
 
 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

O ASSISTENTE SOCIAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE:  
 O PROFISSIONAL DE SERVIÇO SOCIAL INSERIDO NAS UNIDADES BÁSICAS DE 

SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ. 

(1) Débora Cristina Sampaio do Valle (2) Anne Grace Gomes 

(1) Assistente Social, Secretaria de Saúde município de Maringá, título de especialista em Comunicação 

Popular e Comunitária – Uel.  Pós graduanda em Gestão em Saúde – UEM. E-mail:  

deboravalle_ssuel@yahoo.com.br. 

(2) Assistente social, Secretaria de Saúde município de Maringá. Mestre em serviço social e política social 

pela UEL. E-mail: gomesanne.ss@gmail.com 

Resumo: Este artigo tem como objetivo visibilizar o processo de trabalho do Assistente 
Social na atenção Primária à saúde no município de Maringá, balizando uma breve análise 
bibliográfica da prática do profissional de Serviço Social na política de saúde, por fim 
resgatando alguns dados históricos acerca da inserção da profissão na atenção primária da 
saúde do município de Maringá. No caso aqui apresentado, o Assistente social se articula às 
equipes de atenção primária integrando os profissionais de apoio, designados a trabalharem 
nas Unidades Básicas de Saúde - equipamentos públicos que caracterizam importante 
“porta de entrada” ao Sistema Único de Saúde – SUS. 
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Abstract: This article aims to visualize the working process of the social worker in health 
Primary care in Maringá, it marks a brief literature review of the professional practice of 
social work in health policy, in order to recall some historical data concerning the insertion of 
profession in primary health care in the city of Maringá. In the case presented here, the 
social worker is linked to primary care teams integrating support professionals assigned to 
work in the Basic Health Units - public facilities featuring important "gateway" to the Sistema 
Único de Saúde - SUS. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho tem como objetivo visibilizar o processo de trabalho do 

Assistente Social na atenção Primária à saúde no município de Maringá, balizando uma 

breve análise bibliográfica da prática do profissional de Serviço Social na política de saúde, 

por fim resgatando alguns dados históricos acerca da inserção da profissão na atenção 

primária da saúde do município de Maringá. No caso aqui apresentado, o Assistente social 

se articula às equipes de atenção primária integrando os profissionais de apoio, designados 

a trabalharem nas Unidades Básicas de Saúde - equipamentos públicos que caracterizam 

importante “porta de entrada” ao Sistema Único de Saúde – SUS. 

 

A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, sublinhando o 

artigo 195 que trata sobre a Seguridade Social, estabelece-se no Brasil a saúde como um 

componente do tripé da seguridade. Sobretudo a partir desta, legaliza-se o conceito de que 
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a saúde é um Direito universal e um dever do Estado. As questões relacionadas à garantia 

de direitos sociais – assistência, previdência e saúde – era até então vinculada ao status de 

trabalhador segurado da previdência, ou seja, àquele que apresentava registro formal de 

trabalho, e em alguns casos seus dependentes.  

O processo de reconhecimento da saúde como um direito social universal 

está embutido no desdobramento da regulamentação da Lei 8.080/1990 na qual dispõe 

sobre o SUS e, sobretudo, na promulgação da Constituição Federal do Brasil de 1988. Esta 

compreensão sobre a saúde só foi possível tendo em vista, o movimento de 

redemocratização, que, por meio da pressão dos movimentos sociais garantiu a construção 

de um sistema que salvaguardasse o acesso da população a uma saúde pública e de 

qualidade. Este processo, ainda que tenha sido gerido em meio à efervescência da 

participação popular, sofreu o impacto do projeto neoliberal, reduzindo a participação do 

Estado na gestão do sistema – sob o discurso do inchaço da máquina estatal e ineficiência 

administrativa - abrindo o campo da saúde para interferência do mercado e da sociedade 

civil. Portanto, se garantiu o direito à saúde em lei, contudo a sua operacionalização não 

refletiu as expectativas da população.  

