Serviço Social um 

processo de maturidade intelectual, que adensou em 191990 na própria idealização 

de um projeto ético-político e de uma direção social estratégica. Os avanços na 

produção teórica do Serviço Social foram marcados pelo incremento da produção 

teórica com a intelectualidade acadêmica e o início das primeiras pesquisas na área 

aliadas a abertura de cursos e pós-graduação no país. Contudo, a formação 

profissional passa a apresentar um debate acadêmico com uma perspectiva mais 

crítica com caráter sistemático, salientando um processo de ruptura com o 

conservadorismo até então presente na profissão. A organização política da categoria, 

associada à abertura política, indicaram que a formação pressupõe estreita 

articulação com as relações estabelecidas pelas classes sociais, tendo em vista, que 

o Serviço Social se encontra situado no seu interior. No âmbito da formação 

profissional, buscou-se ultrapassar o tradicionalismo teórico-metodológico e 
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posicionamento político com a revisão curricular de 1982, pautado na ideia de unidade 

entre técnica e político. Esta reforma preocupou-se em aprofundar a reflexão sobre a 

dimensão técnico operativa do Serviço Social, de forma coerente com a dinâmica da 

sociedade e capaz de apreender este movimento em sua totalidade e processo 

histórico, surgindo neste contexto a pesquisa como uma preocupação formativa.  

A Reforma Curricular da profissão de 1982 traz uma aproximação da 

produção do Serviço Social pautada na tradição marxista com a influência da teoria 

social crítica na produção do Serviço Social. Do ponto de vista da produção do 

conhecimento, há uma aproximação dos estudos marxianos para o Serviço Social, 

pois se constituem em um ponto de vista analítico sobre a realidade, propiciando o 

reconhecimento consistente da análise. Tal método favorece a produção de pesquisas 

da interpretação da realidade social com o propósito de estudar o objeto com ênfase 

na totalidade, tendo em vista as particularidades e categorias, favorecendo, assim a 

mudança do currículo para o Serviço Social em 1982, que rebate no processamento 

de trabalho do Serviço Social.  

Segundo Iamamoto (2002), do ponto de vista da formação 

profissional, o Currículo do Serviço Social, aprovado pelo MEC em 1982, centralizado 

nas ementas voltadas para a história do Serviço Social, a teoria e metodologia do 

Serviço Social, bem como o estágio supervisionado. Durante este período, são 

introduzidos na formação acadêmica estudos relacionados à Política Social, 

evidenciando a relação entre o Estado e a sociedade de classes definidas para 

decifrar o significado social da profissão. 

Para responder o significado social da prática profissional supõe 
inseri-la no conjunto de condições e relações sociais que lhe atribuem 
um sentido histórico e nas quais se torna possível e necessária. O 
Serviço Social afirma-se como um tipo de especialização do trabalho 
coletivo, ao se constituir em expressão de necessidades sociais 
derivadas da prática histórica das classes sociais no ato de produzir e 
reproduzir seus meios de vida e de trabalho de forma socialmente 
determinada (IAMAMOTO, 2002; p. 89). 

 

Em relação ao exercício profissional do assistente social, Iamamoto 

(2002) discorre sobre a possibilidade de analisar o Serviço Social nas relações das 

classes sociais e o desenvolvimento da sociedade buscando apreender as 

pressuposições sociais e políticas do exercício profissional inscrito na divisão social 

do trabalho, no marco de uma sociabilidade burguesa; resultando na produção de um 

Projeto Ético Político, ou seja, ocorre um aperfeiçoamento e avanços na formação 
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intelectual, e processamento do exercício profissional, como citado anteriormente. 

Segundo Netto (1996, p. 69) a significação social do fazer passa a ter 

um sentido novo na malha de reprodução das relações sociais, é com esse giro que 

o Serviço Social se constitui como profissão, inserindo-se no mercado de trabalho, 

passando assim a vender sua força de trabalho. Netto (1996, p. 69) considera que 

somente na ordem societária comandada pelo monopólio, as quais gestam as 

condições histórico-sociais, continua em um espaço que possa mover práticas 

profissionais, pois a profissionalização do Serviço Social vincula-se a dinâmica da 

ordem monopólica; a partir da ocupação de um espaço na divisão social (e técnica) 

do trabalho na sociedade burguesa consolidada e madura. Enquanto profissão, o 

Serviço Social é inseparável da ordem monopólica, já que esta fundamenta a 

profissão, propiciando a profissionalização do Serviço Social. 

Nesse contexto e diante de todas as mudanças ocorridas, inaugura-

se o debate da ética no Serviço Social, buscando romper com a ideia de neutralidade 

e com o tradicionalismo filosófico fundado na ética neotomista e no humanismo 

cristão. Assim, neste período é reformulado e aprovado o novo código em 9 de maio 

de 1986. Na introdução do Código de Ética de 1986 está pontuado: 

A nova ética é resultado da inserção da categoria nas lutas da classe 
trabalhadora e, consequentemente, de uma nova visão da sociedade 
brasileira. Neste sentido, a categoria através das suas organizações, 
faz uma opção clara por uma prática profissional vinculada aos 
interesses desta classe (CFESS, 2016, p. 1). 

 

O Código de Ética de 1986 traz alguns avanços, além do 

compromisso com a classe trabalhadora, a ruptura com o corporativismo profissional 

inaugurando a percepção do valor da denúncia profissional e também por parte do 

usuário. 

Por fim, este processo foi amadurecido nos anos 1990, pois apesar 

dos avanços conquistados nos anos 80 em relação questão da pós-graduação, da 

maturidade intelectual e do avanço de pensar no currículo, o qual fica defasado, 

exigindo uma revisão curricular que será realizada na década de 191990. Como 

explica Iamamoto (2002), há uma: 

[...] busca de se atribuir a prática profissional uma nova qualidade, 
apontando novos rumos tanto no âmbito de analise teórica da 
sociedade e da profissão, em consonância com o movimento histórico 
concreto da sociedade nacional, quanto no exercício da pratica 
cotidiana no âmbito do mercado de trabalho [...] (IAMAMOTO, 2002). 
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Conforme a citação, no decorrer dos anos 80 a profissão passa a ser 

reconhecida como trabalho e o assistente social um profissional assalariado que atua 

a favor da classe trabalhadora.  

Se por um lado a década de 1980 tenha sido considerada 

economicamente perdida, mas politicamente ganha na sociedade brasileira, os 

resquícios da crise estavam presentes nos anos 191990, principalmente se pensar 

nos avanços da legislação social. Nesta época, o Brasil enfrentava tempo de crises: o 

aumento da população sobrante, o desemprego e subemprego, assim como a luta 

pela sobrevivência, tanto no campo quanto na cidade. Estes fatores se relacionam em 

diversas circunstâncias para aqueles que vivem do trabalho, isto é, a exclusão e o 

empobrecimento são consequências do desenvolvimento de forças produtivas do 

trabalho social, da ciência e da tecnologia, dos meios de comunicação, produção e do 

mercado globalizado.  

Segundo Netto (1999) os representantes do grande capital passaram 

a ocupar mais diretamente as instâncias de decisões políticas e as práticas político-

econômicas com influência do neoliberalismo. Nesta época a grande burguesia 

cresceu à sombra da proteção estatal da ditadura e tornou-se defensora do 

neoliberalismo. Contudo, este se apresenta como um retrocesso na Constituinte, pois 

há um distanciamento entre o que a Constituição Federal preconizava e de fato o que 

foi implementado no primeiro governo neoliberal no Brasil, pelo Presidente Fernando 

Collor de Mello. Evidenciando, desta forma, uma recessão econômica, 

desnacionalização da economia, do desemprego, da desproteção social, da 

concentração exponenciada da riqueza, da privatização, entre outros, como citado 

anteriormente.  

De acordo com Netto (1996, p. 19), o Projeto Ético-Político do Serviço 

Social ganha força, visto que, aponta ao combate (ético, teórico, ideológico, político e 

prático-profissional) do neoliberalismo com o intuito de preservar e renovar os valores 

enquanto projeto profissional e de responder as demandas da população. 

Segundo a ABEPSS (1996, p. 5) a década de 191990 expressa 

profundas transformações nos processos de produção e reprodução da vida social, 

determinadas pela reestruturação produtiva pela reforma do Estado e os novos 

enfrentamentos da questão social, evidenciando as relações entre o público e o 

privado, alternando as demandas profissionais do assistente social.  

Tais transformações contribuíram para que o Serviço Social 
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enfrentasse e continuasse a enfrentar junto à sociedade civil organizada, os impasses, 

desafios e dilemas que a democracia, a cidadania e os direitos sociais colocam à 

pratica social, especialmente ao exercício profissional do Serviço Social.  

Em conformidade com Portes (2016, p. 63), no decorrer da década de 

191990 houve a consolidação da perspectiva de ruptura e a construção de um projeto 

profissional, que passou a ser reconhecido como projeto ético-político, ancorado em 

uma perspectiva marxista. 

Em relação ao exercício profissional, para atender as demandas 

apresentadas ao Serviço Social, no decorrer dos anos de 191990, foram aprovadas 

mudanças fundamentais, vigentes até os dias atuais. Uma delas é a lei n° 8662, de 

07 de junho de 1993, que regulamenta a profissão no território nacional, na qual são 

definidas as competências em seu art. 4: 

I - elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a 
órgãos da administração pública, direta ou indireta, empresas, 
entidades e organizações populares; II - elaborar, coordenar, executar 
e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de 
atuação do Serviço Social com participação da sociedade civil; III - 
encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, 
grupos e à população; IV - (Vetado); 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; 
VI - planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais; VII 
- planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a 
análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais; VIII - 
prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública 
direta e indireta, empresas privadas e outras entidades, com relação 
às matérias relacionadas no inciso II deste artigo; 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; X - planejamento, organização e administração 
de Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social; XI - realizar 
estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e 
serviços sociais junto a órgãos da administração pública direta e 
indireta, empresas privadas e outras entidade (BRASIL, 2012, p. 44). 

  

E as atribuições privativas do assistente social em seu art. 5:  

I - coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, 
pesquisas, planos, programas e projetos na área de Serviço Social; II 
- planejar, organizar e administrar programas e projetos em Unidade 
de Serviço Social; III - assessoria e consultoria e órgãos da 
Administração Pública direta e indireta, empresas privadas e outras 
entidades, em matéria de Serviço Social; IV - realizar vistorias, perícias 
técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria de 
Serviço Social; 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 
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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 aferidos 
conhecimentos inerentes ao Serviço Social; X - coordenar seminários, 
encontros, congressos e eventos assemelhados sobre assuntos de 
Serviço Social; XI - fiscalizar o exercício profissional através dos 
Conselhos Federal e Regionais; 16Legislação e Resoluções sobre o 
Trabalho do/a assistente social; XII - dirigir serviços técnicos de 
Serviço Social em entidades públicas ou privadas; XIII - ocupar cargos 
e funções de direção e fiscalização da gestão financeira em órgãos e 
entidades representativas da categoria profissional (BRASIL, 2012, p. 
45). 

 

Não obstante, o Serviço Social passou por grandes modificações, 

como citado anteriormente, uma delas foi a transição do Marco Normativo Jurídico. 

No decorrer da Assembleia realizada em 13 de março de 1993, estando presentes 

além dos seguintes conjuntos CFESS, CRESS, ABESS, ANAS, SESSUNE, os 

profissionais do país inteiro. Quanto a isso, Vade Mecum (2017, p. 398-399) afirma 

que devido aos avanços ocorridos nos debates e as produções sobre a ética, surge a 

necessidade de considerar novos valores éticos, fundamentados na definição de 

compromissos com usuários, como a liberdade, democracia, cidadania, justiça, 

equidade e igualdade social. Consequentemente, o novo Código de Ética de 1993 

estabelece os parâmetros para o exercício profissional, apresentando os direitos e 

deveres dos assistentes sociais, buscando a legitimação social da profissão e a 

garantia da qualidade dos serviços prestados, bem como os valores éticos 

norteadores do exercício profissional.  

Os princípios fundamentais do Código de Ética dos assistentes 

sociais de 1993 são: 

I - Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das 
demandas políticas a ela inerentes - autonomia, emancipação e plena 
expansão dos indivíduos sociais; II - Defesa intransigente dos direitos 
humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo; III - Ampliação e 
consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda 
sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis, sociais e políticos 
das classes trabalhadoras; IV - Defesa do aprofundamento da 
democracia, enquanto socialização da participação política e da 
riqueza socialmente produzida; V - Posicionamento em favor da 
equidade e justiça social, que assegure universalidade de acesso aos 
bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como 
sua gestão democrática; VI - Empenho na eliminação de todas as 
formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade, à 
participação de grupos socialmente discriminados e à discussão das 
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diferenças; VIII - Garantia do pluralismo, através do respeito às 
correntes profissionais democráticas existentes e suas expressões 
teóricas, e compromisso com o constante aprimoramento intelectual; 
VIII - Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de 
construção de uma nova ordem societária, sem dominação-
exploração de classe, etnia e gênero; IX - Articulação com os 
movimentos de outras categorias profissionais que partilhem dos 
princípios deste Código e com a luta geral dos trabalhadores; X - 
Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e 
com o aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência 
profissional; XII - Exercício do Serviço Social sem ser discriminado, 
nem discriminar, por questões de inserção de classe social, gênero, 
etnia, religião, nacionalidade, opção sexual, idade e condição física 
(BRASIL, 2012, p. 23-24). 

 

A profissão reconhece a pluralidade teórico-metodológico, no entanto, 

fortalece a orientação marxista, como direção hegemônica para o Projeto Ético-

Político profissional. Esta orientação coloca como valor central os princípios de 

Democracia, Liberdade, Justiça Social e Dignidade Humana, definidos e explicitados 

no Código de Ética de 1993, marco significativo para a profissão nos anos de 191990.   

Em 1993, o Conselho Federal de Serviço Social institui o novo Código 

de Ética, expressando o Projeto Ético-Político da profissão comprometida com a 

democracia e com o acesso universal aos direitos sociais civis e políticos. Conforme 

pontua Iamamoto (2004, p. 77): 

Afirmar como valor ético central, o compromisso com a nossa parceira 
inseparável, a liberdade. Implica a autonomia, emancipação e a plena 
expansão dos indivíduos sociais, o que tem repercussão efetiva nas 
formas de realização do trabalho profissional e nos rumos a ele 
impressos. 

 

O Código de Ética de 1993 nos indica um novo horizonte para o 

exercício profissional, o desafio é a materialização dos princípios éticos na 

cotidianidade do trabalho, evitando que se transformem em indicativos abstratos e 

deslocados do processo social. 

Segundo a Comissão de Especialistas de Ensino em Serviço Social 

(1999), o profissional tem como objetivo atuar nas expressões da questão social além 

de ser comprometido com os valores e princípios norteadores do Código de Ética 

Profissional, pois: 

a formação profissional deve viabilizar uma capacitação teórico-
metodológico e ético-politica, como requisito fundamental para o 
exercício de atividades técnico-operativas, com vistas à apreensão 
crítica dos processos sociais numa perspectiva de totalidade. 
(RODRIGO; IAMAMOTO; WANDERLEY, 1999, p. 1).  
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A revisão curricular foi indispensável, na qual consta que: 

I- O Serviço Social se particulariza nas relações sociais de produção 
e reprodução da vida social como uma profissão interventiva no âmbito 
da questão social, expressa pelas contradições do desenvolvimento 
do capitalismo monopolista. II- A relação do Serviço Social com a 
questão social - fundamento básico de sua existência - é mediatizada 
por um conjunto de processos sócio-histórico e teórico-metodológicos 
constitutivos de seu processo de trabalho. III- O agravamento da 
questão social em face das particularidades do processo de 
reestruturação produtiva no Brasil, nos marcos da ideologia neoliberal, 
determina uma inflexão no campo profissional do Serviço Social. Esta 
inflexão é resultante de novas requisições postas pelo reordenamento 
do capital e do trabalho, pela reforma do Estado e pelo movimento de 
organização das classes trabalhadoras, com amplas repercussões no 
mercado profissional de trabalho. IV- O processo de trabalho do 
Serviço Social é determinado pelas configurações estruturais e 
conjunturais da questão social e pelas formas históricas de seu 
enfrentamento, permeadas pela ação dos trabalhadores, do capital e 
do Estado, através das políticas e lutas sociais (ABEPSS, 1996, p. 5). 

 

O novo currículo, não nega, não despreza os anteriores, mas 

entende-se que para ser possível atender as novas exigências era preciso reunificá-

las e mudá-las. Se alteram também as Diretrizes Curriculares (1996), em que se 

estabelece uma base comum, no Plano Nacional, para os cursos de graduação em 

Serviço Social, definindo, assim, os seguintes princípios e diretrizes curriculares: 

I-Flexibilidade de organização dos currículos plenos, expressa na 
possibilidade de definição de disciplinas e ou outros componentes 
curriculares - tais como oficinas, seminários temáticos, atividades 
complementares - como forma de favorecer a dinamicidade do 
currículo; II-  Rigoroso trato teórico, histórico e metodológico da 
realidade social e do Serviço Social, que possibilite a compreensão 
dos problemas e desafios com os quais o profissional se defronta  no 
universo da produção; e reprodução da vida social.  III- Adoção de uma 
teoria social crítica que possibilite a apreensão da totalidade social em 
suas dimensões de universalidade, particularidade e singularidade; IV- 
Superação da fragmentação de conteúdos na organização curricular, 
evitando-se a dispersão e a pulverização de disciplinas e outros 
componentes curriculares; V- Estabelecimento das dimensões 
investigativa e interventiva como princípios formativos e condição 
central da formação profissional, e da relação teoria e realidade; VI- 
Padrões de desempenho e qualidade idênticos para cursos diurnos e 
noturnos, com máximo de quatro horas/aulas diárias de atividades 
nestes últimos;  VII Caráter interdisciplinar nas várias dimensões do 
projeto de formação profissional;  VIII - Indissociabilidade nas 
dimensões de  ensino, pesquisa e extensão;  IX- Exercício do 
pluralismo como elemento próprio da natureza da vida acadêmica e 
profissional, impondo-se o necessário debate sobre as várias 
tendências teóricas, em luta pela direção social da formação 
profissional, que compõem a produção das ciências humanas e 
sociais; X- Ética como princípio formativo perpassando a formação 
curricular XI- Indissociabilidade entre estágio e supervisão acadêmica 
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e profissional (ABEPSS, 1996, p. 7). 
 

Os princípios citados acima definem as novas diretrizes curriculares 

da formação profissional do assistente social, pois implicam-se na capacitação 

teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa da: 

I- Apreensão crítica do processo histórico como totalidade; II- 
Investigação sobre a formação histórica e os processos sociais 
contemporâneos que conformam a sociedade brasileira, no sentido de 
apreender as particularidades da constituição e desenvolvimento do 
capitalismo e do Serviço Social no país;  III- Apreensão do significado 
social da profissão desvelando as possibilidades de ação contidas na 
realidade;  IV Apreensão das demandas - consolidadas e emergentes 
- postas ao Serviço Social via mercado de trabalho, visando formular 
respostas profissionais que potenciem o enfrentamento da questão 
social, considerando as novas articulações entre público e privado;  V- 
Exercício profissional cumprindo as competências e atribuições 
previstas na Legislação Profissional em vigor (ABEPSS, 1996, p. 7). 

 

Apresenta-se ao profissional, as diretrizes com objetivo de 

estabelecer um patamar comum de ensino em todo país, assegurando a flexibilidade 

e descentralização nas realidades locais e regionais, permitindo, ainda, que o ensino 

acompanhe as profundas transformações presentes no mundo contemporâneo, 

implementando uma nova lógica curricular. 

Conforme consta na ABEPSS (1996) essa nova lógica curricular tem 

como tópicos de estudo: Sociologia, Teoria Política, Economia Política, Filosofia, 

Antropologia, Psicologia, Formação Socio-Histórica do Brasil, Direito e Legislação 

Social, Política Social, desenvolvimento Capitalista e Questão Social, Classes e 

Movimentos Sociais, Fundamentos Históricos e Teórico-metodológico do Serviço 

Social, Trabalho e Sociabilidade, Serviço Social e Processos de Trabalho, 

Administração e Planejamento em Serviço Social, Pesquisa em Serviço Social, Ética 

Profissional, e o estágio obrigatório, sendo uma atividade essencial para formação 

profissional, com duração mínima de 15% em relação à carga horária total do curso, 

equivalente a 2700 horas, o tempo mínimo para a formação em Serviço Social é de 

sete semestres. Com o objetivo de qualificar a profissão (ABEPSS 1996, p. 15-18). 

A nova lógica curricular implementada, possibilita a qualificação 

profissional do assistente social, que segundo Portes (2016, p. 66): 

A qualificação do assistente social, que requer o desenvolvimento da 
dimensão analítica e interventiva, exige a construção de 
conhecimentos teóricos práticos para o seu exercício. Daí que o 
“ensino da prática” impõe-se com árdua tarefa de problematizar a 
formação e o exercício profissional, compreendendo as 
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particularidades da profissão.  
 

De acordo com a autora, o ensino da prática percorre três núcleos da 

formação profissional: o núcleo de fundamentos teóricos metodológicos da vida social, 

núcleo de fundamentos da particularidade da formação sócio histórica da sociedade 

brasileira e núcleo de fundamentos do trabalho profissional. 

Ao compreender o exercício profissional como processo de 

atualização com formação generalista, possibilita ao profissional conhecimento e 

capacitação para atuação em diferentes âmbitos. Além de, instrumentalizar a 

categoria profissional frente aos embates e desafios, embutidos nos processos de 

globalização e do neoliberalismo. Com todas as atualizações na formação e no 

exercício profissional do assistente social, formam-se espaços considerando a 

perspectiva político-organizativo. Por exemplo, o CFESS/ CRESS (Conselho Federal 

e Conselhos Regionais de Serviço Social), ABEPSS (Associação Brasileira de Ensino 

e Pesquisa em Serviço Social), e ENESSO (Executiva Nacional dos Estudantes de 

Serviço Social) referente aos movimentos sociais. 

Segundo Iamamoto (2009, p. 11) os assistentes sociais atuam nas 

manifestações mais expressivas da questão social, expressam-se na vida dos 

indivíduos sociais de diferentes classes subalternas em sua relação com o bloco do 

poder e nas iniciativas coletivas pela conquista, efetivação e ampliação de direitos de 

cidadania e nas correspondentes políticas públicas.  

Em conformidade com a Iamamoto (2009, p. 17), os espaços 

ocupacionais do assistente social têm lugar no Estado nas esferas do poder executivo, 

legislativo e judiciário, em empresas privadas capitalistas, Organizações Não-

Governamentais (sem fins lucrativos) e na assessoria dos movimentos sociais. Além 

disso, a autora alega que: 

Nesses espaços ocupacionais esses profissionais realizam 
acessórias, consultorias e supervisão técnica; contribuem na 
formulação, gestão, e avaliação de políticas, programas e projetos 
sociais atuam na instrução de processos sociais, sentenças e 
decisões, especialmente no campo socio jurídico; realizam estudos 
socioeconômicos e orientação social aos indivíduos, grupo e famílias, 
predominantemente das classes subalternas; impulsionam a 
mobilização social desses segmentos e realizam práticas educativas; 
formulam e desenvolvem projetos de pesquisa e de atuação técnica, 
além de exercerem funções de magistério, direção e supervisão 
acadêmica. 

 

Embora o profissional assistente social atue no primeiro, segundo e 
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terceiro setor, majoritariamente, de acordo com Iamamoto, o “principal tipo de vínculo 

é o de estatutário (55,68%) prevalecente em todas as regiões” (IAMAMOTO, 2007, p. 

5-6). Onde o assistente social é um profissional requisitado para trabalhar no processo 

de implementação, monitoramento e avaliação de Política Social, por meio da gestão 

dos programas e serviços sociais, oriundos dos mais diferentes campos de atuação, 

nos quais as políticas sociais são implementadas.  

O exercício profissional do assistente social - presentes no primeiro, 

segundo e terceiro setor - especificamente com as expressões da questão social e 

indivíduos que estão, ou não, relacionados à lucratividade do capital. As 

potencialidades e limites não dependem apenas da atuação isolada do assistente 

social, mas da relação com as condições sociais por meio das quais se realizam. A 

partir do novo significado social da profissão, reconhecendo seu estatuto de 

assalariamento e as requisições profissionais por parte do Estado, é possível perceber 

o alargamento dos campos profissionais.  

O processamento de trabalho do assistente social, bem como de 

outros profissionais, sofre impactos com a reorganização econômica e política que 

ocorreram em meados dos anos 191990, no qual é possível destacar a influência do 

neoliberalismo nas políticas sociais. Assim, a política social é o campo de mediação 

do trabalho profissional do assistente social, as alterações que ocorrem na 

configuração destas afetaram as organizações do trabalho desse profissional, sendo 

possível identificar nos primeiros anos da década de 191990 juntamente com os 

impactos das mudanças econômicas no mundo da reestruturação produtiva. Segundo 

Pastor e Brevilheri, ao citar Behring e Boschetti, na década de 191990 houve uma 

espécie de “reformatação do Estado brasileiro para a adaptação passiva à lógica do 

capital” (BEHRING; BOSCHETTI, 2007 apud. p. 2007, p. 13).  

Com tal lógica capital e o não investimento nas políticas sociais 

decorrente dos cortes no orçamento e recursos públicos foi possível observar a 

precarização das condições de trabalho. O assistente social atua com políticas limites, 

os quais recebem poucos recursos e estruturas ofertando o básico e imediato. Desta 

forma, apresentam-se longe de responder a determinada demanda no caráter 

universal, e sim através do caráter emergencial e seletivo. Contudo, os recursos 

destinados à população passam a exigir do profissional uma seleção mais criteriosa.   

Destaca-se também nos anos 1990 as mudanças para o profissional 

do setor estatal, campo tradicional do profissional de Serviço Social. Essas 
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modificações foram compostas pela política neoliberal que alteram profundamente as 

responsabilidades antes inerentes à esfera pública, aliada a desregulamentação do 

mercado e de cortes dos gastos públicos.  

O Serviço Social amplia os campos de atuação passando a exercer 

sua profissão no terceiro setor, já mencionado anteriormente, enquanto espaços 

formados por instituições (associações ou fundações privadas) não governamentais, 

as quais dirigem recursos para projetos sociais e/ou programas voltados para a 

geração de bens e serviços de uso coletivo. 

Além disso, se consolida a aproximação com a tradição marxista na 

produção de estudos desenvolvidos por diversos autores e suas novas publicações, 

entre todos, José Paulo Netto tem suas obras em destaque. Há o avanço do sistema 

democrático de direitos, os quais estão sendo atacados e não implantados, colocando, 

assim, como agravante o desemprego estrutural.  

As reformas do Estado ocorreram propriamente em 1995, ocorrendo 

o aumento da precarização das condições de trabalho para todas as profissões, 

consequentemente ocorre uma reorganização no mundo do trabalho. O Serviço Social 

antenado nesse movimento histórico também responde essas exigências, pois é um 

trabalhador assalariado.  

A direção social é uma estratégia, na qual a profissão se coloca em 

uma perspectiva crítica, ética e política, um pensamento contra hegemônico em que 

questiona e problematiza a necessidade de se construir uma direção crítica dessa 

profissão para tentar interpretar as requisições e entender o papel do Estado na 

configuração das políticas sociais, pois é uma resposta que a nossa profissão vai 

conceder diante deste tempo histórico, como até os dias atuais.  

Na visão de Faleiros (1996), os desafios práticos políticos postos a 

profissão, os quais se expressam diante das mudanças políticas, econômicas e 

organizacionais configurando diferentes cenários e atores sociais. Para o autor, o 

Serviço Social vem assistindo as mudanças sociais que tradicionalmente faziam parte 

do seu universo de trabalho, passando da condição de usuários dos serviços sociais 

para sujeitos de direitos.  

Segundo José Paulo Netto (1999), diversos projetos estavam 

tomando base, os quais tinham uma dimensão política envolvida com as relações de 

poder. Entre esses, cita-se os projetos societários que eram considerados, 

sucintamente, como um projeto de classe e os projetos profissionais, os quais são 
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relacionados a um ser pensante, como o conjunto dos membros que dão efetividade 

à profissão. O Serviço Social no Brasil se constitui no sistema CFESS/CRESS, 

ABEPSS, ENESSO, os sindicatos e as demais associações de assistentes sociais. 

Deste modo, a década de 1990 foi marcada no âmbito do Serviço 

Social pelos efeitos do neoliberalismo, da flexibilização, da economia e da 

reestruturação no mercado de trabalho, além da redução do Estado e da retratação 

dos direitos sociais. Ampliam-se assim os campos de atuação do assistente social que 

passam a exercer profissão no terceiro setor, nos conselhos, entre outros âmbitos. 

O Serviço Social buscou superar a prática tecnicista e imediatista, 

ressignificando o uso do instrumental operativo, na divisão da competência ética, 

política e teórica, vinculados à defesa de direitos. Desta maneira, cria-se uma nova 

imagem social da profissão com a ampliação do mercado de trabalho, que podemos 

perceber até mesmo nos dias atuais. A partir disso, é reconhecido o significado social 

da profissão, seu estatuto de assalariamento e as requisições profissionais por parte 

do Estado, ou seja, é possível perceber um alargamento dos campos profissionais. 

1.2 O SERVIÇO SOCIAL NO SÉCULO XXI 

No Brasil, os impactos que ocorreram em 1990 percorrem e adentram 

os anos 2000, no entanto, há um debate instaurado referente a profissão do Serviço 

Social, sobre a relação visceral entre Serviço Social e a Política Social que se 

consolidam no início do século XXI com a inclusão de governos mais progressistas, 

os quais por mais que se relacionam ao neoliberalismo, apresentam uma 

gestão/política reformadora. Neste cenário situamos o Serviço Social frente às 

profundas transformações societárias ocorridas nas últimas décadas, em especial no 

mundo do trabalho e na esfera estatal com o advento do neoliberalismo, pois tais 

alterações trouxeram rebatimentos à classe trabalhadora, tendo em vista o 

agravamento da questão social. As diversas formas de expressão da questão social 

ganham maior visibilidade, havendo um esforço teórico crítico, no sentido de 

apreendê-las no movimento contraditório da sociedade, possibilitando maior 

consistência ao exercício profissional no enfrentamento das mesmas.  

Ao aprovar resoluções que regulamentam materiais específicos já 

contidos no Código de Ética profissional e na Lei de Regulamentação da profissão do 

assistente social, o conjunto CFESS/CRESS buscou assegurar as competências e 
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atribuições privativas do assistente social e a consequente autonomia profissional. 

Segundo Nogueira e Mioto (2013) neste período estabelece-se um amplo processo 

de produção de conhecimento em torno da política social, o qual tem se constituído 

em um pilar central na consolidação do Serviço Social como área de conhecimento 

no campo das ciências sociais; proporcionando, assim, na inserção da profissão e de 

seus profissionais, um embate político da sociedade brasileira como, do mesmo modo, 

o debate sobre a intervenção profissional dos assistentes sociais no âmbito da política 

social. 

No movimento de transformações societárias, e de forma inerente de 

repensar a profissão, há um processo de construção e afirmação de um Projeto Ético-

Político comprometido com a cidadania e renovador da direção social da formação 

profissional. Este movimento repercute na elaboração de uma proposta curricular em 

que a formação profissional se direciona para o desenvolvimento de uma competência 

teórico-metodológica de natureza pluralista, orientada pela tradição marxista, 

buscando superar a visão unilateral, tendo como principal motivação dar ao Serviço 

Social um estatuto cientifico.  

Netto (1996) denominou de “intenção de ruptura”, que para ele 

significa o rompimento com visões conservadoras da profissão. Nesta perspectiva, a 

formação profissional funda-se na interlocução com o conjunto de conhecimento 

científico, acumulados pelas diversas áreas das ciências humanas e sociais, 

especificamente dialogando com as vertentes clássicas. Isso permite a profissão que 

se dedique sobre a produção de um conhecimento crítico da realidade social com 

intuito do próprio Serviço Social construísse o objeto de sua intervenção, bem como 

respondesse às demandas sociais, colocadas pelo mercado de trabalho e pela 

realidade. A partir disso, autores contemporâneos da profissão chamam este período 

de “maturidade acadêmica e profissional do Serviço Social” (NETTO, 1996), que 

procurou definir novos requisitos para a competência profissional. 

De acordo com a ABEPSS (1996), após realizar uma análise em 

relação aos desafios apresentados ao Serviço Social, apontou três dimensões que 

devem ser de domínio do assistente social:  

A competência teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política 
são requisitos fundamentais que permite ao profissional colocar-se 
diante das situações com as quais se defronta, vislumbrando com 
clareza os projetos societários, seus vínculos de classe, e seu próprio 
processo de trabalho. Os fundamentos históricos, teóricos e 
metodológicos são necessários para apreender a formação cultural do 
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trabalho profissional e, em particular, as formas de pensar dos 
assistentes sociais (ABEPSS, 1996, p.7). 

 

Segundo Carvalho e Iamamoto (2005) tais dimensões de 

competências não devem serem desenvolvidas separadamente, pois processa-se na 

fragmentação e na despolitização tão presentes no processo histórico do Serviço 

Social. Deste modo, cabe ao assistente social articular as dimensões entre teoria e 

prática, de acordo com os princípios éticos fundamentais que norteiam a ação 

profissional. 

A formação profissional demanda aos profissionais, em conjunto de 

requisitos, de atribuições, de competências e de qualificações para pensar, agir 

criticamente e prepositivamente em uma realidade dinâmica, contraditória e 

determinada por condicionantes sócio histórico e ideopolíticos. A preocupação em 

qualificar a formação e o exercício profissional adentra os anos 2000, logo após a 

criação de instrumentos normativos, no sentido de respaldar suas ações e expressar 

os princípios e valores adotados pela categoria.  

O Código de Ética profissional da Lei n 8.662 de 07 de junho de 1993 

que regulamenta a profissão, apresenta os avanços em relação à formação 

profissional, os quais refletem em tal exercício. Portanto, foi estabelecida a Resolução 

do CFESS n° 493/2006 em relação às condições éticas e técnicas do exercício 

profissional do assistente social: 

Art. 1º - É condição essencial, portanto obrigatória, para a realização 
e execução de qualquer atendimento ao usuário do Serviço Social a 
existência de espaço físico, nas condições que esta Resolução 
estabelecer. Art. 2º - O local de atendimento destinado ao assistente 
social deve ser dotado de espaço suficiente, para abordagens 
individuais ou coletivas, conforme as características dos serviços 
prestados, e deve possuir e garantir as seguintes características 
físicas. Art. 3º - O atendimento efetuado pelo assistente social deve 
ser feito com portas fechadas, de forma a garantir o sigilo. Art. 4º - O 
material técnico utilizado e produzido no atendimento é de caráter 
reservado, sendo seu uso e acesso restrito aos assistentes sociais. 
Art. 5º - O arquivo do material técnico, utilizado pelo assistente social, 
poderá estar em outro espaço físico, desde que respeitadas às 
condições estabelecidas pelo artigo 4º da presente Resolução. Art. 6º- 
É de atribuição dos Conselhos Regionais de Serviço Social, através 
de seus Conselheiros e/ou agentes fiscais, orientar e fiscalizar as 
condições éticas e técnicas estabelecidas nesta Resolução, bem 
como em outros instrumentos normativos expedidos pelo CFESS, em 
relação aos assistentes sociais e pessoas jurídicas que prestam 
serviços sociais. Art. 7º - O assistente social deve informar por escrito 
à entidade, instituição ou órgão que trabalha ou presta serviços, sob 
qualquer modalidade, acerca das inadequações constatadas por este, 
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quanto às condições éticas, físicas e técnicas do exercício profissional, 
sugerindo alternativas para melhoria dos serviços prestados. Art. 8º - 
Realizada visita de fiscalização pelo CRESS competente, através de 
agente fiscal ou Conselheiro, e verificado o descumprimento do 
disposto na presente Resolução a Comissão de Orientação e 
Fiscalização do Conselho Regional, a vista das informações contidas 
no Termo de Fiscalização ou no documento encaminhado pelo próprio 
assistente social, notificará o representante legal ou responsável pela 
pessoa jurídica, para que em prazo determinado regularize a situação. 
Art. 9º- Persistindo a situação inadequada, constatada através de 
visita de fiscalização, será registrada no instrumento próprio a situação 
verificada. Art 10 - O relato da fiscalização, lavrado em termo próprio, 
conforme art. 9º, constatando inadequação ou irregularidade, será 
submetido ao Conselho Pleno do CRESS, que decidirá sobre a 
adoção de medidas cabíveis administrativas ou judiciais, objetivando 
a adequação das condições éticas, técnicas e físicas, para que o 
exercício da profissão do assistente social se realize de forma 
qualificada, em respeito aos usuários e aos princípios éticos que 
norteiam a profissão. Art. 11- Os casos omissos e aqueles 
concernentes à interpretação abstrata geral da norma serão resolvidos 
e dirimidos pelo Conselho Pleno do CFESS. Art. 12- O CFESS e os 
CRESS deverão se incumbir de dar plena e total publicidade a 
presente norma, por todos os meios disponíveis, de forma que ela seja 
conhecida pelos assistentes sociais bem como pelas instituições, 
órgãos ou entidades que prestam serviços sociais. Art. 13- A presente 
Resolução entra em vigor, passando a surtir seus regulares efeitos de 
direito após a sua publicação no Diário Oficial da União (CFESS, 
2006). 

 

O conjunto do CFESS-CRESS, acompanhando o processo de 

renovação do Serviço Social frente à prerrogativa da autonomia técnico-profissional, 

veio garantir aos assistentes sociais respaldo jurídico para exercerem as suas 

competências e atribuições privativas previstas na Lei n° 8662 de 7 de junho de 1993, 

na direção do Projeto Ético Político do Serviço Social. Tais resoluções constituem 

avanços importantes para a categoria profissional e demonstram a crescente 

necessidade de reafirmação da sua autonomia técnico-profissional. 

Outro avanço significativo na formação profissional foi a criação da 

Resolução CFESS n° 533/2008 que regulamentam a supervisão direta de estágio do 

Serviço Social, tendo em vista, garantir a qualidade do exercício profissional do 

assistente social, assegurando uma aprendizagem de qualidade por meio da 

supervisão direta, além de outros requisitos necessários a formação profissional, 

como segue: 

Art. 1º. As Unidades de Ensino, por meio dos coordenadores de curso, 
coordenadores de estágio e/ou outro profissional de serviço social 
responsável nas respectivas instituições pela abertura de campo de 
estágio, obrigatório e não obrigatório, em conformidade com a 
exigência determinada pelo artigo 14 da Lei 8662/1993, terão prazo de 
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30 (trinta) dias, a partir do início de cada semestre letivo, para 
encaminhar aos Conselhos Regionais de Serviço Social de sua 
jurisdição, comunicação formal e escrita (...) Art. 2º. A supervisão 
direta de estágio em Serviço Social é atividade privativa do assistente 
social, em pleno gozo dos seus direitos profissionais, devidamente 
inscrito no CRESS de sua área de ação, sendo denominado 
supervisor de campo o assistente social da instituição campo de 
estágio e supervisor acadêmico o assistente social professor da 
instituição de ensino (...) Art. 3º. O desempenho de atividade 
profissional de supervisão direta de estágio, suas condições, bem 
como a capacidade de estudantes a serem supervisionados, nos 
termos dos parâmetros técnicos e éticos do Serviço Social, é 
prerrogativa do profissional assistente social, na hipótese de não haver 
qualquer convenção ou acordo escrito que estabeleça tal obrigação 
em sua relação de trabalho (...) Art. 4º. A supervisão direta de estágio 
em Serviço Social estabelece-se na relação entre unidade acadêmica 
e instituição pública ou privada que recebe o estudante (...) Art. 5º. A 
supervisão direta de estágio de Serviço Social deve ser realizada por 
assistente social funcionário do quadro de pessoal da instituição em 
que se ocorre o estágio, em conformidade com o disposto no inciso III 
do artigo 9º da lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, na mesma 
instituição e no mesmo local onde o estagiário executa suas atividades 
de aprendizado, assegurando seu acompanhamento sistemático, 
contínuo e permanente, de forma a orientá-lo adequadamente (...)Art. 
6º. Ao supervisor de campo cabe a inserção, acompanhamento, 
orientação e avaliação do estudante no campo de estágio em 
conformidade com o plano de estágio. Art. 7º. Ao supervisor 
acadêmico cumpre o papel de orientar o estagiário e avaliar seu 
aprendizado, visando a qualificação do aluno durante o processo de 
formação e aprendizagem das dimensões técnico-operativas, teórico-
metodológicas e ético-política da profissão. Art. 8º. A responsabilidade 
ética e técnica da supervisão direta são tanto do supervisor de campo, 
quanto do supervisor acadêmico (...) Art. 9º. Os casos omissos e 
aqueles concernentes à interpretação geral e abstrata sobre esta 
norma serão resolvidos e dirimidos pelo Conselho Pleno do CFESS. 
Art. 10. Os CRESS/Seccionais e CFESS deverão se incumbir de dar 
plena e ampla publicidade a presente norma, por todos os meios 
disponíveis, de forma que ela seja conhecida pelas instituições de 
ensino, instituições empregadoras, assistentes sociais, docentes, 
estudantes e sociedade. Art. 11. A presente Resolução entra em vigor 
na data da sua publicação no Diário Oficial da União, passando a surtir 
seus regulares efeitos de direito (CFESS. 2008). 

 

As diretrizes curriculares do Curso de Serviço Social, aprovadas pela 

ABEPSS, em 1996, apontam pressupostos, princípios e diretrizes, formulando e 

implementando propostas para o enfrentamento de intervenção, preparando um 

profissional com formação intelectual e critica, comprometido com os valores e 

princípios norteadores do Código de Ética do Assistente social (1993).  