 Anterior à constituição, o município de Maringá já apresentava 

organização institucional da Saúde. Data-se no histórico do município a inauguração da 

Secretaria de Saúde e Bem Estar Social (SSBES) em 28 de fevereiro de 1969, no entanto 

nos moldes da saúde nacional, ou seja, serviços organizados para trabalhadores, vinculados 

ao trabalho formal. Esse quadro se altera com a criação do SUS, exigindo a reorganização 

da saúde no município.  

Para tanto, este trabalho como já foi destacado, apresenta uma breve 

discussão e revisão bibliográfica, realizou-se o levantamento histórico, por meio de um 

relato de experiência. Essa narrativa elucidou e traduziu inicialmente o histórico e a 

constituição do profissional de serviço social como trabalhador da saúde no município de 

Maringá. Especificamente, o assistente social sendo parte do aporte da atenção primária à 

saúde. Neste contexto, foi ouvido o relato de experiência da profissional que se caracteriza 

como a Assistente Social precursora na secretaria municipal de saúde, protagonista da 

defesa da profissão como área técnica participante do contexto em saúde inserida nos 

processos de trabalho das Unidades Básicas de saúde.   

Na primeira parte, o trabalho se propõe a caracterizar o município de 

Maringá, elencando logo como se deu os processos da política pública de saúde no 

município. Neste, o desdobramento até a realidade atual, na qual a atenção primária fica, 

portanto, como principal porta de entrada do Sistema Único de saúde – sendo esta 
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ordenadora dos processos em saúde nos níveis de atenção à saúde -.  É neste contexto que 

o assistente social foi inserido, não obstante, segue-se a resumida apresentação da 

pesquisa e elucidação dos primeiros levantamentos realizados. 

2. O SUS EM MARINGÁ – breve histórico do processo de municipalização do SUS 

 

Com a municipalização do SUS especifica-se a garantia da saúde como 

um direito do cidadão e dever do Estado. Para tanto, foi necessário à adoção de estratégias 

de ação, bem como, o envolvimento em acordo com gestão, para a organização do SUS 

nos municípios. O Município de Maringá, todavia, já vinha de um processo de 

sistematização de ações em saúde. Neste momento, década de 1980 o município já contava 

com dois postos de saúde, plantão de saúde1.  Sobretudo, o município já estava em 

organização e implantação de um Pronto Socorro comunitário convênio dos hospitais 

INAMPS, IPE (Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do Estado do Paraná) e 

FUNRURAL (Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural). Segundo o histórico do município 

nos anos de 1985 Maringá, passa a contar com 16 postos de saúde (13 na zona urbana e 3 

na zona rural)2.Tais informações foram obtidas por meio de documentos e impressos que 

constam no acervo do setor de Capacitação em Educação Permanente em Saúde – 

CECAPS, da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá. 

Após a 8ª conferência Nacional de Saúde (1986), marco primordial para as 

ações de descentralização e organização do sistema de saúde. A rede básica de Maringá, 

passa a contemplar 23 postos de saúde na zona urbana, 1 ambulatório e 1 pronto socorro, 

este último resultado do convênio entre a Universidade Estadual de Maringá e a Prefeitura 

Municipal. Este, portanto, caracterizou um marco na qual reconheceu o município de 

Maringá como modelo para o Estado do Paraná na municipalização e atendimento básico de 

saúde, constituindo uma referência da otimização de serviços e organização da demanda.  

Em 1989, no convênio com a Cogestão do SUS, o município assume uma 

gama maior na oferta de assistência à saúde, com a descentralização por meio das 

unidades de saúde, havia ainda a oferta dos chamados serviços complementares, como 

exames, entre outros, neste momento já se iniciava o trabalho do assistente social, contudo, 

mais adiante será relatado como foi esse processo. Nesta época, Maringá passa a 

denominar os postos de saúde como Núcleos Integrados de Saúde – NIS, nas modalidades 

                                                 
1
  Foram, as Unidades Básicas de saúde, Alvorada I e Mandacaru. 

2
 Tais informações foram obtidas por meio de documentos e impressos que constam no acervo do setor de 

Capacitação em Educação Permanente em Saúde – CECAPS, da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá. 
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I, II e III. Denominação que é ainda difundida por usuários na classificação e identificação 

dos serviços no município. Como exemplo destaca-se a Policlínica Zona Norte que é ainda 

identificada como NIS III para a diferenciação das Unidades Básicas de saúde, NIS II, pois 

nesta há a oferta de serviços especializados e consultas com médicos especialistas. Nesta 

organização, Maringá passa a abrigar a sede da 15ª Regional de Saúde. Tal instituição 

agregou e fundamentou aos municípios alguns serviços e setores, sendo: as vigilâncias 

(sanitária e epidemiológica inicialmente), a auditoria, setores que trabalhavam a com as 

autorizações de internações hospitalares regulação, os tratamentos fora do domicílio entre 

outros. Ainda coube a esta instituição, a assessoria aos municípios na organização dos 

serviços e elaboração dos planejamentos em saúde.  

Com o SUS, é organizada a Secretaria Municipal de Saúde de Maringá, na 

qual abarca as atribuições de programar, executar e avaliar as ações de promoção e 

proteção e recuperação da saúde. Ainda, a organização e controle das ações de saúde do 

Município. De acordo com o Manual de Integração da Secretaria Municipal de Saúde de 

Maringá (2002). O município por meio das ações da SMS passa a partir de 1990 a executar 

as ações básicas de saúde, atrelada ao planejamento e proposta de regionalização dos 

serviços em Núcleos Integrados de saúde tipo III, na qual se organizam três, sendo eles 

Zona Norte, Zona Sul e Zona Oeste, juntamente com as Unidades de saúde, os NIS II já 

constituídos. Neste momento evidencia-se a importância de descentralização da assistência 

à saúde e no aspecto profissional a defesa da garantia de espaço para o assistente social já 

estava em discussão. 

A IX Conferência Municipal de Saúde procedeu a uma avaliação breve de 

uma década de SUS, esta, portanto, não se atentou apenas em elencar a garantia o acesso 

ao SUS, sobretudo, destacou a importância da humanização e da participação popular. O 

desmonte dos movimentos sociais, o neoliberalismo, crises políticas são quesitos que foram 

avaliados neste período de “novo século, novo milênio”, os chamados anos 2000. 

Sobretudo, para o município de Maringá, esta Conferência culminou num plano de ação 

voltado a participação popular, na qual foi investido processos de educação em saúde para 

que fossem realizadas reuniões preparatórias e formação de lideranças comunitárias. Desta, 

22 Conferências Locais realizadas, foram formados 22 conselhos locais de saúde, nos 

quais, em atividade atuam no processo de debate e participação comunitária, além da 

fiscalização e controle social sobre a formalização e execução da política de saúde no 

município.  
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Outro marco importante na organização da municipalização da assistência 

à saúde com o SUS foi o movimento de criação do Programa Saúde da família, incentivada 

pelo Governo Federal. Este programa resultou na estruturação de uma proposta de 

transformação do modelo assistencial fomentando as ações de prevenção e promoção à 

saúde. Maringá credenciou e se habilitou para o recebimento dos incentivos para criar e 

ordenar o Programa Saúde da Família – PSF e Programa de Agentes Comunitários (PACS). 

Conforme Sapata (2003), o PSF assumiu a assistência em saúde no ano de 2000 já com 

70% de cobertura do município, o modelos das equipes não contemplavam o assistente 

social. 