Contudo, nos anos 2000, a conjuntura política econômica provoca 

diversos desafios para a formação profissional do assistente social, enfatizando a 
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mercantilização do ensino, a precarização da formação profissional como parte do 

processo de sucateamento da educação pública brasileira. Em relação a 

“mercantilização” há um aumento significativo do número de cursos de Serviço Social, 

destacando o ensino superior à distância a partir de 2006, o que tem sido um desafio 

para a profissão, pois de acordo com as Diretrizes Curriculares, defende-se uma 

formação crítica do assistente social capaz de desenvolver habilidades e 

competências analíticas e interventivas. São decorrentes o sucateamento da 

educação pública de qualidade, pois diante da conjuntura político educacional do 

ensino superior, também há a depravação daquilo que é público. As ameaças do 

ensino superior, os ataques frontais que a educação pública vem sofrendo, como a 

descaracterização dos direitos, nos leva a crer que o ensino está apresentando uma 

perspectiva de uma mercadoria a ser comprada. 

Os assistentes sociais, assim como os demais trabalhadores 

assalariados, têm ingressado no mercado de trabalho de forma precária, com baixos 

salários e sem estabilidade; o que os leva a buscar mais um emprego, além de terem 

suas prerrogativas profissionais violadas simultaneamente a esse processo de 

precarização. Observa-se um novo perfil que a profissão e seus profissionais passam 

a assumir na busca por qualificação profissional e aumento da produção teórica do 

Serviço Social.  

A respeito do exercício profissional do assistente social, também 

ocorre mudanças significativas, como a redução de investimento das políticas sociais 

e o perfil dos usuários atendidos. Os investimentos direcionados às políticas sociais 

vem passando por intensos retrocessos, cada vez mais cortes financeiros destinados 

a esta modalidade. Visto que a política social como um campo de mediação do 

trabalho do assistente social, é importante frisar acerca das alterações que ocorrem 

na configuração das políticas sociais brasileira, as quais trazem impactos na profissão 

tanto em relação a formação quanto ao exercício profissional. Vale ressaltar como o 

Serviço Social é um produto histórico, e não se auto explica, esses determinantes 

econômicos políticos e sociais incidem diretamente na profissão.  

Mudanças não só em relação às condições de trabalho do assistente 

social, mas do próprio perfil dos usuários atendidos, sendo uma população cada vez 

mais vulnerável com necessidades objetivas e subjetivas e que não tem suas 

necessidades mínimas atendidas, pois com o corte no orçamento público, a redução 

de programas e serviços não é possível atender as necessidades básicas. Há uma 
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ampliação em relação aos usuários atendidos pelo assistente social nos últimos anos, 

o que era referente à abordagem com idosos, adolescentes, população em situação 

de rua, entre outros. Agora o profissional passa a trabalhar com 

[...] cidadãos e grupos que se encontram em situações de 
vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos com perda ou 
fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade; 
ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e 
sexual; desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão pela 
pobreza e, ou, no acesso às demais políticas públicas; uso de 
substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do 
núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção 
no mercado de trabalho formal e informal; estratégias e alternativas 
diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal 
e social (PNAS, 2004, p. 33). 

 

O Serviço Social tem sido requisitado pelo Estado para implementar 

as políticas sociais por meio da gestão da administração dos programas, projetos e 

serviços sociais. No entanto, as condições objetivas da própria política social e do 

trabalho apresentam-se numa situação de gerência da pobreza, na qual há corte no 

orçamento. Contudo, o assistente social continua sendo requisitado, mas tal 

requisição se dá numa conjuntura perversa e avessa às garantias constitucionais, por 

estarmos no contexto de perdas de direitos sociais, do agravamento das expressões 

das questões sociais, da precarização da condição de vida e de trabalho dos usuários 

atendidos; tem sido um desafio colocado à profissão, diante deste agravamento de 

guerra social que vem acontecendo.  

O assistente social vem ocupando diferentes campos sócio-

ocupacionais sendo na Assistência Social, na Previdência, na Saúde, no Sócio 

Jurídico, na Habitação, na Educação, dentre outros. Isso decorre da sua formação 

generalista que prepara o assistente social atuar nas mais diferentes áreas de 

aplicação de política social.  

Em razão da inserção no campo de estágio, o qual se vincula a 

Política de Saúde, no próximo capítulo será discorrido sobre o exercício profissional 

nesta política, particularmente na maternidade do Hospital Universitário de Londrina. 
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2 MARCO REGULATÓRIO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO BRASIL E O EXERCÍCIO 

PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL 

Este capítulo tem como proposta apresentar o marco regulatório atual 

da Política de Saúde no Brasil, bem como descrever e reconhecer a área da saúde 

como um campo sócio ocupacional do Assistente social em seu exercício profissional.  

A Política Pública de Saúde no Brasil tem sofrido modificações ao 

longo dos anos e a evolução histórica está relacionada diretamente ao crescimento 

político e econômico da sociedade, não sendo possível dissociá-las. Na esteira do 

caminho de organização política e lutas sociais, em meados da década de 80, no bojo 

dos movimentos sociais, da efervescência do movimento político, o Brasil estava 

passando por um processo de rompimento com a Ditadura Militar, aumentando assim 

as lutas por restauração do estado democrático de direito. Dentre estes movimentos 

destaca-se “Saúde para Todos”, denominado de “Reforma Sanitária Brasileira”. Este 

movimento iniciou em 1970, com questionamentos referentes a intervenção do Estado 

na saúde e pela afirmação dos direitos sociais, mas somente ocorreram os avanços 

em 1986 com a 8ª Conferência Nacional de Saúde, na qual foi consagrada uma 

concepção ampliada de saúde e o princípio da saúde como direito universal e como 

dever do estado, princípios estes que seriam incorporados na constituição de 1988. 

No movimento pela redemocratização do país com o processo de 

abertura política, ocorreu na saúde uma ação significativa, em que cresceram os 

ideais pela reforma da sociedade brasileira, com o envolvimento de diversos agentes 

sociais, sujeitos coletivos e pessoas em destaque. Sanitaristas passaram a ocupar 

postos importantes no aparelho de estado, o que oportunizou discussão das 

condições de vida da população brasileira e a construção de propostas 

governamentais apresentadas para o setor, o que contribuiu para um amplo debate. 

Segundo Bravo (1996) a saúde passou a assumir uma dimensão política vinculada a 

democracia, onde os sujeitos políticos que entraram em cena foram os estudantes, os 

professores universitários e os trabalhadores da saúde, que defenderam questões 

como a melhoria dos serviços de saúde e o fortalecimento do setor público com o 

Movimento Sanitário. 

A democratização na saúde fortaleceu-se no movimento pela 

Reforma Sanitária, avançando e organizando suas propostas na VIII Conferência 

Nacional de Saúde de 1986, que consagrou uma concepção ampliada de saúde e o 
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princípio da saúde como direito universal e como dever do Estado. A bandeira da 

Reforma Sanitária no Brasil, definiu-se como: 

um processo modernizador e democratizante de transformação nos 
âmbitos político jurídico, político-institucional e político-operativo, para 
dar conta da saúde dos cidadãos, entendida como um direito universal 
e suportada por um Sistema Único de Saúde, constituído sob-
regulação do Estado que objetive a eficiência, eficácia e equidade e 
que se construa permanentemente através do incremento de sua base 
social, da ampliação da consciência sanitária dos cidadãos, da 
implantação de outro paradigma assistencial, do desenvolvimento de 
uma nova ética profissional e da criação de mecanismos de gestão e 
controle populares sobre o sistema (MENDES, 1995, p.42). 

 

Segundo Bravo (1996) o Movimento Sanitário pelo Centro Brasileiro 

de Estudos e Saúde iniciado em 1976, teve como objetivo fomentar uma concepção 

de saúde ampliada “para todos” cuja centralidade coletiva na estrutura social e nas 

classes sociais. A realização da 8° Conferência Nacional de Saúde em 1986, a qual 

fortaleceu a questão de que a saúde ultrapassa a análise setorial, incluindo em pauta 

um programa de saúde para todos, através de canais e mecanismos de controle e 

participação social, visando efetivar os princípios constitucionais que garantem os 

direitos a população, incorporados na constituição de 1988. 

A saúde tornou-se uma das áreas em que os avanços constitucionais 

foram mais significativos, reconhecido como um direito universal, não contributivo, no 

qual o sujeito deve ser visto em sua totalidade. Além disso, a saúde passou a integrar 

o Tripé da Seguridade Social, juntamente com Previdência cujo caráter é contributivo 

e a Assistência Social destinada a os que dela necessitar.  

A Constituinte apresenta importantes inovações referentes à saúde, 

incorporando a concepção de que saúde não é somente a ausência de doenças, 

passando a ser entendida como um acesso em conjunto de bens e serviços 

disponíveis na sociedade, produzidos no coletivo e mais apropriado individualmente. 

Na medida em que se ampliou o conceito de saúde foi atribuída uma maior 

responsabilidade ao Estado com o objetivo de garantir serviço integral a todos que 

necessitam, praticada por meio de políticas econômicas e sociais visando a redução 

de risco de doenças e de outros agravos. Com isso, Bravo (2000, p. 09) declara que: 

O processo constituinte e a promulgação da constituição de 1988 
representou no plenário jurídico, a promessa de afirmação e extensão 
dos direitos sociais em nosso país frente à grave crise e as demandas 
de enfrentamento dos enormes índices de desigualdade social. 
 

A Constituição Federal de 1988, foi considerada como Cidadã, a qual 
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preconiza que:  

Art. 196º - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
Art. 197º - São de relevância pública as ações e serviços de saúde, 
cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua 
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser 
feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física 
ou jurídica de direito privado. 
Art. 198º - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 
organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
I - Descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
II - Atendimento integral, com prioridade para as atividades 
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; 
III - participação da comunidade. (BRASIL, 1988).  

 

Isto posto, o conceito de saúde passou a incorporar em seu 

significado, uma dimensão social e coletiva. No Art. 200° da Constituição Federal 

ampliou-se a concepção de saúde, na qual apresenta os determinantes econômicos 

e culturais, incluído não somente o processo doenças, mas sim os fatores como um 

todo: alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, 

educação, transporte, lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Como 

podemos observar abaixo: 

 Art. 200º - Ao sistema único de saúde compete, além de outras 
atribuições, nos termos da lei: 
I - Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de 
interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, 
equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; 
II - Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem 
como as de saúde do trabalhador; 
III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; 
IV - Participar da formulação da política e da execução das ações de 
saneamento básico; 
V - Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico 
e tecnológico; 
VI - Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de 
seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo 
humano; 
VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, 
guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e 
radioativos;  
VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o 
do trabalho (BRASIL, 1988). 

 

Os acessos aos serviços ficaram pautados pela universalidade e seu 

funcionamento submetido ao controle social, sendo que vários desses princípios 
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permanecem na Lei orgânica da Saúde de 191990. Com isso, a saúde passa a ser 

vista como um direito de todos e dever do Estado, no qual se dá a integração dos 

serviços de saúde de forma regionalizada e hierárquica, constituindo um sistema 

único.  

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi regulamentado em 1990, com a 

Lei Orgânica de Saúde (LOS) n° 8.080, a qual dispõe sobre as condições para a 

promoção, a proteção e a recuperação da saúde, além da organização, do 

funcionamento dos serviços correspondentes e das outras providências. Segundo o 

art. 9 da Lei 8.080 de 19901, a gestão da política de saúde é executada por cada 

esfera de governo: no âmbito da União pelo Ministério da Saúde; no âmbito dos 

Estados e Distrito Federal pela Secretária de Saúde; no âmbito do Município pela 

Secretária de Saúde ou órgão equivalente, ou seja, o SUS é estabelecido pelas três 

esferas do governo nas ações de promoção, vigilância e atenção à saúde, no entanto, 

o município passa a ser responsável pela execução de grande parte das ações de 

saúde, já ao Estado e União cabem às funções supletivas e de coordenação.  

A respeito da Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 19902, a qual trata 

acerca da participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e as 

transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá 

outras previdências. Vale ressaltar que a Portaria nº 2.203 de 05 de novembro de 

19963 aprova a Norma Operacional Básica (01/96), a qual redefine o modelo de gestão 

do SUS. E a legislação social referente ao público: da criança e do adolescente (ECA), 

do idoso, dos direitos as mulheres, do portador de deficiência, etc.  

A Lei Orgânica n°8.080 implementada em todo o país, de caráter 

público, é formado por uma rede de serviços regionalizados, hierarquizados e 

descentralizados, cuja direção crítica está presente em cada esfera de governo e sob 

o controle de seus usuários com a finalidade de melhorar a qualidade de saúde no 

país, visando assegurar a todos, indiscretamente, serviços e ações de saúde de forma 

                                            
1 BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Lei Orgânica da Saúde. Dispõe sobre as condições 
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências. Brasília, set. 1990. 
2 BRASIL. Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 191990. Dispõe sobre a participação da comunidade na 
gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde e dá outras previdências. Brasília, dez. 1990. 
3 BRASIL. Portaria nº 2.203 de 5 de novembro de 1996. Aprovar, nos termos do texto anexo a esta 
Portaria, a NOB 1/96, a qual redefine o modelo de gestão do Sistema Único de Saúde, constituindo, 
por conseguinte, instrumento imprescindível à viabilização da atenção integral à saúde da população e 
ao disciplinamento das relações entre as três esferas de gestão do Sistema. Brasília, nov. 1996.  
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equânime, adequada e progressiva. A gestão das ações e dos serviços de saúde deve 

ser participativa entre os três entes da federação a União, o Estado e os municípios, 

cada um tem suas corresponsabilidades. O SUS se constitui em um sistema destinado 

a toda população, sendo financiado com recursos arrecadados, através de impostos 

e de contribuições sociais. Cabendo ao município, ao Estado e a União, conforme a 

variação do Produto Interno Bruto (PIB) a aplicação de recursos em saúde, garantindo, 

assim, o direito de acesso aos serviços oferecidos por este sistema.  A rede que 

compõe o SUS é ampla e abrange tanto ações quanto os serviços de saúde, engloba 

a atenção de primária, média e alta complexidade, os serviços de urgência e 

emergência, a atenção hospitalar, as ações e serviços das vigilâncias (epidemiológica, 

sanitária, ambiental e farmacêutica) conforme consta na Cartilha do SUS/ Ministério 

da Saúde. 

Baseado nos preceitos constitucionais, a construção do SUS se 

norteia pelos seguintes princípios doutrinários: Universalidade, Equidade e a 

Integralidade da assistência; contemplando os seguintes princípios organizativos: a 

regionalização e hierarquização, descentralização, resolubilidade e participação 

popular. O conceito abrangente de saúde, deferido na nova Constituição, norteia a 

mudança progressiva dos serviços, onde se busca a incorporação progressista de 

ações de promoção, proteção e recuperação e não apenas um modelo assistencial a 

saúde, colocando os usuários como sujeitos de direitos. Neste sentido, a carta dos 

direitos dos usuários da saúde reúne seis princípios básicos de cidadania, os quais 

asseguram ao brasileiro o ingresso digno nos sistemas de saúde, seja ele público ou 

privado, como podemos ver: 

• Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos 
sistemas de saúde; 
• Todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para 
seu problema; 
• Todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, 
acolhedor e livre de qualquer discriminação; 
• Todo cidadão tem direito a atendimento que respeite a sua 
pessoa, seus valores e seus direitos; 
• Todo cidadão tem direito ao comprometimento dos gestores da 
saúde para que s princípios anteriores sejam cumpridos. (BRASIL, 
2011, p. 3-4).  

 

Neste contexto, o SUS representa o maior projeto de inclusão social 

no Brasil, proporcionando aos que antes eram excluídos pelo sistema que podem 

usufruir. Entretanto são encontradas dificuldades em sua implementação relacionadas 
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ao financiamento, regulamentação da assistência à saúde no país, principalmente de 

média e alta complexidade, faltando maior financiamento por parte do Estado. Como 

explica Bravo, Pelaez e Pinheiro (2018, p. 11): 

Os Processos de privatizações e de retrocessos na política de saúde 
não começaram no Governo Temer. Inserem-se no quadro social, 
econômico e político sintonizado com processos observados 
mundialmente e se concretiza com mediações relacionadas às 
condições de inserção no Brasil no cenário político-econômico mundial 
e ao seu particular desenvolvimento histórico.  
 

O caráter público e universal da saúde tem sido espaço de grande 

interesse de grupos econômicos em busca de lucros e movimentos para impor a lógica 

privada nos espaços públicos, decorrente do atual contexto de crise estrutural do 

capital; sendo o que se tem constatado no atual governo, a partir das expressões 

orçamentárias, e a manutenção do sub-financiamento pública para a política universal 

de saúde. De acordo com Bahia (2011 apud Narciso 2015, p. 4) “a compreensão do 

governo e de políticos sobre fonte de recursos permanentes para a saúde é bem mais 

reduzida do que preconizado na Constituição de 1988”.  

A defesa do SUS, tal como definido na Constituição Brasileira, está 

fundamentada no potencial de que o sistema é universal e atua com o proposto de 

promover justiça social e, quando consolidado, de reverter às desigualdades e as 

irregularidades na saúde. Nos últimos governos da República brasileira, mesmo com 

a determinação legal de universalização das políticas sociais, tem-se visto o contrário. 

Existe uma dominância do projeto neoliberal nas ações governamentais com a 

orientação política seguindo a estratégia de privatização e de contenção de gastos a 

partir de medidas de “austeridade”, que consiste em promover os valores com 

renúncia fiscal, disciplina e “seletividade”, ou seja, a “seleção de demandas” 

(CAMPOS, 2006); (SALVADOR, 2010). Diante do atual cenário político, depara-se 

com a situação precária da saúde pública no país, tendo uma assistência ineficaz e 

de baixa qualidade com o desmonte das instituições públicas devido à falta de 

recursos humanos, de equipamentos e de melhoria na gestão em decorrência da falta 

de um maior financiamento por parte do Estado.  

Embora seja possível identificar um avanço do ponto de vista da 

consolidação da política de saúde, há também o agravamento desta política desde de 

1990. Assim como outras políticas públicas, a saúde também vem sofrendo os 

ataques frontais da organização econômica, que busca trabalhar na perspectiva de 
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transformar a saúde em algo lucrativo. Desta maneira, percebe-se um processo de 

mercantilização e deterioração da saúde, ou seja, tudo o que é público passa a ser 

visto de forma negativa. 

Mesmo com a Constituição Federal, a própria perspectiva neoliberal 

a saúde tem sido “atacada”, com, segundo a PEC nº 241, a questão dos cortes de 

orçamento por 20 anos, eventualmente a Proposta da Emenda Constitucional4, que 

atua no crescimento da iniciativa privada, da oferta, da saúde suplementar (privada) e 

no desmonte do SUS. Assim, cria-se a ideia de ser um problema, não identificando 

que há adversidade na gestão do serviço. Tal imagem negativa aumentou o olhar da 

saúde como algo “lucrativo”. No entanto, averígua-se a afirmação das contrarreformas 

de cunho neoliberal, as quais passam ser defendidas por agências internacionais com 

intuito do processo de privatização e a constituição do cidadão consumidor. Nesta 

defesa pela privação, destaca-se a mercantilização da saúde e da previdência, além 

da ampliação do assistencialismo. A contrarreforma do Estado atingiu a saúde por 

meio da restrição do financiamento público.  

  Os chamados público/privado do Welfare State também se 

evidenciam na política de saúde, quando o Estado passa a financiar serviços da 

iniciativa privada e não oferece investimentos nos setores públicos, por exemplo, nos 

serviços de média e alta complexidade. Como declara Paim (2018, p. 1725): 

Apesar de a Constituição proclamar a saúde como direito de todos e 
dever do Estado, o Esta¬do brasileiro através dos poderes executivo, 
legis¬lativo e judiciário, não tem assegurado as condições objetivas 
para a sustentabilidade econômica e científico-tecnológica do SUS. 
Problemas de gestão como a falta de profissionalização, o uso 

                                            
4 A proposição da PEC 241, em particular, parte do pressuposto de que os atuais problemas 
econômicos são decorrentes do excesso de gastos públicos com a sociedade. Com esse diagnóstico, 
cria-se um clima alarmista que justificaria a contenção de programas sociais e iniciativas redistributivas 
das últimas décadas, responsáveis pela redução, ainda que limitada, da enorme desigualdade social 
que a sociedade brasileira ainda enfrenta. 
O envio ao Congresso Nacional da PEC 241/2016, instituindo o chamado Novo Regime Fiscal, 
representa e consolida a tese de que a forma exclusiva de enfrentar a crise fiscal é o corte de gastos 
sociais e, portanto, a restrição de direitos, mantendo ao mesmo tempo intocado o questionamento sobre 
a dívida pública e seu regime de juros que representam, estes sim, a razão maior do comprometimento 
do orçamento da União. 
Através dos artigos 101 a 105 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, proposto pela PEC 
241, cria-se um teto orçamentário definido pela inflação do período, que retira a progressividade dos 
direitos sociais e a autonomia da sociedade brasileira e do Congresso Nacional de ajustar o gasto 
público às dimensões de suas prioridades e estratégias de desenvolvimento econômico e social, ferindo 
o ordenamento da Constituição de 1988. 
A PEC 241 prevê, que durante os próximos 20 anos, o orçamento seja acrescido apenas da variação 
inflacionária (IPCA) sobre o valor de 2016. Considerando a prática corrente, que transforma os pisos 
fixados em lei para despesas de saúde e educação em tetos, isso significa que mesmo que a receita e 
o PIB cresçam acima da inflação, não haverá aumento de recursos para essas áreas. (FIOCRUZ, 2016) 
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clientelista e partidário dos estabelecimentos públicos, número 
excessivo de cargos de confiança, burocratização das decisões e 
descontinuidade administrativa, têm sido destacados, embora as 
alternativas acionadas impliquem a desvalorização dos trabalhadores 
de saúde, através das terceirizações e da precarização do trabalho. 
 