Implantada primeiramente na UBS Pinheiros a Equipe 01 do PSF, 

atualmente o município conta com mais de 60 equipes. Reconhecidas como Estratégia 

Saúde da Família, as equipes atuam desde então comprometidas com a melhoria do acesso 

à saúde, bem como no processo de execução da integralidade, aliada a busca contínua da 

qualidade no atendimento. Ressalta que a PSF/ESF trouxe a tona as discussões sobre 

territorialização, articulação e gestão das áreas adstritas como territórios sanitários, na qual 

há a responsabilidade da vigilância em saúde.  

Sobretudo, a UBS Pinheiros, bem como outras quatro unidades também 

concebidas como regionais estratégicas e referências para alguns atendimentos. Neste 

sentido, o serviço social foi inserido na categoria de serviços especializados regionalizados, 

ou seja, o território de assistência à saúde era referenciado. O assistente social foi 

engendrado como um profissional que atuaria juntamente com as equipes no acolhimento e 

atendimento das demandas sociais 

Numa caracterização mais atual Maringá conta atualmente com 33 

Unidades Básicas de Saúde já em funcionamento, com proposta breve de inauguração de 

novas unidades contempladas pelo Plano Municipal de Saúde em vigor. Há ainda o 

planejamento de reformas e ampliações, esses dados constam no Plano Municipal de 

Saúde – vigência 2014-2017, que faz senão como documento norteador das ações em 

saúde do município. 

Desde ano de 2010, o município recebeu mais profissionais para atuarem 

na APS, os NASF3 equipes multiprofissionais que atuam essencialmente na proposta 

                                                 
3
 Atualmente regulamentados pela Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, configuram-se como equipes 

multiprofissionais que atuam de forma integrada com as equipes de Saúde da Família (eSF), as equipes de 
atenção básica para populações específicas (consultórios na rua, equipes ribeirinhas e fluviais) e com o 



 
 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

contínua de discussão dos processos de trabalho e ainda no matriciamento das equipes. 

Ressaltam-se as atribuições específicas conforme a caracterização da profissão. As ESF 

são hoje o “carro chefe” da APS no município, apoiadas pelos NASF e equipes assistenciais 

da UBS. Com o NASF o profissional de Serviço social foi incluindo em cinco das sete 

equipes propostas ao município de Maringá. Em sua constituição inicial os NASF contavam 

com cinco profissionais de serviço social, sobretudo, com o reordenamento do assistente 

social nas UBS ocorreram algumas mudanças na configuração do NASF. Essas mudanças 

estão acontecendo de acordo com as discussões dos processos de trabalho junto aos 

gestores, ressalta-se que tais mudanças configuram-se como processos contínuos de 

avaliação e realocação dos recursos disponíveis em busca da qualidade do atendimento no 

SUS em Maringá.  

3. O ASSISTENTE SOCIAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ 

 

O Assistente social, especificamente no NASF não se apresentou como 

novidade para a composição técnica de trabalho na saúde. Pode-se apontar como uma 

especificidade do município na qual já existia a lotação do profissional de Serviço social – 

Assistente Social em atuação junto as UBS. Ou seja, na descentralização dos processos de 

saúde, estritamente acerca da assistência básica em saúde, fomentou a necessidade em 

descentralizar o trabalho do serviço social. Esses dados foram obtidos por meio do relato de 

experiência citado no início deste trabalho. O estabelecimento e a fundação das Unidades 

Básicas de Saúde trouxe a tona, a descentralização do trabalho do assistente social, 

explicitada pelos profissionais já atuantes na saúde do município. Houve um processo de 

discussão para garantir a inserção do assistente social na gama de processos de trabalho 

da atenção primária. 

Para o levantamento dos dados e informações históricas acerca da 

inclusão do serviço social no elenco de profissionais técnicos na saúde, especificamente nas 

UBS, foi necessário realizar um levantamento por meio de aplicação de entrevista4, relato de 

experiência com a primeira profissional, contratada como Assistente Social da Secretaria 

Municipal de Saúde de Maringá. Carmem Abilene Soriano Inocente, Assistente Social, 

                                                                                                                                                         
Programa Academia da Saúde. Esta atuação integrada permite realizar discussões de casos clínicos, possibilita 
o atendimento compartilhado entre profissionais tanto na Unidade de Saúde como nas visitas domiciliares, 
permite a construção conjunta de projetos terapêuticos de forma que amplia e qualifica as intervenções no 
território e na saúde de grupos populacionais. Essas ações de saúde também podem ser intersetoriais, com foco 
prioritário nas ações de prevenção e promoção da saúde”. Informações disponíveis em : 
http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_nasf.php. Acesso em 20/04/2015. 
4
 Entrevista realizada em Abril de 2015. A entrevista foi gravada e transcrita com o consentimento da 

entrevistada. 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_nasf.php
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graduada pela Universidade Estadual de Londrina.  

Conforme o relato da precursora, os processos de trabalho no qual o 

assistente social já desenvolvia junto a Secretaria de saúde foram também descentralizados 

para as UBS. Segundo ela, houve a defesa junto ao gestor da importância do trabalho deste 

profissional junto a equipe de saúde na atenção primária. Carmem, contudo, remonta todo o 

processo de conquistas a categoria, no qual foram estruturados atrelados ao seu decurso 

dentro da SMS, ou seja, neste sentido o trajeto da profissional contribuiu e culminou em 

conquistas para a categoria. Neste contexto, e conforme o relato de experiência, a 

assistente social relata, 

Bem, na verdade eu ingressei na secretaria municipal de saúde em 1989 para 
trabalhar no programa saúde do escolar que era nas escolas e foi um programa que 
contou com é médico, um assistente social, um psicólogo, enfermeira, e foi um 
programa que infelizmente ele tinha, é o projeto era bem importante, mas ele não 
conseguiu se manter ae eu fui convidada pela secretária de saúde pra trabalhar na 
secretaria de saúde na verdade já era uma regulação de consultas especializadas, 
exames especializados e o início desse processo de regulação. Então, eu iniciei lá 
depois em 1990, 1991 a trabalhar com exames de média complexidade na verdade 
e consultas especializadas, então nós iniciamos a fazer uma triagem social daqueles 
exames que naquele momento não eram liberados pelo SUS,  e na verdade naquela 
época eram pouquíssimos os exames de média complexidade que o SUS 
disponibilizava, nem o ultrassom não tinha, poucos raio-x.  

 
 

A entrevistada foi a primeira Assistente Social e ficou por um tempo como a 

única profissional de serviço social atuante na política pública de saúde.  

Como na época estava apenas eu como assistente social da secretaria municipal de 
saúde, nós conseguimos a contratação de mais dois profissionais para estarem 
trabalhando com a triagem, esses relatórios sociais, consultas e exames, 
procedimentos não realizados pelo SUS. E ai nós sentimos a necessidade de 
contratar mais profissionais. 

 

Conforme a narração desta profissional, os assistentes sociais passaram a 

ser equipe nas Unidades básicas de saúde ou Unidades de atenção primária oficialmente, 

conjuntamente com a inserção do Programa estratégia saúde da família – PSF, hoje ESF 

em meados dos anos 2000. Ela remonta em suas declarações o processo histórico e 

desenvolvimento do SUS em Maringá, conjuntamente com as conquistas alcançadas pela 

categoria profissional do serviço social. Este trabalho pouco aborda os conceitos de saúde 

ou a descrição dos modelos de atenção executados atualmente. Sobretudo, faz-se 

importante pontuar, de acordo com a autora Sousa (2007) como foi concebido o PSF. 