Com insuficientes recursos para sua implementação, o SUS, enfrenta 

grandes desafios, cita-se alguns deles: a manutenção da rede de serviço, 

remuneração dos trabalhadores, entre outros. Tais fatores limitam investimentos para 

a infraestrutura pública, contudo as compras de serviços no setor privado são 

fortalecidas e a ideologia da privatização é reforçada.  Segundo o autor Paim (2018, 

p. 1725), quanto a isso: 

Prevalece, assim, um boicote passivo através do subfinanciamento 
público e ganha força um boicote ativo, quando o Estado premia, 
reconhece e privilegia o setor privado com subsídios, desonerações e 
sub-regulação. O executivo assegura um padrão de financiamento 
para o setor privado com o apoio do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social e da Caixa Econômica Federal, 
bastante distinto em relação às instituições públicas do SUS. Essa 
ação estatal através dos boicotes pelas vias do executivo, do 
legislativo e do judiciário comprometeu a vigência da concepção de 
seguridade social, além de 1726, facilitar a privatização da saúde. 
Com a aprovação da EC-95/2016, o subfinanciamento crônico do SUS 
fica constitucionalizado, cristalizando as dificuldades acumuladas 
desde 1984.  

 

Portanto, a Política de Saúde vem sofrendo interferências constantes 

no que se refere à sua universalização, ou seja, atribuindo somente ao setor privado 

serviços de qualidade, os quais não são disponibilizados a maior parte da população 

uma atenção à saúde integral devido seu alto custo.  

A respeitos dos desafios postos na atualidade em relação a defesa do 

SUS, Santos (2013, p. 239) aponta que:  

“torna-se relevante construir uma vontade coletiva de mobilização pela 
saúde, que busque democratizar a consciência sanitária 
(compreendida como interesse da comunidade e direito social) e que 
aposte na transformação da sociedade”.  
 

Assim, cabe aos usuários lutar pela saúde como direito de acesso 

universal, prestado por serviços públicos e estatais, através da participação social nas 

políticas públicas. 

Desde de 1990, a população se depara com o redirecionamento do 

papel do Estado que é influenciado pela política de ajuste neoliberal, na qual o Estado 

se desviou de suas funções básicas ao expandir sua participação no setor de 
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produção, colocando o modelo econômico em alerta. Contudo, o Estado deixou de ser 

o responsável direto pelo desenvolvimento econômico e social para exercer somente 

o papel de regulador, transferindo para o setor privado responsabilidades que antes 

eram governamentais.  

Como as demais políticas inseridas no tripé da Seguridade Social, a 

saúde também sofreu a contrarreforma do Estado por meio de restrições 

orçamentárias e das contradições entre ações preventivas e curativas, favorecendo a 

mercantilização dos serviços de maior complexidade direcionadas as entidades 

privadas. Na defesa do processo de privatização, ressalta-se a mercantilização da 

saúde, da previdência e da ampliação do assistencialismo; também ocorreu a 

terceirização dos serviços de alta complexidade que marcou as medidas restritivas e 

privatizantes da política de saúde.  

A proposta de Política de Saúde tem sido desconstituída, intensificada 

as parcerias com a sociedade civil e a refilantropização que surgem com o objetivo de 

reduzir os gastos. Atualmente, a política pública de saúde tem encontrado muitas 

dificuldades para sua efetivação, devido ao mínimo de investimentos. Deparando-se 

com a dificuldade de acesso da população aos serviços de saúde, à atenção integral 

provocando um esvaziamento do controle social e avanço da lógica privatista, 

desconstruindo a proposta do SUS, sendo este, um desafio fundamental na agenda 

da política de saúde.  

O Sistema Único de Saúde é visto como uma direção descentralizada, 

cuja a execução dos serviços - parte prioritariamente pelos municípios, mesmo não 

tendo sido implantado na sua plenitude, como citado na constituição – constituem-se 

dentro da seguridade social, sendo a única política pública universal que mantém os 

conselhos de saúde funcionando nas três esferas do sistema, com o financiamento 

garantidos legalmente.  

O Conselho Nacional de Saúde no sentido de possibilitar acesso 

igualitário aos serviços de promoção e recuperação da saúde, reforçando a noção 

ampliada da compreensão da relação saúde/doença como decorrência das condições 

de vida e trabalho, reconhecem treze profissões de saúde, a participação social 

reconhecida como imprescindíveis no âmbito da saúde. Sendo reconhecidos como 

profissionais de saúde, dentre estes, a categoria dos Assistentes sociais (CNS, 

Resolução n° 218, de 6/03/1997, Conselho Federal de Serviço Social n° 385, de 

1999). 
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2.1 O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL NA POLÍTICA DE 

SAÚDE 

A saúde tem sido um campo histórico de atuação do exercício 

profissional do assistente social. A elaboração de um novo conceito de saúde buscou 

superar a visão de que saúde está vinculada apenas a doença, porém o mesmo se 

relaciona também com outros aspectos biopsicossociais, demandando um trabalho 

multiprofissional. Com a exigência de um profissional que atua nas múltiplas 

expressões da questão social que se relacionam e originam questões de saúde, a Lei 

8.080 (BRASIL, 1990) alega que: 

Art. 3º A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, 
entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio 
ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o 
acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da 
população expressam a organização social e econômica do País. 

 

Com a implantação do SUS e os avanços em seu desenvolvimento, o 

profissional do Serviço Social insere-se neste cenário, partindo das lacunas geradas 

pela não efetivação do SUS na sua totalidade, na busca de formular estratégias que 

busquem reforçar ou criar ações que efetivem o direito social à saúde. Segundo o 

CFESS (2010, p. 28) a ação profissional do assistente social na área de saúde passa 

a, necessariamente, “pela compreensão dos determinantes sociais, econômicos e 

culturais, que interferem no processo saúde/doença na busca de estratégias políticas 

institucionais para os enfrentamentos das questões”. Muitas das demandas individuais 

apresentadas pelos usuários dos serviços são constituídos por demandas coletivas 

as quais demonstram as insuficiências do sistema de saúde para responder as 

necessidades dos usuários. Com a implantação do SUS, o exercício profissional do 

assistente social se volta para a reorganização dos serviços de saúde, nas ações de 

integralidade, na intersetorialidade e no controle social, em que busca fortalecer e 

legitimar a concepção de saúde ampliada e de universalização do acesso a saúde.  

Em decorrência do crescimento do número de assistentes sociais na 

política de saúde e as demandas postas ao mesmo, acerca da real intervenção 

profissional, renova-se os parâmetros para a atuação do assistente social pelo CFESS 

em 2008 com a finalidade referenciar a intervenção dos profissionais de serviço social 

na área da saúde. O referido documento visa responder a um histórico: 

[...] pleito da categoria em torno de orientações gerais sobre as 
respostas profissionais a serem dadas pelos assistentes sociais as 
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demandas identificadas no cotidiano do trabalho no setor saúde 
aquelas que ora requisitadas pelos usuários dos serviços ora pelos 
empregadores desses profissionais em saúde. Procura nesse sentido, 
expressar totalidade das ações que são desenvolvidas pelos 
assistentes sociais na saúde, considerando as particularidades das 
ações desenvolvidas nos programas de saúde, bem como na atenção 
básica, na média e alta complexidade em saúde (CFESS, 2010, p. 11-
12). 

 

O CFESS (2010) explana acerca dos espaços de atuação do 

assistente social, o qual atua desde os postos e centros de saúde, policlínicas, 

institutos, maternidades e hospitais gerais, de emergência e especializados, incluindo 

os universitários, independente da instância a qual é vinculada, sejam federal, 

estadual ou municipal. 

O Assistente social tem estendido seu exercício profissional, desde 

(CFESS, 2010) as ações diretas aos usuários, como também no planejamento, 

gestão, assessoria, investigação, formação de recursos humanos e nos mecanismos 

de Controle Social, em Conselhos e Conferências. 

O Serviço Social atua na perspectiva da concepção ampliada da 

saúde, embora se depare com as contradições do que é preconizado pelo SUS e a 

dificuldade de acesso por partes dos usuários. Desta forma, as demandas sociais 

desafiam os conceitos teóricos, expondo as contradições do Sistema. Neste cenário 

a atuação do profissional consiste em: 

• Estar articulado e sintonizado ao movimento dos trabalhadores e de 
usuários que lutam pela efetivação do SUS; 
• Facilitar o acesso de todo e qualquer usuário aos serviços de saúde 
da instituição, bem como de forma compromissada e criativa e não 
submeter a operacionalização de seu trabalho aos rearranjos 
propostos pelos governos que descaracterizam a proposta original, ou 
seja, contido no projeto da reforma sanitária; 
• Conhecer as condições de vida e trabalho dos usuários, bem como 
no processo saúde-doença; 
• Buscar a necessária atuação em equipe, tendo em vista a 
interdisciplinaridade da atenção em saúde; 
• Estimular a intersetorialidade, tendo em vista realizar ações que 
fortaleçam a articulação entre as políticas de seguridade social, 
superando a fragmentação dos serviços e do atendimento às 
necessidades sociais; 
• Tentar construir e/efetivar, conjuntamente com outros trabalhadores 
da saúde, espaços nas unidades que garantem a participação popular 
dos trabalhadores de saúde nas decisões a serem tomadas; 
• Elaborar e participar de projetos de educação permanente, buscar 
assessor atento sobre a possibilidade de investigações sobre 
temáticas relacionadas à saúde ia técnica e sistematizar o trabalho 
desenvolvido, como estar atento sobre a possibilidade de 
investigações sobre temáticas relacionadas à saúde; 
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• Efetivar assessoria aos movimentos sociais/ou aos conselhos a fim 
de potencializar a participação dos sujeitos sociais contribuindo no 
processo de democratização das políticas sociais contribuindo no 
processo de democratização das políticas sociais, ampliando os 
canais de participação da população na formulação, fiscalização e 
gestão das políticas de saúde, visando o aprofundamento dos direitos 
conquistados (CFESS, 2010, p. 30-31).   

 

Os aspectos citados dizem respeito à relação das competências 

profissionais do assistente social, nas quais o mesmo deve realizar uma análise crítica 

da realidade apresentada através do conhecimento da população que será atendida, 

como também nas demandas requisitadas para que seja possível se capacitar para 

agir em seu cotidiano profissional. Visando, assim, uma atuação competente e crítica. 

A atuação do Assistente social na saúde é norteada e orientada por direitos e deveres, 

regulamentada nos seguintes documentos: 

• Código de Ética do Assistente social Resolução CFESS N° 273, 

de 13 de março de 1993; 

• Lei de Regulamentação da profissão (n° 8.662, de 07 de junho de 

1993); 

• Resolução sobre a supervisão direta de estágio (n° 533/2008); 

• Lei sobre a duração do trabalho do Assistente social (n° 

12/317/2000); 

• Resolução CFESS n° 383, de 29 de março de 1999, caracteriza 

o assistente social como profissional da saúde; 

• Resolução CFESS n° 493, de 21 de agosto de 2006. Dispõe 

sobre as condições éticas e técnicas do exercício profissional do Assistente social; 

• Parâmetros para Auação do Assistente Social na Política de 

Saúde (CFESS, 2010);  

• Normatizações do SUS e da ANVISA; 

• Legislação especifica por segmentos (idoso, mulher, criança e 

adolescente, LOAS, entre outros); 

A referida documentação normativa contribui no processo do 

exercício profissional do assistente social, fundamentando teoricamente e legalmente 

os instrumentais de trabalho na busca pela consolidação e efetivação dos direitos 

sociais.  

A inserção do assistente social, como membro da equipe de saúde, 

significou um avanço e reconhecimento para a categoria profissional, na perspectiva 
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de ampliação do conceito de saúde. Compreender os aspectos sociais, econômicos e 

culturais que interferem na saúde dos usuários, com todas as implicações 

mencionadas no âmbito hospitalar, é fundamental para que os assistentes sociais 

tracem as suas estratégias de ação. 

O reconhecimento das expressões da questão social como objeto de 

intervenção profissional, conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares da 

ABEPSS (1996), demanda uma atuação profissional em perspectiva global baseada 

na identificação das determinações sociais, econômicas e culturais das desigualdades 

sociais.  

De acordo com os Parâmetros para Atuação do Assistente Social na 

Saúde (2010), a ação profissional deve conter os fundamentos teóricos - 

metodológicos e éticos - político construído pela profissão e os procedimentos 

técnicos operativos, sendo necessário a ação ser subdividida em quatro eixos sendo: 

“ações de atendimento direto aos usuários; ações de mobilização, participação e 

controle social; ações de investigação, planejamento e gestão; ações de assessoria, 

qualificação e formação profissional” (CFESS, 2010, p.14). Ressaltando que estes 

eixos não devem ser compreendidos de forma segmentada, mas articulados dentro 

de uma concepção de totalidade, tendo em vista que as atribuições e competências 

estão em permanente construção, sendo este um desafio para os assistentes sociais 

que atuam na saúde.  

Ademais, em seu exercício profissional no campo da saúde, o 

assistente social pode contribuir para a defesa das políticas públicas de saúde, 

visando a garantia dos direitos sociais, para o fortalecimento da participação social e 

das lutas dos sujeitos sociais, bem como para a viabilização do Sistema Único de 

Saúde, conforme preconizado em tal documento.    

Tomando como referência o objeto delimitado para este trabalho, será 

abordado no próximo capítulo o exercício profissional do assistente social no âmbito 

hospitalar, especificamente na Maternidade do Hospital Universitário de Londrina.   
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3 O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NA MATERNIDADE DO HU DE 

LONDRINA: APROXIMAÇÕES ACERCA DAS REQUISIÇÕES, DEMANDAS E 

AÇÕES PROFISSIONAIS 

Neste capítulo será apresentado o Hospital Universitário de Londrina 

(HU) visando abordar a atuação do Serviço Social na instituição, de modo geral. Em 

seguida, será apresentado as demandas que se apresentam ao cotidiano do Serviço 

Social na Maternidade, bem como as respostas profissionais, discorrendo também 

sobre limites e possibilidades postos ao profissional de serviço social por meio de uma 

pesquisa documental. 

Segundo o Intranet-Hu (2009), Portal da Universidade Estadual de 

Londrina, o Hospital Universitário de Londrina (HU) é um órgão de natureza pública 

integrante do Sistema Único de Saúde (SUS), suplementar a Universidade Estadual 

de Londrina (UEL) e vinculado ao Centro de Ciências da Saúde e à Secretária do 

Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Implementado como Hospital 

Escola em 1º de agosto de 1971, no prédio cedido pela Sociedade Evangélica de 

Londrina, localizada na rua Pernambuco, esquina com a rua Alagoas, em Londrina – 

PR. Contudo foi transferido em 1975 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, passou a denominar-se Hospital Universitário 

de Londrina, onde está localizado atualmente. De acordo com as informações 

contidas no portal já mencionado, o Hospital Universitário de Londrina é o maior 

hospital público do Norte do Paraná e o terceiro maior hospital escola do sul do país. 

Sendo um órgão suplementar da Universidade Estadual de Londrina, vinculado 

administrativamente a reitoria e academicamente ao Centro de Ciências de Saúde 

(CCS). Como podemos observar nas figuras a seguir: 
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Figura 1 – Organograma da diretoria superintendente. 

 

Fonte: Intranet, 2019. 

 

Figura 2 – Organograma da Diretoria Clínica 

 

Fonte: Intranet, 2019. 

 

Ainda segundo o portal, esta instituição disponibiliza serviços de 

saúde em diversos níveis e especialidades médicas, classificado em nível terciário em 

razão da média e alta complexidade dos serviços prestados. Enquanto referência de 

saúde Regional e Estadual, atende pacientes oriundos de diversos municípios do 
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Paraná e de cidades localizadas em outros estados brasileiros, entre eles São Paulo, 

Mato Grosso e Rondônia. 

O Hospital Universitário de Londrina (HU) oferece atendimento de 

urgência no Pronto Socorro, o qual possui plantão permanente, oferecendo 

atendimentos gerais e especializados nas áreas de clinicas médicas, clinicas 

cirúrgicas, ginecologia, obstetrícia pediátrica e ortopedia, destinado a atendimentos 

de alta complexidade também nas Unidades de Internação Masculina, Feminina, 

Tisiologia, Moléstias Infecciosas, Pediatria, UTI Pediátrica, TMO, Centro de 

Queimados (CTQ), Unidade de Cuidado Intermediário (UCI), Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI) – adulto, neonatal e pediátrico –, Maternidade e o ambulatorial, que 

são executadas as hemodiálises, fisioterapias, Unidades de Terapias Especialidades 

e Hemocentro, bem como o Ambulatório de Especialidades do Hospital Universitário 

de Londrina (AEHU), como o Plano de Ação do Serviço Social no HU (UEL, 2019, p. 

09)  explica: 

O Ambulatório de Especialidades do Hospital Universitário foi 
inaugurado em maio de 1994 e está situado no campo universitário da 
UEL. É destinado aos atendimentos do ambulatório e abrange 
diversas especialidades médicas e multiprofissionais, além, de 
atender 37 especialidades médicas e categorias profissionais como: 
enfermagem, nutrição, serviço social, psicologia, fonoaudiologia e 
farmácia-bioquímica.  

 

Desta forma, essa instituição tem como missão “prestar assistência 

integral à saúde, com excelência e qualidade, participando na prática de ensino, 

pesquisa e extensão, integrada ao Sistema Único de Saúde, contribuindo para 

melhoria da qualidade de vida da população” (UEL, 2005) e como objetivo principal 

“desenvolver ensino, pesquisa e extensão de serviços à comunidade, através da 

prestação de assistência à saúde da população em caráter universal, abrangendo 

todas as especialidades médicas” (UEL, 2005). 

Em entendimento ao disposto na Lei Orgânica da Saúde (8.080/1990, 

art. 45) o HU-UEL integra o SUS, tendo como direção a autonomia administrativa 

constitucionalmente assegurada pelas universidades, sendo assim, a integração do 

HU ao SUS se fez mediante o convênio entre a UEL-HU, gestor municipal do SUS, 

entre outros. Conforme consta no Plano Diretor do HU (UEL, 2019), a administração 

superior do Hospital Universitário de Londrina é realizada pelo Conselho Diretor, 

Superintendência, Diretoria Clinica, Diretoria de Enfermagem e Diretoria 

Administrativa. 
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Quanto ao financiamento do HU, os recursos financeiros para a 

manutenção são provenientes do convênio SUS, gerados a partir dos atendimentos 

prestados. De acordo com o Plano de Ação do Serviço Social no HU (UEL, 2019, p.10) 

os recursos para custeio do hospital são oriundos de contrato que possui a 

contratualização com o gestor local para a prestação de serviços de assistência à 

saúde, através de acordos pactuados com o município e o Fundo Municipal de Saúde 

de Londrina (FMSL). Além disso, possui os financiamentos eventuais decorrentes de 

Emenda Parlamentar e de suplementação de recurso do Estado do Paraná a critério 

da Política Federal e Estadual.  

O HU-UEL e o Centro de Ciência da Saúde (CCS) apresentam equipe 

multiprofissional qualificada em diversas áreas de atuação, comprometidos em 

oferecer aos pacientes assistidos os melhores serviços técnicos em consonância com 

as políticas de saúde e humanização do Ministério da Saúde. A subordinação 

acadêmica do HU ao CCS concretiza a indissociabilidade do ensino, pesquisa e 

assistência e desde sua implantação o HU-UEL destaca-se como hospital escola de 

excelência, reconhecido enquanto formador de recursos humanos profissionais para 

a área da saúde.  

A capacidade instalada para internações que são realizadas pelas 

diversas especialidades médicas compreende 291 leitos, todos a disposição do SUS, 

distribuídos em suas unidades de internação (185 leitos), UTI adulto (17 leitos), UTI 

pediátrica (05 leitos), UCI e UTI Neonatal (20 leitos), pronto socorro (48 leitos) e 

unidade de queimados (16 leitos).  