 

No caso brasileiro, entendemos o conceito de PSF como uma estratégia política 
para promover a organização das ações de atenção básica à saúde nos sistemas 
municipais de saúde; esta inserida em um contexto de decisão política e institucional 
de fortalecimento da Atenção Básica no âmbito do Sistema Único de Saúde e se 
fundamenta em uma nova ética social e cultural, com vistas à promoção da saúde e 
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da qualidade de vida dos indivíduos, famílias e comunidades (SOUSA, p. 53 2007) 

 

De acordo com o fragmento, para o fortalecimento da atenção básica o 

município de Maringá objetivou essa proposta. A formulação da estratégia saúde da família, 

garantia na composição das equipes: o enfermeiro, o médico, o auxiliar ou técnico em 

enfermagem, e ainda os agentes comunitários de saúde, como equipes básicas. Ou seja, o 

profissional de serviço social não foi contemplado como matriz técnica da “atenção básica” 

em saúde. No entanto, a entrevistada, conta que no município de Maringá, logo na adesão a 

estratégia saúde da família, foi proposta também a descentralização dos atendimentos 

sociais para as Unidades Básicas de Saúde. A entrevistada relata como foi a contratação 

dos outros profissionais, e expõe,  

 

(...) estar incluindo nas Unidades básicas de saúde, por que?! Porque nós vimos, 
que o trabalho era importante, nós tínhamos vários profissionais que estavam sendo 
ingressados no programa (Programa saúde da família), e só o assistente social ficou 
de fora, então a gente tinha o psicólogo que estava começando a atuar nas unidades 
básicas e a gente estava perdendo espaço. Foi ai que nós tentamos conseguir esse 
espaço solicitando e tentando provar para o gestor que realmente o papel do 
Assistente Social era fundamental nessas unidades. Porque até então nós 
trabalhávamos com a violência, com o programa de vigilância nutricional, com toda 
essa demanda social apenas a nível central, era um serviço centralizado é isso que 
nós gostaríamos descentralizar o serviço e levar nas comunidades e nas regiões em 
que já havia Unidade de saúde e o programa do PSF estava sendo implantado. 

   

Segundo ela, no início, a Secretaria Municipal de saúde contava apenas 

com uma assistente social e conforme a constituição do trabalho e a inserção das novas 

demandas, ela conjuntamente com o gestor da época estudaram a contratação de mais dois 

(as) assistentes sociais. Conforme seu relato, de início a conquista e garantia de mais dois 

profissionais, após e com as novas configurações e processos de gestão da saúde, o 

Programa estratégia saúde da família alavancou ainda mais a necessidade de agregar 

outros profissionais nas equipes da UBS, e neste contexto também o serviço social. 

A entrevistada referiu que as atribuições do serviço social e atividades 

profissionais se resumiam no atendimento as demandas sociais encaminhadas pelas 

equipes e no atendimento, reconhecido na época como triagem social para a regulação de 

procedimentos não contemplados pelo SUS.  Diante as novas configurações e tecnologias 

em saúde, houve a necessidade de organização e estudo acerca dos processos de trabalho, 

entre o quais caracterizava inerente a atuação do assistente social. No relato, há o destaque 

para o processo de constituição e elaboração dos protocolos que garantiam o parecer bem 

como o estudo técnico do assistente social enredado aos processos. Ademais, a 

descentralização, a regionalização e territorialização da saúde fizeram-se na organização 
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das referências de atendimento das Assistentes sociais em exercício. Segundo conta a 

entrevistada, 

No início, as assistentes sociais, elas foram contratadas para fazer o atendimento na 
área de abrangência das unidades de saúde da família. Através da abordagem 
individual, grupal, definidas pela estratégia saúde da família, visitas domiciliares, 
diagnóstico, intervenção psicossocial de todos os casos encaminhados para a 
equipe e que porventura, passou a ser uma relação do assistente social. (...)Então a 
princípio,  os assistentes sociais eles foram contratados realmente para estar 
fazendo essa abordagem individual e grupal e essa triagem social, a todos esses 
usuários que estavam utilizando o sistema único de saúde e de muitos 
procedimentos, exames, medicamentos que não haviam sido contemplados pelo 
SUS na época. 