O Pronto Socorro do HU-UEL mantém regime de plantão permanente, 

disponibilizando à comunidade serviços públicos de saúde, gerais e especialidades. 

Conforme consta no Plano Diretor HU-UEL (2019-2022) o hospital está habilitado em 

assistência de alta complexidade e destaca-se como parceira na implementação das 

políticas públicas de saúde. 

3.1 SERVIÇO SOCIAL NO HU 

De acordo com o Plano de Ação do Serviço Social (UEL, 2019, p. 01), 

o Serviço Social iniciou suas atividades no HU em 1 de setembro de 1971, na época 

era vinculado à Diretoria Superintendente como assessoria e compreendia os setores: 

administrativo, técnico, voluntário, banco de olhos, casa do renal crônico e 



56 

humanização. A equipe era composta por 2 assistentes sociais, 11 auxiliares sociais, 

1 escriturário e 3 recreacionista, tendo como foco de trabalho a seleção médica e 

socioeconômica dos usuários pelo Serviço Social de Triagem. 

Com o passar dos anos, mais especificamente em 1983, com a 

contratação de uma nova assistente social e com a assessoria do Departamento de 

Serviço Social da UEL, houve uma reestruturação do exercício profissional do HU, a 

qual visava criar uma identidade das atribuições privativas do assistente social 

decorrente da falta de clareza da função do assistente social e dos auxiliares sociais 

na instituição. Consequentemente, houve uma reformulação do Serviço Social na 

instituição com a ampliação do número de assistentes sociais, a alteração do setor 

para divisão de Serviço Social, dentro do organograma diretoria clínica e a autonomia 

técnica. A Divisão de Serviço Social se tornou responsável pelo planejamento, 

organização, coordenação, execução e deliberação do trabalho técnico profissional 

na área de Serviço Social, junto aos usuários e familiares (UEL, 2019). 

Com base no Planejamento Estratégico da Divisão de Serviço Social 

do HU (UEL, 2008) foi definido a seguinte missão:  

Atuar junto à população nas questões sociais que interferem no 
processo saúde-doença, através de ações educativas, preventivas e 
de assistência, com excelência e qualidade, integrando equipes 
multiprofissionais, desenvolvendo estudos e pesquisas na área social, 
articulando-se com recursos da comunidade, visando à melhoria da 

qualidade de vida desta população e o exercício da cidadania.  
 

Segundo o Plano de Ação o Serviço Social (UEL, 2019) no HU, os 

objetivos para executar tal trabalho incluem: 

• Planejar, executar, acompanhar e avaliar programas, projetos 
sociais; 
• Conhecer a realidade vivenciada pelos usuários do Serviço; 
• Contribuir para a formação profissional acadêmica de Serviço 
Social; 
• Desenvolver ações integradas com outras áreas; 
• Assessorar voluntários, buscando a integração entre hospital e 
comunidade; 
• Assessorar a direção do HU, nas questões afetadas ao Serviço 
Social; 
• Participar de pesquisas; 
• Atuar na perspectiva de educação, recuperação e reabilitação. 

 

O exercício profissional nesta instituição é pautado em princípios 

básicos e norteadores defendidos na Lei de Regulamentação da profissão, Código de 

Ética Profissional do Assistente social (1993), Parâmetros do Serviço Social em Saúde 
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e documentos específicos do Serviço Social, tais como Planejamento Estratégico, 

Plano de Ações e Projetos.  

Atualmente, os recursos humanos que compõe a equipe da Divisão 

de Serviço Social contam com um total de 15 servidores que são distribuídos HU, 

sendo quatro assistentes sociais concursadas, três pela modalidade de chamamento 

público e dois técnicos administrativos concursados. Os assistentes sociais atuam 

diretamente com usuários e familiares nas unidades de internação, Pronto Socorro e 

na gestão de serviços. Hodiernamente, a gestão da Divisão de Serviço Social, 

abrange a coordenação e supervisão dos serviços abaixo identificados: 

• Atendimento socioassistencial; 
• Serviço administrativo-organizacional; 
• Voluntariado; 
• Estagio curricular de serviço social; 
• Serviço de atendimento à Rede de escolarização hospitalar – 
SAREH (UEL, 2019).  

 

No HU os profissionais de serviço social atuam na perspectiva do 

direito, de acordo com os princípios norteadores do SUS, intervindo nos aspectos 

dificultadores da adesão do tratamento que abrange as áreas: socioeconômicas, 

culturais, religiosas, relações familiares e o não acesso a recursos dos usuários, entre 

outros. O atendimento social ocorre de forma individual e/ou grupal, visando atingir os 

objetivos estabelecidos com as seguintes estratégias de ações que foram definidas: 

• Trabalhar os desdobramentos da questão social que interferem e/ou 
determinam o processo saúde doença na perspectiva da integralidade, 
acolhimento e atendimento humanizado. 
• Contribuir para a efetivação da assistência integral por meio do 
conhecimento da realidade dos usuários e identificação dos aspectos 
sociais que interferem nas condições de saúde. 
• Socializar conhecimentos específicos junto a equipe 
multiprofissional, favorecendo a integralidade do atendimento ao 
usuário. 
• Propiciar um processo reflexivo sobre as questões relacionadas à 
saúde e a cidadania, com vistas a participação e a autonomia dos 
usuários na perspectiva de educação, prevenção, proteção, 
organização e mobilização. 
• Incentivar a mobilização e a participação dos usuários unto a grupos, 
movimentos sociais, ONGs, instancias representativas e demais órgão 
da sociedade cível e poder público, favorecendo a participação social.  
• Desenvolver ações investigativas e de gestão de serviços e ações, 
com vistas ao aprimoramento dos processos de trabalho; 
• Contribuir no processo de formação profissional de acadêmicos e na 
capacitação de servidores, voluntários e comunicação externa.  
• Planejar, executar, acompanhar e avaliar programas/projetos sociais 
e assessorar a direção do HU nas questões afetas ao Serviço Social 
(UEL, 2019, p. 22). 
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Segundo Mioto (2010) a metodologia da ação se constitui como 

preferências realizadas pelos profissionais em um dado momento, tendo em vista a 

efetivação de determinados objetivos e finalidades, o profissional, a partir disso, no 

contexto das instituições enquanto sujeito de gestão atua em três eixos articulados 

entre si: político organizativo, planejamento e gestão e o socioassistencial.  

No HU as ações que predominam no atendimento direto são pautadas 

na investigação, no planejamento e na participação social dos usuários para a garantia 

do direito à saúde. Ações estas que se dá juntamente com os demais profissionais 

ancorados na concepção ampliada de saúde, nos princípios de integralidade, de 

intersetorialidade desenvolvendo ações interdisciplinares. Os profissionais realizam 

seus atendimentos pautados na lógica da perspectiva de direito, atuando junto aos 

usuários, em busca de acesso as políticas públicas, em especial a política de 

Seguridade Social.  

O Serviço Social no HU desenvolve diversas ações individuais e 

coletivas que envolvem funções de planejamento, organização, execução, 

acompanhamento e avaliação de políticas sociais, programas e projetos, além de 

serviços voltados aos usuários; para atender as demandas e necessidades dos 

cidadãos que são reconhecidos como legítimas e constituídas como diretas, 

respaldado pelo Parâmetros para Atuação do Assistente Social na Saúde (CFESS, 

2010, p. 44-45): 

• democratizar as informações por meio de orientações (individuais e 
coletivas) e /ou encaminhamentos quanto aos direitos sociais da 
população usuária; 
• construir o perfil socioeconômico dos usuários, evidenciando as 
condições determinantes e condicionantes de saúde, com vistas a 
possibilitar a formulação de estratégias de intervenção por meio da 
análise da situação socioeconômica (habitacional, trabalhista e 
previdenciária) e familiar dos usuários, bem como subsidiar a prática 
dos demais profissionais de saúde; 
 • enfatizar os determinantes sociais da saúde dos usuários, familiares 
e acompanhantes por meio das abordagens individual e/ou grupal;  
• facilitar e possibilitar o acesso dos usuários aos serviços, bem como 
a garantia de direitos na esfera da seguridade social por meio da 
criação de mecanismos e rotinas de ação;  
• conhecer a realidade do usuário por meio da realização de visitas 
domiciliares, quando avaliada a necessidade pelo profissional do 
Serviço Social, procurando não invadir a privacidade dos mesmos e 
esclarecendo os seus objetivos profissionais; 
 • conhecer e mobilizar a rede de serviços, tendo por objetivo viabilizar 
os direitos sociais por meio de visitas institucionais, quando avaliada 
a necessidade pelo Serviço Social;  
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• fortalecer os vínculos familiares, na perspectiva de incentivar o 
usuário e sua família a se tornarem sujeitos do processo de promoção, 
proteção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde;  
• organizar, normatizar e sistematizar o cotidiano do trabalho 
profissional por meio da criação e implementação de protocolos e 
rotinas de ação;  
• formular estratégias de intervenção profissional e subsidiar a equipe 
de saúde quanto as informações sociais dos usuários por meio do 
registro no prontuário único, resguardadas as informações sigilosas 
que devem ser registradas em material de uso exclusivo do Serviço 
Social;  
• elaborar estudos socioeconômicos dos usuários e suas famílias, com 
vistas a subsidiar na construção de laudos e pareceres sociais a 
perspectiva de garantia de direitos e de acesso aos serviços sociais e 
de saúde;  
• buscar garantir o direito do usuário ao acesso aos serviços;  
• emitir manifestação técnica em matéria de serviço social, em 
pareceres individuais ou conjuntos, observando o disposto na 
Resolução CFESS nº 557/2009. 

 

As solicitações de atendimentos são realizadas através das equipes 

de trabalho, usuários, instituições, pelas redes e órgãos de controle social a partir das 

necessidades sociais. A necessidade que é trazida pelo usuário é objeto de ação do 

Serviço Social, tornando-se demanda para o Assistente social. Segundo Guerra 

(1995, p. 199-200): 

As demandas das classes sociais põem e repõem objetos para o 
serviço social. Estes se encontram inscritas nas condições socias das 
classes e por isso são de um lado, históricos, transitórios, exerceram 
continuidades e rupturas e de outro, ou não extrapolam o imite material 
ou mantém no nível das necessidades imediatas. Tais demandas 
convertem-se em requisições profissionais, cujo atendimento requer a 
mobilização de um determinado nível de racionalidade, de uma parte, 
limitam e determinam as funções profissionais de outra. 

 

Neste contexto, Mota e Amaral (1998, p. 25) explicam que as 

instituições sociais recebem os usuários com tais demandas e as enquadram aos seus 

propósitos configurando as demandas institucionais, as quais chegam aos 

profissionais como requisições técnico-operativas, que através do mercado de 

trabalho, incorporam as exigências dos sujeitos demandantes.  

No Hospital Universitário de Londrina, além dos elementos 

constitutivos do processo de trabalho do assistente social, a equipe atua na 

perspectiva de qualificar o processo de trabalho através dos instrumentos técnicos-

operativos. Atualmente, um dos instrumentos utilizados para o registro da ação 

profissional é o prontuário eletrônico chamado Med View, no qual o Serviço Social, de 

forma permanente, evolui os atendimentos sociais realizados e dando materialidade 
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as expressões da questão social na vida dos usuários, nos quais as demandas são 

categorizadas em pedidos objetivos e subjetivos. No HU, a Divisão de Serviço Social 

mantém atendimentos sistematizados nas Unidades de Pronto Socorro, Ambulatorial 

e de Internação.  

Referente ao registro no prontuário eletrônico, cada área profissional 

possui um campo específico para evolução do atendimento, ou seja, os profissionais 

de Serviço Social possuem um campo de registro próprio com acesso restritos aos 

profissionais do HU e AEHU, garantindo o resguardo do sigilo profissional.  

É válido ressaltar, que anteriormente era utilizado o Gestão Social, no 

entanto, em razão das exigências institucionais e principalmente a uma qualificação 

da ação profissional está sendo implementado o novo sistema, Med View.  

Frente ao agravamento das expressões da questão social, as 

demandas que são apresentadas pelos usuários aos assistentes socias no âmbito 

hospitalar tornam-se mais complexas exigindo agilidade e resolutividade no processo 

de trabalho dos assistentes sociais.  

Dentre as diversas unidades de internação, nas quais o Serviço Social 

desenvolve suas ações, o presente estudo focará na unidade da Maternidade, 

objetivando conhecer a referida unidade e a analisar as respostas profissionais do 

Assistente social, diante das demandas apresentadas pelos usuários. 

3.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA MATERNIDADE DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE 

LONDRINA  

A Maternidade do Hospital Universitário de Londrina está entre o 

conjunto das especialidades de atendimento a nível secundário e de média 

complexidade, constitui-se enquanto referência estadual para assistência integrada 

as gestantes de alto risco. Seguindo dados da instituição, a Maternidade possui quatro 

enfermarias para internação das gestantes, totalizando em 19 leitos; uma sala para 

partos normais, sendo que os partos cesarianos são realizados no centro cirúrgico do 

Hospital.  

A maternidade do HU está vinculada no cumprimento dos Dez Passos 

da “Iniciativa hospital amigo da criança” (IHAC), título autorizado pela Organização 

Mundial da Saúde – OMS e pelo fundo das Nações Unidas para Infância- UNICEF, 

incorporado pelo Ministério da Saúde. O IHAC visa promover, proteger e apoiar o 
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aleitamento materno. No HU para cumprimento das metas, busca-se a promoção de 

práticas que contribuam com a diminuição dos índices de mortalidade infantil, 

humanização do atendimento hospitalar e vinculação entre mãe e filho.  

O acesso das gestantes na referida unidade é através do 

referenciamento do ambulatório de patologia obstétrica do ambulatório de 

especialidades do HU (AEHU), por procura direta no Pronto Socorro e por 

referenciamento das unidades básicas de saúde.  

A Maternidade também está vinculada ao Programa Rede Cegonha 

do Ministério da Saúde, o qual objetiva propiciar melhor atenção e qualidade de saúde 

para mulheres e crianças, desde o pré-natal, assistência ao parto e ao pós-parto, até 

as ações em torno do desenvolvimento da criança nos dois anos de vida. Outra 

vinculação do serviço é junto ao Programa Rede Mãe Paranaense que visa “garantir 

o acesso e atenção, promovendo o cuidado seguro e de qualidade na gestação, parto 

e puerpério, e às crianças menores de 01 anos” (PARANÁ, 2019, p. 14) afim de reduzir 

a mortalidade materna e infantil. 

A gestação é um fenômeno fisiológico e envolve mudanças 

significativas do ponto de vista físico, social e emocional, que pode transcorrer de uma 

forma mais saudável ou implicar em riscos tanto para mãe quanto para o feto. 

Apresentando uma evolução desfavorável, como por exemplo serem portadoras de 

alguma doença, ambos podem sofrer algum agravo ou podem desenvolver danos 

biopsicossociais materno-fetal, denominadas gestantes de alto risco. De acordo com 

Caldeyro-Barcia (1973 apud BRASIL, 2012, p. 11) uma gestação de alto risco é 

“aquela na qual a vida ou a saúde da mãe e/ ou do feto e/ou do recém-nascido tem 

maiores chances de serem atingidas que as da média da população considerada”.   

Para atendimento as gestantes/puérperas de risco, a equipe de 

assistência da Maternidade é fundamental, aliados a tecnologia que o serviço terciário 

dispõe. A equipe atua no incentivo do aleitamento materno, nos cuidados básicos de 

saúde, oportunizando que a mãe desenvolva a capacidade de cuidar do recém-

nascido com corresponsabilidade da família. 

O atendimento prestado na referida unidade tem por base a 

humanização do parto, no qual a gestante passa a ter o direito de escolher o tipo de 

parto, normal (posição), sendo a cesárea uma decisão médica. Bem como, cumpre-

se o direito legal que a mulher tem de escolher um acompanhante para o parto, 
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conforme preconiza a Lei n° 11.108, 07 abril de 20055.  

De acordo com a Divisão de Arquivo Médico e Estatística do HU, no 

ano de 2018, identifica-se que nasceram na maternidade 1.293 vivos e 05 mortos. 

Destes, 349 crianças com peso inferior a 2,500 gramas, totalizando em 1.298 partos. 

Consta gravidez única, dupla e tripla, sendo a única 292 partos normais e 886 partos 

cesarianos, a dupla 01 normal e 52 cesarianas e a gravidez tripla somente uma 

cesariana, totalizando o nascimento de 1.354 bebês. Vale ressaltar que a presente 

pesquisa, tem como referência o período de 01 de janeiro de 2019 a 01 de agosto de 

2019.  

O perfil das pacientes atendidas na Maternidade não difere do 

predominante na instituição, exceto por algumas particularidades: são mulheres 

gestantes com faixa etária entre 11 e 45 anos, provenientes de Londrina e outros 

municípios de abrangência das 17° Regional de Saúde (Alvorada do Sul, Assai, Bela 

Vista do Paraíso, Cafeara, Cambé, Centenário do Sul, Florestópolis, Guaraci, Ibiporã, 

Jaguapitã, Londrina, Lupionópolis, Miraselva, Pitangueira, Porecatu, Prado Ferreira, 

Primeiro de Maio, Rolândia, Sertanópolis, Tamarana). A Maternidade do HU conta 

com o sistema de alojamento-conjunto, onde o bebê permanece com a mãe desde o 

nascimento, o que favorece a vinculação entre ambos e familiares. 

O alojamento-conjunto destina-se aos recém-nascidos que 

apresentam quadro clínico estável. Em relação aos que nascem com alguma situação 

de risco permanecem internados na Unidade de Neonatologia. O período de 

internação, geralmente, é de 48 horas em caso de parto normal e de 72 horas na 

cesariana, podendo ser estendido de acordo com as necessidades clínicas das 

pacientes e do recém-nascido. A equipe profissional é composta por profissionais de 

Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia, Serviço Social e Nutrição; conta 

também com acadêmicos, estagiários e residentes das diversas áreas profissionais.  

Com base no Registro do HU no período de 01 de janeiro 2019 a 01 

de setembro 2019, foram atendidas no total de 869 mulheres na Maternidade do HU.  

 

 

 

                                            
5 BRASIL. Lei n° 11.108 de 07 abril de 2005. Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para 
garantir às parturientes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-
parto imediato, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Brasília, abr. 2005.  
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Tabela 1 – Distribuição de Partos realizados por Faixa Etária.  

Idade pacientes (mulheres) Quantidade de partos Total % 

11 a 15 anos 05 0,61 

16 a 20 anos 111 13,44 

21 a 25 anos 212 25,67 

26 a 30 anos 202 24,46 

31 a 35 anos 

36 a 40 anos 
156/109 18,89/13,02 

Mais de 40 anos 31 3,75 

Fonte: Dados organizados pela autora com base no Relatório Anual do 
Hospital Universitário de Londrina, 2019. 

 

Através da tabela é possível identificar a faixa etária, quantidades de 

partos e a somatória total das pacientes que estiveram internadas na Maternidade, 

contribuindo, assim, para um melhor conhecimento da unidade.  

Tabela 2 – Distribuição de Partos realizados por Tipologia. 

Tipo de parto/tipo gravidez: Única Dupla Total 

Cesárea 519 37 266 

Normal 257 09 566 

Parto com fórceps 04 00 04 

Fonte: Dados organizados pela autora com base no Relatório Anual do 
Hospital Universitário de Londrina, 2019. 

 

Os dados da tabela citada acima demonstraram o número expressivo 

de cesáreas, justificando a referência do hospital no atendimento às gestantes de alto 

risco, onde se depara em condições e/ou complicações para mulher e feto. 

3.2.1 O Serviço Social na Maternidade 

O Serviço Social compõe a equipe da Maternidade desde 1997, o 

planejamento das ações tem sido direcionado, reformulado e atualizado para abarcar 

as novas demandas e pontuar as modificações da realidade social ocorridas nos 

últimos anos. Atualmente possui uma assistente social e uma estagiária do curso de 
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Serviço Social da Universidade Estadual de Londrina (UEL), as quais desenvolvem 

suas ações concomitante com outras unidades de internação (Unidade de Cuidados 

Intermediários – UCI – e Unidade de Terapia Intensiva – UTI – neonatal). 

O atendimento social se dá a partir da solicitação da equipe de saúde, 

dos usuários e seus familiares e/ou por procura do próprio profissional. Tem como 

público alvo as gestantes, puérperas e suas famílias. De acordo com o Plano de Ações 

do Serviço Social no HU (UEL, 2017) o Serviço Social tem como objetivos: 

• Proporcionar atendimento a gestantes, puérperas e nutrizes, 
oportunizando um espaço de informação, discussão e reflexão das 
situações vivenciadas e identificadas; 

• Buscar novas formas de enfrentamento da situação 
apresentada, através do fortalecimento da mulher e de sua cidadania 
com o compromisso de assegurar seus direitos sociais;  

 
E objetivos específicos: 

• Proporcionar esclarecimentos e informações a gestantes/puérperas 
e seus respectivos familiares sobre a dinâmica hospitalar e do setor 
específico; 
• Identificar e atuar nas demandas sociais que possam interferir no 
tratamento; 
• Proporcionar as pacientes e seus familiares um espaço de 
esclarecimentos de seus direitos sociais, trabalhistas r previdenciários; 
• Realizar atendimento de apoio de segmento a gestantes com longo 
período de internação bem como seus familiares; 
• Reforçar o aleitamento materno como forma de garantir a saúde 
física e emocional da mãe e filho; 
• Atuar em equipe multidisciplinar, a fim de contemplar a paciente e 
suas várias dimensões; 
• Orientar e acompanhar as mães que pretendem entregar seus filhos 
para adoção, dando-lhes respaldo a fim de oportunizar uma decisão 
consciente; 
• Buscar a participação da família no processo vivenciado pela mulher; 
• Servir como elo de ligação entre pacientes e equipes, no sentido de 
discutir a situação social dos mesmos, como forma de contribuir para 
o tratamento; 
• Desenvolver ações educativas abordando temáticas relacionadas ao 
período vivenciado e de interessa das pacientes/ familiares;  
• Articular e encaminhar à rede de serviços pacientes/familiares 
mediante necessidade apresentada. 

 

Através de suas ações, o Serviço Social se empenha em refletir e 

trabalhar com as usuárias as situações vivenciadas, considerando-as integrantes de 

um contexto social e econômico, sujeitas de sua própria história, detentoras de direitos 

e responsáveis pelo cumprimento de seus deveres. Busca-se a valorização da 

Maternidade como componente do exercício da cidadania de proteção social, 
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facilitando, assim, o vínculo entre o binômio (mãe e criança) e a efetiva participação 

do usuário e família no processo de cuidado integral.  

Nesse contexto, o profissional de Serviço Social atua com ênfase na 

integralidade, considerando a usuária em sua totalidade e como cidadã de direitos. 

Atua de forma interdisciplinar, junto a equipe de atendimento, visando a qualidade no 

atendimento prestado, que de acordo com Iamamoto (2001, p.63-64) “[...] o assistente 

social não realiza seu trabalho isoladamente, mas como parte de um trabalho 

combinado ou de um trabalho coletivo que forma grande equipe de trabalho”.  

O assistente social desenvolve suas ações junto às gestantes, 

puérperas e seus respectivos familiares que se encontram internadas na Maternidade, 

considerando a família como componente fundamental no processo de tratamento. 

As ações são desenvolvidas através dos seguintes instrumentos 

técnico-operativos: abordagem individual (entrevista social e acompanhamento), 

abordagem grupal (ações educativas na Maternidade) e visitas domiciliares, sendo 

este realizado mediante a necessidade detectada no atendimento social a situação 

que requer um conhecimento.  

Os atendimentos individuais são realizados a partir da iniciativa dos 

profissionais quando identificada demanda nas visitas diárias à unidade, por 

solicitação da equipe, por procura direta dos usuários, familiares e por solicitação da 

rede de serviço.  

A abordagem grupal é realizada quando necessária a orientação 

quanto a seus direitos e/ou temáticas de interesse dos mesmos e socialização de 

informações. Vale ressaltar que esta categoria não está sendo executada devido a 

indisponibilidade do profissional.  

Evidenciamos a importância da utilização de instrumentos técnico-

operativos na intervenção do profissional, tendo estes a finalidade de dar direção às 

ações dos assistentes sociais.  

De acordo com Santos (2013, p. 29) os instrumentos, enquanto 

elementos constitutivos da dimensão técnico-operativa, estão vinculados a uma 

“fundamentação teórica e a uma determinada direção ético-político, configurando-se 

como ferramentas para o desenvolvimento dos procedimentos exigidos no exercício 

profissional”. Portanto, os instrumentos permitem ao profissional, aliado ao 

conhecimento, decifrar a realidade e a partir dela delimitar a sua ação de acordo com 

a demanda apresentada.  
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A seguir será pontuado as principais estratégias e ações do 

profissional de Serviço Social na Maternidade do HU, que são desenvolvidas 

conforme as necessidades dos usuários e da equipe multiprofissional, sustentada na 

investigação que o Assistente social realiza. Conforme afirma Narciso (2005) no Plano 

de ações do Serviço Social no Hospital Universitário de Londrina, o desenvolvimento 

das ações dá a visibilidade e a dinamicidade do hospital, como podemos observar 

abaixo: 

• Abordagem individualizada a paciente e famílias para estudo social 
da realidade cotidiana, para intervenção nas questões sociais; 
• Avaliação socioeconômica cultural; 
• Articulação e encaminhamento à rede de serviços; 
• Visita domiciliar pelo conhecimento do cotidiano do usuário; 
• Orientações sobre processos judiciais, trabalhistas, previdenciários 
e direitos sociais; 
• Orientação às mães e seus familiares quanto aos procedimentos 
legais em casos de entrega legal; 
• Elaboração de documentação pertinente, destinado à Vara da 
Infância e juventude, Conselhos Tutelares e outros órgãos 
institucionais;  
• Discussão de casos com equipe profissional; 
• Ações assistenciais (concessão de auxilio transporte, enxovais, 
formula infantil e mediação); 
• Ações sócio-educativas, orientação sobre rotinas e funcionamento 
dos serviços de saúde e outros serviços; 
• Orientação sobre diretos civis e sociais, referentes à maternidade, 
paternidade, licença-maternidade, licença paternidade, auxilio 
natalidade e registro de nascimento; 
• Acolhida e orientações referentes a situação de óbitos. 

 

Os atendimentos se dão na sala de atendimento do Serviço Social ou 

na própria enfermaria, na qual a usuária está internada, priorizando a garantia da 

privacidade dos sujeitos atendidos. Os registros dos atendimentos se dão no 

prontuário do paciente (físico) e no Programa Med View, em que é adicionado novas 

informações e encaminhamentos requisitados no decorrer dos atendimentos durante 

a internação. 

As ações dos profissionais são respaldadas de conhecimentos sobre 

leis, normas e portarias que subsidiam a prática, bem como pautada no Código de 

Ética da Profissão e Parâmetros de atuação do Serviço Social na saúde. 

3.2.2 Caracterização dos usuários atendidos pela Maternidade 

Como exposto anteriormente, este estudo tem como objetivo discorrer 
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sobre o trabalho do assistente social na Maternidade do Hospital Universitário de 

Londrina-PR, por meio do estudo acerca das demandas, atribuições, requisições e 

ações profissionais. 

 Mediante a isso, faz-se necessário conhecer os sujeitos na sua 

totalidade, pertencentes a uma classe social e como sujeitos de direitos a fim de 

contextualizar a atuação do Serviço Social na referida unidade. Como o objetivo é 

descrever as características dos usuários atendidos na maternidade, realizou-se um 

levantamento no período do primeiro semestre de 2019, em que foram priorizados 

elementos quantitativos, tais como número de atendimentos realizados no período e 

o perfil dos usuários, associados a elementos qualitativo relevante para os 

atendimentos realizados como tipo de demandas atendidas. 

Através de uma pesquisa documental, com os instrumentos de coleta 

de dados, utilizamos atendimentos registrados no Prontuário Eletrônico Med View e 

no Diário de campo da estagiária. O referido documento contém dados obtidos pelo 

Serviço Social através dos usuários, por meio do atendimento social durante 

internação hospitalar. O conhecimento do perfil dos usuários possibilita o profissional 

orientar o seu trabalho de forma qualitativa no planejamento e na internação de acordo 

com a realidade apresentada pelos usuários. 

Informamos que, de acordo com os dados estatísticos do HU no 

período especificado neste estudo, foram atendidas na maternidade 869 usuárias, 

sendo que destas o Serviço Social atendeu 134, das quais apresentaremos os dados 

a seguir. Para compor o perfil definimos as seguintes nomenclaturas, utilizadas no 

Sistema Med View como: faixa etária, profissão, estado civil, renda familiar, situação 

habitacional, município onde reside, número de filhos e realização do pré-natal. Segue 

os gráficos e seus resultados: 
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Gráfico 01. Faixa etária. 

 

Fonte: Dados organizados pela autora através do Registro de atendimento 

do Serviço Social. 

O gráfico nos apresenta que 27,61% das usuárias tem idade entre 23 

a 30 anos, 23,39% estão com idade entre 13 a 18 anos, 23,13% com idade de 19 a 

22 anos e 22,39 % com idade de 31 a 40 anos. Apontando para número significativo 

em todas as faixas etárias, prevalecendo as mulheres em idade reprodutiva e as 

adolescentes. Sendo assim, a faixa etária por si só não pode ser considerada fator de 

risco gestacional, faz-se necessário análise conjunta das condições ou complicações 

no decorrer da gestação. 

Gráfico 2 – Profissão.  

 

Fonte: Dados organizados pela autora através do Registro de atendimento 

do Serviço Social. 
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O gráfico demostra que 73,13% das mulheres estão desempregadas 

e 12,69% estão no mercado formal. Sendo a condição de desemprego um fator 

preocupante na gestação de risco, pois há muitas mulheres que trabalham na 

informalidade sem nenhum direito a benefício previdenciário. E a gestação de risco 

muitas vezes decorrem de internações prolongadas antes do parto, causando 

insegurança e instabilidade financeira a mulher e a família. 

Gráfico 3 – Estado Civil. 

 

Fonte: Dados organizados pela autora através do Registro de atendimento 

do Serviço Social. 

 

Em relação ao estado civil das mulheres atendidas, 37,31% estão 

casadas, 35,82 % são solteiras e 24,63 % estão na condição de união estável. Com 

isso, predominam o estado civil de casada e de solteira, demonstrando, assim, as 

alterações sofridas nas famílias, além da mulher assumindo o papel da maternidade 

sozinha ou com companheiros instáveis. 
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Gráfico 4 – Renda Familiar. 

 

Fonte: Dados organizados pela autora através do Registro de atendimento 

do Serviço Social. 

 

No referido gráfico, destaca-se que 37,31% das mulheres/famílias 

possuem uma renda de até um salário mínimo, 25,37 recebem entre 01 a 03 salários 

mínimos e 17,16% não possui renda, sendo a predominância da renda pelo cônjuge 

e ou pela própria mulher com seu vínculo empregatício, renda esta que se insuficiente 

interfere diretamente no processo de saúde e doença. 

Gráfico 5 – Situação Habitacional. 

 

Fonte: Dados organizados pela autora através do Registro de atendimento 

do Serviço Social. 

 



71 

No gráfico apresentado podemos identificar que 40,00% residem em 

casa alugada, 11,85% em casa própria, 3,70% se encontram em situação de rua e 

0,74% institucionalizada. Conclui-se, desta forma, que a situação de vulnerabilidade 

das mesmas, o que influencia significativamente na gestação, no puerpério e nos 

cuidados do recém-nascido.  

Gráfico 1 – Município de origem. 

 
Fonte: Dados organizados pela autora através do Registro de atendimento 

do Serviço Social. 

 

Observa-se, através do gráfico, que 62,68% residem em Londrina e 

37,31% são habitantes de outras cidades, que compõem a 17° Regional de Saúde, 

demonstrando assim a abrangência da maternidade do HU na referência a gestantes 

de alto risco com ações desde o pré-natal. 
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Gráfico 7 – Número de Filhos.  

 

Fonte: Dados organizados pela autora através do Registro de atendimento 

do Serviço Social. 

 

Identificamos que 72,39 % das mulheres têm até 02 filhos e 19,40% 

têm de 03 a 04 filhos. Demonstrando que as mulheres têm conseguido se programar 

para gestações indesejadas, através de métodos contraceptivos ofertados na 

UBS/Planejamento Familiar. 

Gráfico 8 – Adesão ao Pré-Natal. 

 

Fonte: Dados organizados pela autora através do Registro de atendimento 

do Serviço Social. 

 

O gráfico demonstra que 78,36 % das mulheres realizaram o pré-
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natal, comprovando um planejamento da gravidez e uma preocupação com a saúde 

pessoal e do feto, em contrapartida, há 10,45 % das gestantes que não realizaram o 

pré-natal. Conforme os estudos realizados durante este capítulo foi possível identificar 

as extremas situações de vulnerabilidades sociais e de pobreza que essas mulheres 

vivenciam. 

3.2.3 Requisições, demandas apresentadas ao cotidiano profissional e as respostas 

profissionais 

A profissão como já apontado neste trabalho tem uma dupla natureza 

sendo analítica e interventiva, no entanto, o que legitima o trabalho dos assistentes 

sociais é a necessidade de construir respostas profissionais para as necessidades 

apresentas em seu cotidiano profissional, se faz necessário mobilizar um conjunto de 

conhecimentos, nos quais destaca-se o conhecimento teórico, práticos e técnicos, 

conhecimentos éticos e políticos. É a partir da mobilização desse conjunto de 

conhecimentos que se torna possível planejar o exercício, materializa-lo, bem como, 

analisar suas respostas.   

O assistente social, por meio de um conjunto de saberes decorrentes 

da sua formação, constrói respostas profissionais direcionados às demandas 

apresentadas pelos usuários. As carências dos usuários são transformadas em 

necessidades, que são expressas em demandas, tornando-se fruto da questão social, 

como consequência das contradições do modo de produção capitalista, as referidas 

expressões da questão social são, desta forma, identificadas como objeto de trabalho 

do Serviço Social. Neste contexto, cada profissional responde as demandas de acordo 

com seus objetivos profissionais e institucionais, articulando na ação as dimensões 

interventivas, ético-política, analítica e investigativa. 

As estratégias de ação apresentam-se para responder, ainda que 

parcialmente, as expressões das questões sociais que se colocam. Expressões estas 

que se manifestam a parir das demandas apresentadas, seja pelos usuários, pela 

própria instituição, ou próprio profissional.  

Cecílio (2001, p. 120) refere que demandas em saúde estão 

relacionadas com a necessidade da população, ou seja, o pedido mais explícito, 

aquela necessidade mais complexa do usuário que: 

[...] A demanda pode ser por consulta médica, consumo de 
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medicamentos, realização de exames (as ofertas mais 
tradicionalmente percebidas pelos usuários: ...); as necessidades 
podem ser outras [...] podem ser a busca de algum tipo de resposta 
pra a violência do lar), a procura de um vínculo efetivo com algum 
profissional, a necessidade de se ter maior autonomia no modo de 
andar s más condições de vida que a pessoa vive ou está vivendo (do 
desemprego a violência no lar), a procura de um vínculo (a) efetivo 
com algum profissional, a necessidade de se ter maior autonomia no 
modo de andar e d vida, ou mesmo de ter acesso a alguma coisa 
tecnologia da saúde disponível, capaz de melhorar e prolongar sua 
vida.  

 

O reconhecimento das expressões da questão social, como objeto da 

intervenção profissional, exige uma perspectiva totalizante, baseada na identificação 

dos determinantes sociais econômicos e culturais das desigualdades sociais. Estas 

se materializam em distintas demandas nos serviços, de acordo com a setorialidade 

das políticas sociais, ou seja, nesta instituição as demandas sociais emergem de 

diferentes formas, vindas das necessidades apresentadas pelos usuários advindas no 

cotidiano, que acabam frente a situação de adoecimento interferindo no processo de 

tratamento 

A resposta às demandas apresentadas, por parte de assistente social, 

está posta no campo das suas competências, que resulta de um projeto construído 

coletivamente nos serviços, exigindo do profissional uma ação crítica e consciente. 

Ressaltamos também que as competências do assistente social dependem das 

condições éticas e técnicas do trabalho, as quais pela condição de assalariado, 

decorre de uma autonomia relativa dos profissionais. 

De acordo com os Parâmetros de Atuação do Assistente Social na 

Política de Saúde (CFESS, 2010, p. 35), as competências e atribuições dos 

assistentes sociais requisitam do profissional a compreensão do contexto socio-

histórico em que situa sua intervenção, como: 

• Apreensão crítica dos processos sociais de produção e reprodução 
das relações sociais numa perspectiva de totalidade. 
• Análise do movimento histórico da sociedade brasileira, apreendendo 
as particularidades do desenvolvimento do capitalismo no país e as 
particularidades regionais. 
• Compreensão do significado social da profissão e de seu 
desenvolvimento socio-histórico, nos cenários internacional e 
nacional, desvelando as possibilidades de ação contidas na realidade.  
• Identificação das demandas presentes na sociedade, visando 
formular respostas profissionais para o enfrentamento da questão 
social, considerando as novas articulações entre o público e o privado. 

 

Essas competências elencadas acima permitem que o assistente 
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social realize uma análise crítica da realidade a fim de delimitar ações possíveis para 

o enfrentamento das situações apresentadas pelos usuários. Portanto, cabe ao 

assistente social reconhecer em seu exercício profissional as condições objetivas de 

vida dos usuários, identificando quem demanda seu trabalho e quais respostas são 

requeridas do profissional.  

O assistente social no campo ocupacional se depara com requisições, 

exigências e determinações institucionais que podem interferir diretamente no seu 

trabalho. As requisições podem ser apresentadas pelos contratantes, pelos próprios 

profissionais e pelos usuários, permeadas por interesses distintos. Segundo Guerra 

(2014) as requisições são exigências legais, emendada de competentes autoridades 

para que cumpra, preste ou se faça o que este ordenado. Ainda sobre as requisições, 

Lavoratti e Costa (2016, p. 108) explicam que: 

No serviço social demanda significa “requisição”, ou seja, uma 
demanda é requisição apresentada ao assistente social pelos usuários 
dos serviços institucionais, pelos gestores/empregadores, por grupos 
comunitários ou pelo próprio assistente social com base no estudo da 
realidade. As demandas podem ser relativas à sobrevivência, ao 
campo dos comportamentos, dos valores da participação, do universo 
informal.  

 

Desta forma, exige-se do assistente social no exercício do seu 

trabalho, que o mesmo tenha clareza de suas atribuições e competências para 

estabelecer prioridades de ações e estratégias frente às demandas apresentadas. 

Segundo Simionatto (1998, p. 15 apud Lavoratti e Costa, 2016, p.108) as “demandas, 

a rigor, são requisições técnico-operativas que, através do mercado de trabalho 

incorporam as exigências dos sujeitos demandantes”.  

Na Maternidade do Hospital Universitário de Londrina, as requisições 

apresentadas ao assistente social se apresentam por meio de demandas advindas 

dos usuários, da equipe profissional, pela própria instituição e também pela rede de 

serviços. Vasconcellos (2015) indica que as demandas podem serem aparentes, 

burocráticas e burocratizadas, explícitas, implícitas, mediatas, demandas 

condicionantes, determinantes, casuais e substantivas. 

Ademais, ao assistente social cabe dar respostas fundamentadas 

pelo projeto, nas dimensões teóricas, técnicas e éticas, construídas e definidas pelos 

profissionais inseridos no contexto das demandas sociais e das requisições 

institucionais resultantes do desempenho profissional. 

No processo saúde-doença emergem necessidades sociais que, ao 
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serem apresentadas ao assistente social, tornam-se demandas sociais. Essas podem 

ser consideradas objetivas e subjetivas. Para responder às demandas, é necessário 

este profissional planejar o seu trabalho e criar um conjunto de respostas e estratégias 

profissionais, ou seja, que tome como referência a Lei de Regulamentação da 

profissão, uma vez que, define as competências e atribuições profissionais, conforme 

preconizado no Art. 4° e Art.5°.  

De acordo com Santos (2013), as ações profissionais são aquelas 

atribuições que viabilizam as respostas dos profissionais, tendo as requisições 

colocadas pelas demandas institucionais como parte da prestação de serviços sociais. 

Essas ações determinam o caráter interventivo do Serviço Social e não podem ser 

vistas isoladamente. Devem ser associadas aos sujeitos sociais, as políticas públicas, 

aos serviços, direitos e controle social, permeadas pelas concepções teóricas e de 

caráter ético político do profissional, a fim de executar as ações. Com isso, o 

assistente social utiliza instrumentos e procedimentos interventivos, materializando a 

dimensão técnica-operativa do Serviço Social. 

Para mais, a seguir discorremos as principais demandas 

apresentadas pelas usuárias da Maternidade do HU elencadas através de um 

levantamento de dados realizado pela estagiária de acordo com o diário de campo, 

no período de 01 de janeiro de 2019 a 01 de agosto de 2019. As informações 

pertinentes foram organizadas no quadro 1 apresentado a seguir: 

 

Quadro 1 – Levantamento de dados: atendimento da Maternidade do HU. 