 
Outros profissionais foram alocados, iniciando um processo de apropriação 

dos espaços coletivos de trabalho. A inserção do assistente social contribuiu no 

desenvolvimento das equipes multiprofissionais em saúde. Trazendo ganhos a elaboração 

do matriciamento acerca das políticas públicas, especialmente da política de saúde. Este, no 

entanto, é também um argumento explanado na entrevista. Pode-se elencar que os 

processos de trabalho foram beneficiados, agregando o conhecimento técnico e político do 

profissional de serviço social. 

O processo de democratização do acesso à saúde está relacionado diretamente 
com o próprio processo de amadurecimento da categoria profissional. Os anos de 
1980 e 1990 foram anos de intenso debate dentro da categoria, principalmente 
movidos pela “intenção de ruptura”, no sentido de aproximar a práxis profissional da 
teoria crítica. Esse movimento interferiu no alinhamento ético e político da profissão, 
criando o espaço favorável para articulação de uma categoria reconceituada com 
outras parcelas da população, interessados na reforma sanitária. Nessa conjuntura 
há um movimento significativo na saúde coletiva, que também ocorre no Serviço 
Social, de ampliação do debate teórico e a incorporação de algumas temáticas como 
o Estado e as políticas sociais fundamentadas no marxismo. (BRAVO E MATOS, p.6 
, 2004) 

 

Como destacam os autores, o envolvimento do Assistente Social na saúde 

remonta de certa forma um comprometimento com os processos de saúde, neste contexto, 

uma política social resultante de diversas conquistas e movimentos sociais. Está atrelado ao 

projeto ético político da profissão no qual há o engajamento com os informes em saúde além 

do compromisso com a democratização do acesso aos serviços de saúde. Nas palavras da 

entrevistada, “Atualmente nós conseguimos mostrar e ver a importância do serviço social, 

tanto nas unidades básicas de saúde como em toda a rede pública (...)”. 

As atribuições dos assistentes sociais na saúde são renovadas conforme 

as adaptações e demandas do sistema de saúde. Ou seja, conforme vão surgindo novos 

processos e serviços em saúde, o SUS tem de se atualizar. Sabe-se das contribuições das 

tecnologias, essencialmente na área médica hospitalar. No entanto, a necessidade em 

novas configurações e abordagens em saúde é aspecto primordial em que pese à atenção 



 
 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

primária a saúde.  Sob tal ótica a defesa deste profissional inserido nos processo de 

assistência a saúde realocam o comprometimento da categoria na defesa da profissão. 

Destaca a explanação da entrevistada, 

Eu acredito que o assistente social ele tem, primeiro um olhar diferenciado e ele vê o 

indivíduo integralmente, ele não vê só a questão médica, a questão da enfermagem, 

ele vê tudo, então eu acho que é essa a importância de nós termos esse profissional 

na unidade básica de saúde. Acho que inclusive, inclusive ele deveria fazer parte da 

equipe saúde da família, e não só da rede de saúde.(...) . Para nós é um orgulho, 

porque nós iniciamos com um assistente social em 1989 e hoje nós temos  17 na 

atenção primária, e 30  em toda a rede pública de saúde.  

Neste sentido, os profissionais responsáveis pelo acolhimento dos 

usuários SUS, recebem diariamente as demandas em serviços assistenciais e ainda 

abordados nas atividades de prevenção e promoção à saúde. Há de se destacar ainda o 

papel do Assistente Social na sensibilização e incentivo à participação social. Nas 

orientações acerca dos processos de saúde, reconhecer o direito a saúde pública, universal 

e integral é transmitida aos usuários.  Frente a isso, o grande desafio que se tem colocado 

desde então, está no enfrentamento ao projeto privatista neoliberal, que reduz a atuação 

profissional a um fiscalizador do acesso à saúde. 

O assistente social como parte da equipe considerada “de apoio” — profissionais 
que dão suporte à equipe mínima de saúde nas unidades — passa a ser exigido por 
cumprir atividades em nome da promoção da saúde. Junto a isso existe também 
uma exigência do Ministério da Saúde brasileiro, que diferencia atividades 
preventivas de doenças de outras que são promotoras de saúde. (SODRÉ, p.70, 
2014). 