 
REQUISIÇÕES 

DEMANDAS AÇÕES E RESPOSTAS 
PROFISSIONAIS 

INSTRUMENTOS 
TÉCNICOS 

OPERATIVOS 

ORIENTAÇÃO SOBRE 
OS DIREITOS 

SOCIAIS6 

 

1. Auxílio natalidade 
municipal: que é 
destinado à pessoa ou 
família em situação de 
fragilidade residente na 

• Ações de caráter 
individual: 
- Prestar orientações 
e/ou encaminhamentos 
aos direitos sociais das 

• Entrevista7;  

• Registro do 
atendimento no 
Med Wies;8 

                                            
6 Frente à situação de vulnerabilidade das usuárias e sua família, relacionadas à ausência de condição 
financeira que garantem o exercício e usufruto de direitos fundamentais e de condição de igualdade 
7 Este instrumento objetiva conhecer a realidade dos usuários, obter informações a respeito dos fatores 
que interferem no processo de tratamento. É a primeira etapa do processo de atendimento e 
acompanhamento realizado pelo assistente social, este atendimento direto ao usuário, se dá na própria 
enfermaria onde o usuário está internado ou na sala de atendimento do Serviço Social, garantindo 
assim o sigilo profissional. 
8 Este instrumento tem como objetivo formular estratégias de intervenção profissional e subsidiar a 
equipe de saúde quanto as informações sociais dos usuários, resguardando as informações sigilosas 
que são registradas na área restrita que dá acesso somente aos assistentes sociais do HU e do AEHU. 
Este registro permite conhecimento sobre a situação acompanhada e garante a continuidade das 
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cidade de Londrina. 
Sendo uma parcela única 
de direito, não 
contributivo de caráter 
individual na ocasião de 
nascimento de uma 
criança, aos inscritos no 
Cadastro Único de 
assistência social. Como 
podemos ver a seguir 
alguns desses direitos:          
- Bolsa família: é um 
direito social que 
assegura a sobrevivência 
de famílias em situação 
de pobreza, por meio de 
acesso à renda 
atendendo as 
condicionalidades de 
vulnerabilidade de risco 
social, benefícios estes 
que integram o sistema 
de proteção social da 
política de assistência 
social, como direito do 
cidadão.                 - 
Riscos reprodutivos pelas 
gestantes: deparamos 
com um número 
significativo de usuárias 
que não realizaram o 
acompanhamento da 
gestação de 
planejamento familiar e 
manifesta desejo em 
realizar a contracepção 
(laqueadura). É direito 
social e reprodutivo 
decidir livremente sobre 
números de filhos. Frente 
a isso, seria interessante 
contar com o serviço de 
qualidade e de acesso 
pleno para prevenção de 
gestação e de Doenças 
Sexualmente 
Transmissíveis (DST). 

usuárias atendidas na 
Maternidade, no sentido 
de democratizar as 
informações, facilitar e 
possibilitar o acesso na 
esfera da Seguridade 
Social. 
- Realiza-se o 
atendimento individual a 
fim de conhecer as 
variáveis que interferem 
no processo 
saúde/doença, no 
diagnóstico e no 
tratamento. 
- Articulação 
interinstitucional para 
encaminhamento das 
usuárias, a fim de 
viabilizar o acesso à 
serviços na perspectiva 
da garantia de direitos 
mediante a necessidade 
apresentada. 
 
 
 

• Documentação 

relativa a registro 

de atendimento e 

encaminhamento 

no prontuário9;  

 

2. Direitos 
previdenciários, sendo o 
salário maternidade o que 
assegura por lei as 
mulheres trabalhadoras 
que contribuem para 
Previdência Social, antes 
ou durante a gestação. 
Destacam-se as usuárias 

                                            
informações, contribuindo também com a integralidade do atendimento. 
9 Este instrumento tem como finalidade concretizar o acesso das usuárias aos serviços, a fim de 
complementar o atendimento iniciado no Hospital. 
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que são contribuintes 
individuais e não dispõe 
de informações e/ou 
recursos para acessar o 
benefício. 

3. Registro do 
nascimento, a questão da 
ausência do pai para 
efetivar o registro de 
nascimento da criança 
também é demandada 
nos casos em que o 
mesmo está em 
cumprimento de pena em 
regime fechado, ou 
residente de uma cidade 
distante, impossibilitando 
a efetivação no processo 
de internação da usuária. 
O registro de nascimento 
é de direito legal de toda 
criança, o primeiro passo 
para o pleno exercício da 
cidadania e a não 
efetivação do documento 
é uma violação de direito 
fundamental, o direito a 
ter um nome. 
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ACOMPANHAMENTO 
SOCIAL NO 

PROCESSO DE 
INTERNAÇÃO E 

TRATAMENTO, DO 
PROCESSO DE 

SAÚDE-DOENÇA.10 
 

1. Dificuldade de adesão 
ao tratamento, refere-se 
às situações, nas quais a 
usuária não realizou o 
pré-natal, ou realizou de 
forma irregular, como 
também quando a mesma 
apresenta resistência ao 
tratamento proposto pela 
equipe, (em relação a 
determinantes patologias, 
tais como Sífilis e HIV), 
colocando em risco sua 
saúde e da criança. A 
solicitação de 
atendimento para esta 
demanda se dá pela 
equipe médica e de 
enfermagem da 
Maternidade. 

• Ações de caráter 
individual:  
- Atendimento social a 
fim de identificar a 
queixa da usuária, 
analisar as condições 
socioeconômicas que 
estão interferindo e 
dificultando a sua 
permanência no 
hospital, bem como 
orientar sobre riscos e 
implicações da não 
realização do 
tratamento de forma 
segura. 
- Escuta qualificada 
sobre as dificuldades 
enfrentadas pelas 
usuárias. Tendo o 
atendimento de apoio e 
estímulo para que 
enfrentem tais 
situações, ampliando a 
reflexão para além das 
questões específicas da 
doença. 
- Acompanhamento 
social às usuárias e 
seus familiares durante 
o período de internação 
prolongada.   
- Articulação 
interinstitucional, o 
assistente social atua na 
articulação com as 
pacientes e a 
participação dos 
mesmos. 

• Entrevista; 

• Entrevista social; 

• Documentação 

relativa a registro 

de atendimento e 

encaminhamento 

no prontuário;  

• Relatórios; 

• Registro do 

atendimento no 

Med Wies; 

 

2.Em situação de 
uso/abuso de substâncias 
psicoativas na gestação e 
usuárias com 
comprometimento mental, 
fatores influenciadores no 
processo de gestação. 
Tendo em vista o 
comprometimento da 
saúde do binômio mãe e 
filho, os riscos referentes 
ao papel a ser exercido 
na maternidade e 
cuidados pós-alta 
hospitalar com a criança, 
tal solicitação de 
atendimento se dá pela 
equipe de profissionais da 

• Ações de caráter 
individual:  
- Atendimento social 
com a usuária, visando 
obter informações, 
compreender contextos, 
perceber os desejos e 
sentimentos, bem como 
buscar identificação das 
mesmas com rede de 
apoio familiar ou 
vinculação com algum 
serviço de saúde do 
município. 
- Escuta qualificada 
viabilizando auxiliar a 
usuária na superação 
de seu estado de 

                                            
10 Frente a dificuldade no processo de internação/tratamento da usuária que se encontra internada na 
Maternidade.  
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maternidade e/ou por 
órgãos da justiça, através 
de determinações 
judiciais prévias a 
internação da usuária. 

vulnerabilidade e de 
risco, buscando a rede 
de apoio familiar, a fim 
que possam assumir o 
cuidado da usuária e da 
criança, restabelecendo 
vínculos e fortalecendo 
a função protetiva das 
famílias. 
- Articulação intra e 
interinstitucional com 
órgãos de proteção, tais 
como Promotoria 
Pública, Vara da 
Infância e juventudes e 
conselhos tutelares, são 
relevantes para notificar 
situação de risco e 
solicitar condutas legais 
para ata hospitalar, 
além de viabilizar 
acompanhamentos, 
visando a garantia e 
segurança do cuidado e 
efetivação do 
tratamento 
especializado (CAPS 
AD e instituições de 
acolhimento). 

3. Gestante/puérperas em 
situação de rua ou em 
comprimento de regime 
presional semiaberto (Uso 
de Tornozeleita): 
Condição essa decorrente 
do rompimento de 
vínculos familiares e por 
dependência de 
substâncias psicoativas. 
O atendimento social é 
demandado pela equipe 
de atendimento da 
maternidade de imediato 
a internação da usuária. 

• Ações de caráter 
individual:  
- Atendimento social 
a fim de conhecer a 
realidade dos usuários e 
prestar informações 
sobre as situações 
demandadas por esses, 
quer seja para buscar 
participação da família 
no processo de 
tratamento de cuidado, 
restabelecendo vínculos 
familiares serviços de 
proteção/acolhimento.  
- Encaminhamentos e 
orientações com o 
intuito de garantir o 
exercício da 
maternidade e 
assegurar o cuidado 
integral da criança. 
- Articular com órgãos 
de proteção à criança 
como acompanhamento 
da usuária/criança, 
tendo em vista a 
garantia dos direitos 
fundamentais 

4. Gestação de mulheres 
adolescentes, 

• Ações de caráter 
individual:  
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demandado de forma 
significativa para 
atendimento do assistente 
social, cuja faixa etária 
esta dos 13 aos 17 anos. 
A vivência da 
maternidade 
precocemente traz 
preocupação a equipe 
multiprofissional que 
busca respostas do 
Serviço Social. Evidencia-
se que há um número 
significativo de 
adolescentes que 
vivenciam a gestação 
precocemente de forma 
não planejada e 
desejada. Com isso, 
exige uma atuação 
importante do profissional 
quanto ao conhecimento 
da realidade vivenciada, a 
apresentação da 
gestação em sua vida e 
as novas 
responsabilidades como 
mãe, bem como o suporte 
familiar. 

- Atendimento social 
direto a usuária/família 
tem de compreender o 
contexto em que estão 
inseridos na dinâmica 
familiar e papéis 
desempenhados pelos 
mesmos, a fim de inserir 
a criança na família de 
forma segura e 
protegida. 
Participação junto a 
equipe (médica, 
enfermagem e 
psicologia) nas 
discussões referentes à 
amamentação da 
criança e suporte da 
família durante a 
internação e pós alta 
hospitalar. 

5. A ausência de emprego 
ou condição de 
subemprego, foi 
evidenciado nas usuárias 
atendidas na 
Maternidade, sendo este 
um fator preponderante 
durante a internação 
devido ao agravamento 
da situação pela gestação 
de risco. Demonstrando 
situação de 
vulnerabilidade familiar, 
violência doméstica e 
dependência financeira 
do cônjuge. A gestação 
de risco aliada a estas 
condições interfere no 
processo de tratamento e 
nas relações familiares, 
muitas vezes no vínculo 
entre mãe-filho, 
demandado ao assistente 
social sua intervenção, 
visando as implicações no 
processo de cuidado. 

• Ações de caráter 
individual:  
- Atendimento social 
para conhecer a 
realidade vivenciada 
pelo usuário/familiar. 
Realizar acolhimento da 
usuária e oportunizar a 
reflexão sobre situação 
de vulnerabilidade e dos 
determinantes sociais 
dos problemas 
apresentados junto a 
equipe.  
- Acompanhamento 
social.  
- Articulação com a rede 
de serviços.  
- Encaminhamentos e 
orientações com vistas 
a garantia de direitos 
fundamentais. 
- Prestação de auxílios 
concretos, tais como 
enxoval, fórmula infantil 
e alimentos, com o 
objetivo de solucionar a 
necessidade imediata. - 
Articulação com a rede 
de proteção afim de 
facilitar o acesso de 
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bens e serviços, 
mediante contatos 
prévios e 
encaminhamentos 
formais. 

6. O não vinculo 
aparentemente entre mãe 
e filho, também é 
requisitado ao Assistente 
social, frente a isto é 
observado diversos 
fatores influenciadores, 
seja pelas dificuldades 
em relação aos cuidados, 
insegurança, no qual é 
solicitado ao profissional 
de serviço social  
repassar orientações, 
conhecer essa realidade 
com o intuito de facilitar 
esse relacionamento, pois 
não significa que a mãe 
não deseja a criança e 
sim que há diversos 
fatores de interferência, 
como pela situação de 
pobreza, preocupação 
com outros filhos que  se 
encontram em casa, uma 
gestação não planejada e 
até mesmo o processo do 
adoecimento, em casos 
de bebês com má 
formação ou com alguma 
patologia. 

• Ações de caráter 
individual:  
- Atendimento social a 
usuária e seus 
familiares para 
identificar as 
dificuldades e 
potencialidades dos 
mesmos para aceitação 
da situação, no sentido 
de fortalecer os vínculos 
e de superar situação 
de vulnerabilidade. 

7. Quando se depara com 
situações de 
terminalidade e morte é 
demandado ao assistente 
social um amparo para 
esses familiares. 

- Acolhida, na qual é 
repassado orientações 
sobre o necessário 
identificando se a 
mesma conta com 
suporte familiar, caso 
não, contra referenciar o 
atendimento e 
acompanhamento a 
Unidade Básica De 
Saúde (UBS). 

 
 

PRESTAÇÃO DE 
AUXÍLIO SÓCIO 

EMERGENCIAL OU 
PRESTAÇÃO DE 

AUXÍLIOS 
CONCRETOS11 

 

Ausência de fórmula 
infantil para recém-
nascido, em casos nos 
quais a mesma não 
apresenta condição para 
aleitamento materno, não 
dispõe de recursos para 
compra de medicamentos 
para uso no domicílio 

- Atendimento social 
com objetivo de 
conhecer e analisar a 
demanda apresentada, 
considerando as 
singularidades da 
situação da família e do 
território, no qual a 
usuária reside ou está 

• Entrevista; 

• Documentação 

relativa a registro 

de atendimento e 

encaminhamento 

no prontuário;  

                                            
11 Apresenta-se através da ausência de condição financeira e de meios para suprir necessidades 
sociais básicas, devido situação de vulnerabilidade vivenciado pela usuária e família, que interferem no 
processo de tratamento 
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para dar continuidade do 
tratamento, dificuldade de 
acesso para retorno 
domiciliar e continuidade 
do tratamento hospitalar, 
dificuldade de enxoval 
para criança e 
necessidade de 
alimentação.  

permanecendo. 
- Oferta objetiva de 
benefícios de acordo 
com a disponibilidade 
da instituição12. 
Ressaltamos que as 
ofertas ocorrem caso 
perca a perspectiva do 
direito. 
- Integração a rede de 
serviços sócio 
assistencial e da saúde 
para encaminhamento 
da usuária aos serviços 
visando garantir o 
acesso e proteção 
social efetiva. 

• Registro do 

atendimento no 

Med Wies. 

PLANEJAMENTO E 
ORGANIZAÇÃO DA 

ALTA SOCIAL13 
 

Permanência da usuária 
no Hospital após alta 
médica, exigindo 
intervenção do assistente 
social, tendo em vista a 
demanda institucional por 
rotatividade de leitos. 

• Ação de caráter 
individual: 
- Atendimento social ao 
usuário, objetivando 
realizar o diagnóstico da 
situação, a identificação 
das necessidades 
sociais que estão 
interferindo na alta da 
paciente, a fim de 
assegurar a 
continuidade do 
tratamento e 
acompanhamento pela 
rede de serviço. 
- Oferta de auxílios 
concretos com o 
objetivo de solucionar 
necessidades imediatas 
e possibilitar a alta 
hospitalar com 
segurança. 
- Articulação com outros 
setores internos do 
hospital e com o serviço 
externo, a fim de facilitar 
o acesso aos bens e 
serviços necessários ao 
tratamento. 
- Acompanhar a alta do 
paciente juntamente 
com a equipe, tendo o 
objetivo de estabelecer 
interface do 
usuário/família e equipe. 
- Encaminhamentos 
formais com vistas a 

• Entrevista; 

• Documentação 

relativa a registro 

de atendimento e 

encaminhamento 

no prontuário;  

• Registro do 

atendimento no 

Med Wies. 

                                            
12 É valido ressaltar que o hospital não dispõe de recursos para despesas extra hospitalar. O Serviço 
Social conta com o repasse financeiro para compra de somente vale transporte, demais itens ofertados 
se dá através das parcerias com ONG’s e sociedade civil. 
13 Refere-se a situações de dificuldade de efetivação de alta hospitalar da usuária por questões sociais, 
quer seja por necessidades objetivas ou não.  
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garantia de direitos 
fundamentais do 
usuário. 

Fonte: Dados sistematizados pela autora com base na pesquisa de campo em 2019.  

Na Maternidade do Hospital Universitário de Londrina, o assistente 

social compõe a equipe multiprofissional, prestando atendimentos às usuárias 

internadas e seus familiares, juntamente com equipe multidisciplinar, como a 

Medicina, Enfermagem, Psicologia, Fisioterapia e Nutrição. Nesta instituição, o 

assistente social tem sua ação direta com os usuários e familiares, principalmente de 

caráter individual, os quais em muitas situações são relacionadas as de 

vulnerabilidade e dificuldade apresentadas pelos profissionais no processo de 

internação hospitalar.  

As ações profissionais do assistente social são direcionadas pelo 

Plano de Ação do Serviço Social, por meio de Projetos de Atuação específicos do 

profissional na referida unidade, seguindo também as diretrizes políticas da instituição. 

O profissional lança mão de instrumentos técnico-operativos para desenvolver suas 

ações profissionais, sendo a entrevista o mais utilizado, o qual permite ter o 

conhecimento em relação a realidade de usuário, possibilitando prestar informações 

sobre as situações demandadas pelos mesmos de forma integral, visando o trabalho 

na perspectiva de direitos. Desta forma, é por meio da entrevista que o profissional 

tem o primeiro contato com o usuário, oportunizando ao profissional a compreensão 

das situações vivenciadas pelos pacientes através da escuta qualificada, da 

observação, da documentação e da discussão junto a equipe de profissionais e rede 

de serviços.  

Diante das informações sistematizadas no quadro, é possível tecer 

algumas análises em relação ao trabalho do assistente social, bem como seu exercício 

na Maternidade do HU. Para tal análise será tomado como referência os Parâmetros 

De Atuação Dos Assistentes sociais na Política de Saúde (CFESS, 2010), 

destacamos, assim, quatro eixos de atuação do assistente social: 1) Atendimento 

direto ao usuário; 2) Mobilização, participação e controle social; 3) Investigação 

planejamento e gestão; 4) Assessoria qualificação e formação profissional.  

3.2.3.1 Atendimento direto ao usuário 

 Este eixo refere-se ao atendimento direto ao usuário, é possível 
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identificar que esta tem sido a ação profissional mais desenvolvida pelo Assistente 

social na Maternidade, isso se dá pela natureza e característica do serviço, ou seja, 

por se tratar de uma instituição hospitalar que conta com uma unidade específica de 

internação de gestantes. Neste sentido, a Maternidade tem como única função 

receber a mulher para o parto, este processo se dá de forma descontinua, visto que 

não há um acompanhamento pós-parto por longo período e sim por um tempo 

determinado, ou em caso de melhora do quadro clínico.  

Em relação ao atendimento direto, de acordo com CFESS (2010), é 

viável empreender um conjunto de ações, sendo essas: ações socioassistenciais; 

ações de articulação com a equipe de saúde e ações socioeducativas. Sobre as ações 

socioassistenciais, na Maternidade esta tem se constituído como uma das principais 

demandas, uma vez que os usuários atendidos são aqueles que enfrentam 

cotidianamente o processo de desigualdade social e econômico, no qual a análise do 

processo saúde-doença implica o reconhecimento dos determinantes econômicos, 

sociais e culturais. Dentro do conjunto de ações socioassistenciais realizados pelo 

assistente social na Maternidade, destacam-se: solução quanto aos procedimentos 

necessários para a alta social, reclamação quanto a relação entre os profissionais da 

saúde e os usuários, não entendimento do tratamento indicado e ausência de 

condições para realizá-lo, além da prestação de auxílio sócio emergencial.  

No atendimento direto também se destacam ações de articulação com 

a equipe de saúde, esta ação é bastante expressiva no trabalho desenvolvido pela 

assistente social na Maternidade, uma vez que, tem sido requisitado ao profissional o 

trabalho em equipe, reforçando a interdisciplinaridade, ao passo que é uma das 

perspectivas do trabalho na saúde. Com isso, destacam-se em relação a essas ações: 

o planejamento e articulação para alta social, através da articulação de serviços e 

preenchimento de formulários para medicamentos e/ou fórmulas lácteas, alta 

hospitalar a pedido do usuário que se coloca contra a continuidade do tratamento ou 

acompanhamento por profissionais e de outros equipamentos sociais.  

Em relação às ações socioeducativas, é possível ser executadas por 

meio de ações que [...] “consistem em orientações reflexivas e socialização de 

informações realizadas por meio de abordagens individuais, grupais ou coletivas ao 

usuário, família e população de determinada área programática” (2010, p. 54). 

Também podem ser entendidas por ações de educação em saúde que extrapolam a 

orientação imediata ou explicação de rotinas, por exemplo, a simples cobrança pela 
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adesão ao tratamento. Ações de cunho socioeducativo são aquelas que transcendem 

ao caráter emergencial e rotineiro, que, segundo o CFESS (2010, p. 56), se trata: 

No desenvolvimento de ações socioeducativas pelos assistentes 
sociais, destacam-se as seguintes atividades: • sensibilizar os 
usuários acerca dos direitos sociais, princípios e diretrizes do SUS, 
rotinas institucionais, promoção da saúde e prevenção de doenças por 
meio de grupos socioeducativos; • democratizar as informações da 
rede de atendimento e direitos sociais por meio de ações de 
mobilização na comunidade; • realizar debates e oficinas na área 
geográfica de abrangência da instituição; • realizar atividades 
socioeducativas nas campanhas preventivas; • democratizar as 
rotinas e o funcionamento da unidade por meio de ações coletivas de 
orientação; • socializar informações e potencializar as ações 
socioeducativas desenvolvendo atividades nas salas de espera; • 
elaborar e/ou divulgar materiais socioeducativos como folhetos, 
cartilhas, vídeos, cartazes e outros que facilitem o conhecimento e o 
acesso dos usuários aos serviços oferecidos pelas unidades de saúde 
e aos direitos sociais em geral; • mobilizar e incentivar os usuários e 
suas famílias para participar no controle democrático dos serviços 
prestados; • realizar atividades em grupos com os usuários e suas 
famílias, abordando temas de seu interesse. 

 

No cotidiano do trabalho do assistente social na Maternidade é 

identificável algumas ações socioeducativas desenvolvidas, como a sensibilização e 

orientação aos usuários acerca dos direitos sociais e do funcionamento da dinâmica 

institucional, reforçando os princípios e diretrizes do SUS. Entende-se que estas 

ações podem e devem ser ampliadas, uma vez que há demanda potencial para isso. 

No entanto, as condições objetivas de trabalho deste profissional nesta unidade 

dificultam a organização de ações desta natureza por ser a única profissional 

responsável pelo setor e contar apenas com uma estagiária; lembrando que este 

método de atendimento direto prevalece auxílio individual. 

3.2.3.2 Mobilização, participação e controle social. 

Em relação acerca deste eixo foi possível identificar nenhuma ação 

desenvolvida pela assistente social da unidade de internação da Maternidade. 

3.2.3.3 Investigação, planejamento e gestão. 

Neste eixo, nota-se que a equipe de assistentes sociais, as quais 

atuam em todo o hospital, participa de reuniões mensais que inclui a participação de 

assistentes sociais do HU e do AEHU, para informar sobre assuntos institucionais  e 
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de interesse do grupo, organizar processo de trabalho,  elaboração de fluxos e 

protocolos voltados a assistência e pesquisa, apresentação de temas pertinentes a 

área de atuação, com participação  de outros profissionais se necessário, também 

conta com a avaliação do trabalho desenvolvido e apresentação de  propostas para 

melhorar processo de trabalho do assistente social, visando a qualidade do 

atendimento prestado ao usuário. 

3.2.3.4 Assessoria, qualificação e formação profissional 

Este eixo diz respeito ao processo de aprimoramento, tendo em vista 

a melhoria dos serviços prestados na saúde. Neste eixo sobressai a participação da 

assistente social em cursos de capacitação de supervisores de campo de estágio 

ofertado pelo curso de Serviço Social da UEL e de abertura de campo de estágio para 

estudantes da área.  

Atualmente, na Maternidade há uma estudante do quarto ano do 

curso de Serviço Social da UEL, ocupando uma vaga de estágio remunerado, com 

trinta horas semanais. 

3.2.4 Limites e Possibilidades do Trabalho do Assistente Social 

Portanto, diante do exposto, foi possível identificar que o Serviço 

Social é uma profissão de natureza analítica interventiva, a qual vem se concretizando 

a partir de saberes adquiridos pelos assistentes sociais, os quais garantem uma 

argumentação consistente, mesmo diante das limitações impostas nos espaços sócio-

ocupacionais. Cabe a este profissional a construção de respostas profissionais, de 

acordo com a realidade social, com o Projeto Ético-Político, o reconhecimento das 

condições de vida do usuário, e dos determinantes sociais, econômicos e culturais do 

processo saúde-doença. 

É percebível que com a falta de assistente social concursado afeta 

significativamente no trabalho do profissional, levando em conta a sobrecarga 

diariamente e a não sistematização dos atendimentos. Conduzindo, desta forma, o 

profissional atender os casos que ocorram por procura direta do usuário e/ou por 

encaminhamentos das equipes e serviços, e não por busca ativa do assistente social. 

Sendo assim, muitas vezes a procura ou solicitação pelo atendimento ocorre próximo 
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ou no momento de alta médica, demandando ao assistente social ações 

emergenciais, que levam a permanência do usuário por mais tempo internado, como 

está indicado no quadro 1. 

Observa-se que as dificuldades que interferem na saída do usuário do 

hospital na alta hospitalar se dão em virtude da perda do vínculo familiar, falta de 

residência fixa, falta de transporte adequado para retorno, falta de recursos 

financeiros, para compra de medicação e fórmulas infantis, além da falta de condições 

objetivas em assumir a maternidade e cuidado da criança.   

Em relação aos desafios e limites postos ao exercício profissional, dá-

se ênfase, a partir das pesquisas realizadas, um quadro de demandas complexas 

devido a precárias situações de vida dos usuários e a falta de recursos para manter 

suas necessidades básicas, acarretando, assim, condições de vulnerabilidades e risco 

social. Portanto, tais dificuldades vivenciadas pelas usuárias, aliadas à condição de 

gestação, demanda a intervenção do assistente social, buscando construir respostas 

para as necessidades apresentadas.   

O profissional intervém no processo de alta hospitalar, realizando o 

atendimento e contra referências, e solicitando o apoio exclusivo em situações de 

dependência química e outros agravos do comprometimento da saúde mental. Frente 

a esta situação, o Assistente social se depara com a limitação de recursos e ausência 

de retaguarda familiar, uma vez que os vínculos foram rompidos anteriormente a 

internação e a paciente não possui condições de assumir a maternidade.  

Outra dificuldade encontrada é o déficit de serviços de políticas sociais 

e públicas para atender as necessidades dos usuários, as quais extrapolam a questão 

da saúde. Em outras situações, as demandas apresentadas pelos pacientes, 

antecedem a internação hospitalar, mas se agravam frente a situação de doenças que 

dependem não somente do trabalho do assistente social no âmbito hospitalar, mas  

também requer uma articulação com a rede de serviços e de proteção, fato dificultoso 

devido as especificidades dos serviços; Sendo a falta de agenda para atendimento, 

recursos inexistentes ou precários (como nos casos de necessidade de fórmula 

infantil) e falta de profissionais para acompanhamento no domicílio.  

Estas dificuldades interferem na resolutividade do exercício 

profissional do assistente social na maternidade, uma vez que em algumas situações 

não é possível realizar os atendimentos dos usuários. Contudo, mesmo a genitora 

tendo o desejo em assumir a Maternidade, cabe ao profissional, através do 
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atendimento social, trabalhar com a usuária explicitando os direitos da criança e 

exigências institucionais, devido a necessidade e agilização de leito hospitalar neste 

contexto. Também a articulação com rede de proteção e serviços legais é essencial, 

o que demanda na maioria das vezes a permanência da usuária internada, mesmo 

com alta médica. Assim sendo, a cobrança da equipe por informação sobre a conduta 

social se dá de forma continua, acarretando desgaste ao profissional devido a 

solicitação de resolutividade. 

Diante disto, as ações voltadas em caráter individual predominam, 

impossibilitando que o profissional realize visitas domiciliares e atendimentos grupais 

da referida unidade, de forma sistematizada e continua sendo está uma proposta de 

ação do Assistente social em seu projeto de atuação de realização de grupo de caráter 

reflexivo e informativo. 

Quanto as possibilidades do exercício profissional do assistente social 

na Maternidade, pode-se observar, no decorrer do estágio realizado e na construção 

desta referida pesquisa, que embora existam limites apresentados, também há 

possibilidades para o trabalho deste profissional, principalmente por ser uma 

instituição onde a missão é prestar assistência integral a saúde. Isto incluí hospital-

escola, a participação na prática do ensino, pesquisa e extensão, o qual visa contribuir 

para a qualidade de vida da população através da prestação de serviços diretos e 

indiretos.  

Desta forma, o assistente social tem a oportunidade de desenvolver 

suas ações junto aos demais profissionais da área da saúde, o que propicia a troca 

de diferentes saberes e conhecimentos em prol do atendimento integral do usuário. 

Esta intervenção integrada e articulada permite dar direcionalidade e visibilidade à 

profissão. Identifica-se também, o que o assistente social tem autonomia técnica para 

desenvolver suas atribuições profissionais, que de acordo com as prerrogativas da 

profissão, tem o reconhecimento técnico de sua prática pela equipe de profissionais 

da Maternidade do HU, serviços externos e redes de proteção. 

O trabalho do assistente social na Maternidade se constitui como um 

elo fundamental entre o usuário/família e equipe para efetivação do processo de 

tratamento e principalmente pela luta e perspectiva da garantia dos direitos, o qual é 

demandado diariamente pela equipe de profissionais, através da solicitação de 

atendimento, ou seja, das requisições vindas da equipe. Desta maneira, o assistente 

social, por meio do atendimento direto, identifica as necessidades dos usuários, as 
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condições sociais, as implicações das pacientes no tratamento e no processo de 

reabilitação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Haja vista que o problema da pesquisa foi definido como: “Quais têm 

sido as respostas construídas pelo assistente social diante das demandas 

apresentadas no cotidiano profissional da Maternidade do Hospital universitário de 

londrina?”, a realização deste trabalho foi organizada em três capítulos para tentar 

respondê-lo.  

 Para isso, tomamos como referência os objetivos gerais e 

específicos que foram: analisar as respostas construídas pelo assistente social diante 

das demandas apresentadas no cotidiano profissional da Maternidade do Hospital 

Universitário de Londrina. E como os objetivos específicos: 1. Contextualizar o 

trabalho do assistente social no HU, particularmente na Maternidade; 2. Identificar as 

requisições, competências e atribuições profissionais; 3. Descrever as demandas e as 

ações profissionais que se apresentam ao Serviço Social na Maternidade do HU e 4. 

Apontar sobre os limites e potencialidades do trabalho do assistente social na 

Maternidade.  

Quando nos propusemos a investigar sobre o trabalho do assistente 

social no HU, particularmente na Maternidade, nos dedicamos a conhecer a 

historiografia do Serviço Social desde a década de 1980, na qual identificamos os 

avanços profissionais e acadêmicos da profissão como elementos importantes para 

pensar sobre como esta profissão se configura atualmente. Também explicitamos as 

legislações profissionais e a construção da direção estratégica a partir de 1990, que 

nesta mesma década foi estabelecido um novo Código de Ética Profissional do 

Assistente Social, implementado em 1993, bem como as Diretrizes Curriculares e os 

espaços sócio ocupacionais dos assistentes sociais. 

Na sequência, discorreu-se sobre o trabalho do assistente social na 

política de saúde, bem como, as leis, regulamentações e os desafios postos a esta 

categoria. Tendo em vista que o estudo partiu de uma fundamentação teórica e 

histórica, no terceiro capítulo foi abordado sobre a contextualização do assistente 

social no Hospital Universitário de Londrina e particularmente na Maternidade.  

No seguimento do estudo, abordou-se a análise com base no diário 

campo, o qual possibilitou descrever em relação as demandas e ações profissionais 

que são apresentadas ao assistente social na Maternidade do HU. Para tanto, utilizou-

se de uma análise referente a cem atendimentos realizados no período do primeiro 
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semestre de 2019. Neste quadro apresenta tanto as requisições, demandas, quanto 

ações e instrumentos utilizados pelos profissionais.  

Por fim apontou-se os limites e possibilidades do trabalho do 

assistente social, não somente o direcionamento para o Projeto Ético-Político, que é 

importante, mas também no conjunto de determinações socioeconômicas. A 

experiência neste campo de estágio possibilitou observar e acompanhar o trabalho do 

assistente social,  de modo que o profissional não deve prescindir do Código de Ética 

e Lei de Regulamentação, mas, por outro lado, sem as condições objetivas de trabalho 

também pouco se faz para qualificar os atendimentos aos usuários; ainda mais diante 

do quadro que se encontra, conforme apresentado no primeiro e segundo capítulo 

deste trabalho.  

As dificuldades apresentadas são devidas o Estado mínimo que 

efetua cortes nos gastos públicos, enxugamento dos serviços e programas na área da 

saúde pública, beneficiando a iniciativa privada, ocasionando ainda mais uma situação 

de agravamento de pobreza e desigualdade do país, onde há uma procura direta pela 

saúde pública. Os usuários não necessitam somente do tratamento da saúde, mas de 

uma rede de atendimento integral, suprindo as necessidades e dificuldades 

apresentadas pelos mesmos.  

Portanto, o agravamento da saúde se dá pela ausência de outras 

condições objetivas de vida, sendo nesse contexto que se dá o exercício profissional 

do assistente social no hospital. Pois, mesmo tendo uma autonomia relativa, o mesmo 

não tem gerência sobre os orçamentos, condições sobre as demandas e quantidade 

de profissionais da divisão, mas realiza seu trabalho dentro das condições que lhes 

são postas.  

A elaboração deste trabalho oportunizou validar a importância da 

ação profissional frente as expressões da questão social apresentadas para 

atendimento na referida unidade, visando contribuir com a visibilidade do Serviço 

Social neste espaço socio-ocupacional, fortalecendo seu reconhecimento frente aos 

demais profissionais. A análise realizada possibilitou identificar também que o Serviço 

Social na saúde busca no campo das políticas públicas construir e transformar seu 

exercício, fundamentando suas ações no aparato normativo que regulamenta a 

profissão, além de trabalhar na perspectiva de garantia de direito ao acesso a saúde, 

como citado anteriormente.  

Nos últimos anos a saúde ganhou novos direcionamentos, partindo 
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da Constituição Federal que passou a ser um direito social do cidadão. Este processo 

proporcionou mudanças significativas no campo profissional, exigindo um profissional 

propositivo que busque no seu Projeto Ético Político, a fundamentação para realização 

do exercício profissional. Deste modo, pudemos constatar, no decorrer da elaboração 

do estudo e no desenvolvimento do estágio, que a atuação do assistente social no 

hospital é fundamental, favorecendo a humanização do atendimento para os usuários 

e na sensibilização da equipe envolvida no atendimento. 

Os determinantes econômicos e sociais que interferem no tratamento 

comprometem a eficácia das ações, envolvendo a equipe profissional, usuários e 

hospital. O assistente social é o profissional que na visão da equipe multiprofissional, 

deve dar respostas ao “problema”, sempre é solicitado sua intervenção nas situações 

de dificuldades apresentadas pelo usuário, que esteja implicando no atendimento. 

Ressaltamos que as demandas apresentadas que preocupam a equipe 

multiprofissional não é uma atribuição privativa do assistente social, pois é 

responsabilidade de toda equipe.  

Desta forma, cabe ao profissional, a todo momento, buscar a 

participação desta equipe. Este profissional tem o intuito de entender uma situação de 

forma integral, ou seja, ir além do que está sendo apresentado pelo usuário, que está 

dificultando e comprometendo o tratamento, tendo em vista, que o mesmo entende a 

forma ampliada da saúde, sendo elas física, mental e social. Que, de acordo com 

Martinelli (1995, p. 28), o olhar do assistente social eticamente comprometido deve 

transcender o ambiente hospitalar “buscando os núcleos de apoio familiar no cotidiano 

de vida das pessoas na cotidianidade de vida que a história se faz é aí que se forjam 

também formas de superação”.  

Através da análise da pesquisa se observou que, no atendimento 

social desenvolvido pelo assistente social aos usuários da Maternidade, o 

acolhimento, a escuta diferenciada, a divulgação de informações sobre ações e 

serviços das políticas vigentes de saúde, assistência e previdência sempre estiverem 

presentes no exercício profissional, numa perspectiva de defesa de direitos. 

Com isso, a título de reflexões finais, destacamos que o exercício 

profissional do assistente social no seu cotidiano esbarra na fragmentação das 

políticas públicas e na falta de estratégia de articulação do trabalho da rede. A 

ausência de intersetorialidade das ações compromete o desenvolvimento dos 

profissionais, percebendo, desta forma, que existe uma diversidade e complexidade 
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de demandas que o assistente social tem que assumir e dar respostas, o que traz uma 

sobrecarga de trabalho. 

Também se identificou, no decorrer do estudo, que as demandas são 

principalmente as assistenciais, provenientes das precárias condições de vida e 

acesso a bens e serviços dos usuários. Em virtude de situação de vulnerabilidade e 

de risco, tanto para a usuária quanto a criança recém-nascida, o atendimento social 

realizado pelo profissional apresenta, na maioria das vezes, uma demanda social, 

quer seja objetiva e ou subjetiva, identificada pelo profissional a partir da leitura da 

realidade dos usuários. Demandas estas que chegam ao profissional por meio de 

procura direta, encaminhamento da equipe de profissionais da Maternidade, por busca 

ativa do profissional ao solicitar a rede de serviço de proteção e de defesa dos direitos 

da criança. 

Para enfrentar as limitações apresentadas se fez necessário buscar 

articulação com as demais categorias profissionais, tendo em vista a procura pela 

integralidade das ações, o que somente aconteceu de forma efetiva, quando o quadro 

de assistente social estiver completo e houver maiores investimentos para essas 

políticas. Portanto, a necessidade de dispor de condições objetivas para o 

desenvolvimento do seu trabalho não possibilitou a realização de ações de caráter 

educativo e visitas domiciliares, como instrumento importantíssimo no atendimento ao 

paciente.   

A partir desta pesquisa pudemos identificar que a todo momento o 

assistente social na Maternidade do Hospital Universitário de Londrina incorpora 

novos conhecimentos, para direcionamento das novas requisições do campo 

ocupacional, sendo fundamental o planejamento das ações frentes as limitações 

institucionais, intersetoriais e intervenções baseadas na ética e no compromisso com 

o usuário, garantindo direitos nas ações assistenciais e preventivas que devem 

priorizar a promoção, proteção e a recuperação da saúde.  

Em vista disto, os atuais desafios que são enfrentados no trabalho do 

assistente social, de modo geral, independe da política, mas particularmente na 

política da saúde, onde este profissional não se depara somente com a dor física, mas 

também com a dor social que tornam os sujeitos impotentes, assim como os próprios 

profissionais. Com isso, é preciso que o assistente social se qualifique, possibilitando 

não buscar apenas transcender as queixas nos atendimentos imediatos pragmáticos, 

mas também desenvolver suas ações numa perspectiva analítica. 
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A experiência na instituição, enquanto estagiária, oportunizou a 

participação, juntamente com a assistente social da Maternidade, em reuniões de rede 

de serviços, em que pudemos identificar a importância do trabalho desenvolvido na 

referida unidade. Visto que devido as situações de vulnerabilidades, como as 

demandas ao assistente social, a intervenção e a viabilização da alta hospitalar 

também são postas ao profissional. As reuniões com a rede de serviço da saúde, 

assistência e de proteção tinham como objetivo discutir encaminhamentos 

relacionados ao usuário e criança, onde muitas vezes se encontram em acolhimento 

institucional.   

Assim, consideramos que o trabalho do assistente social na Política 

de Saúde e Maternidade do HU é composta por uma grande diversidade de 

demandas, sendo estas imprevisíveis, de acordo com situações e condições dos 

usuários envolvidos fazendo com que o profissional desenvolva sua competência 

técnica para dar respostas as necessidades apresentadas, visando o fortalecimento 

dos relatos com os usuários como sujeito de direitos.  

Este trabalho teve como objetivo contribuir para futuros estagiários e 

assistentes sociais, que desenvolverão atividades nesta instituição e unidade de 

internação, visto que as coletas de dados foram realizadas recentemente a partir dos 

atendimentos realizados. Com isso, informo que essa pesquisa contribuiu e está 

contribuindo significativamente para minha formação profissional e pessoal, todas as 

leituras, pesquisas, estudos, análises, contato direto com o Serviço Social e a Política 

de Saúde foram de extrema importância.  

Além disso, pontuo que a experiência no campo de estágio do 

Hospital Universitário de Londrina foi um divisor de águas tanto pessoal como 

profissionalmente, no qual desde o início tive oportunidade de conhecer de forma 

integral a atuação do assistente social, tendo sempre como respaldo as orientações 

necessárias das profissionais altamente qualificadas desta instituição. Todas as 

atividades realizadas no HU, como o contato direto com outros profissionais, sendo 

os próprios assistentes sociais e a supervisora de campo, agregaram sem dúvidas 

esse processo, e as orientações realizadas durante este ano letivo para elaboração 

deste trabalho de conclusão de curso foram espaços riquíssimos e privilegiados de 

aprendizagem.  

 Diante disto, concluo que todo o conhecimento construído a partir 

da trajetória pessoal de cada professor (a), profissional e pessoas com quem tive a 
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oportunidade de conviver em toda a minha vida, e especificamente nestes últimos 

quatro anos no espaço acadêmico e no campo de estágio, contribuíram 

significativamente para minha formação profissional e com a construção deste 

trabalho. 
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ANEXO A 
Parecer Consubstanciado do CEP 
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Anexo B 

Organograma da Diretoria Clínica (2/4) 
          

 Fonte: Intranet, 2019. 
 

Anexo C 
Organograma da Diretoria Superintendente  

           

   Fonte: Intranet, 2019. 