 

Não existe uma fórmula com relação a práxis do assistente social na área 

da saúde. Também não há uma determinação teleológica que indica que o profissional de 

Serviço Social seja o único com competência para colocar em movimento o projeto da 

Reforma Sanitária (BRAVO, 1998). A questão é que há uma identificação entre o projeto 

profissional e o projeto coletivo da Reforma e temos o compromisso ético de nos articular a 

ele. As outras transformações necessárias no campo da saúde exigem um conjunto de 

esforços dos profissionais da saúde e o comprometimento com a (re) construção do SUS no 

âmbito das ações políticas e práticas. Assim esse é o desafio posto para o serviço social no 

âmbito da intervenção, fato percebido entre as profissionais alocadas na atenção primária 

do município de Maringá. 

As declarações da entrevistada revelam que atualmente o município conta 

com 17 assistentes sociais lotadas nas Unidades Básicas do município. Ressalta-se que 
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seis destas são profissionais das equipes de NASF, contudo, houve um reordenamento da 

secretaria, com a justificativa de organização do serviço. Os profissionais de serviço social, 

inseridos nas UBS, segundo ela, “desenvolvem as mesmas atribuições”. Por meio da 

aplicação dos instrumentais técnicos, atendimentos individuais, grupais, intervenções, 

orientações, encaminhamentos entre outros com a proposta de um atendimento humanizado 

a garantia ao acesso à saúde pública universal e integral aos usuários SUS. Sobretudo, 

município dispõe de protocolos que foram elaborados com a participação do Serviço social 

para nortear e organizar os fluxos de atendimento aos usuários, incluindo as articulações 

intersetoriais. Essas entre outras atividades compõem o “leque” de atendimento, viabilizando 

o processo de acesso ao SUS e a garantia do direito a Saúde universal e integral.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É importante esclarecer que não há ainda um profissional por UBS, 

todavia, já existe um movimento entre as profissionais da saúde, na cobrança de aumento 

de profissionais para a APS. Contudo, historicamente, a defesa de espaços de inserção do 

profissional de Serviço Social tem sido perpassada por conflitos, que ora admitem a 

importância da assistente social, ora ignoram. A presença do serviço social no campo da 

saúde ainda é um desafio, não só para a categoria, como também para os profissionais 

comprometidos com o projeto da reforma sanitária. Maringá, positivamente, se coloca como 

um município exemplo, ao mobilizar estratégias para compor as equipes da atenção 

primária juntamente com o Serviço Social. De fato, o processo é contínuo, no entanto nota-

se que a demanda é infinitamente mais complexa a despeito do que o município alcança 

com o número de profissionais disponíveis na rede. No entanto, há um salto de qualidade 

visível na gestão da saúde do município, que consegue estabelecer planos de trabalho para 

além da prática médico-curativa. 

Reitera-se que não se trata apenas do aumento quantitativo de 

profissionais na rede, mas também do desenvolvimento de outras linhas de atuação, que 

por enquanto, apresenta-se com limites e desafios a serem enfrentados. Uma delas é o 

campo da investigação e pesquisa do serviço social na área da saúde. É preciso avançar na 

captura mais aprofundada da realidade com a qual se trabalha, haja vista que já exista o 

trabalho territorializado. A defesa da pesquisa é inerente a manutenção da profissão em 

todas a áreas de atuação, sobretudo na área de saúde.  A investigação permite conhecer as 

demandas e as determinações histórico-sociais nas quais são produzidas essas demandas. 
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Só a partir do conhecimento dessa realidade será oportunizado instrumentos para avançar e 

expandir no trabalho já conquistado. Sobretudo, os objetivos são incansáveis, a luta 

incessante para aproximar à saúde a esfera da cidadania. 
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