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Resumo: o presente artigo contempla parte dos resultados da pesquisa cujo o objetivo é 
analisar como as demandas profissionais emergentes, particularmente no âmbito da gestão 
de políticas sociais públicas, configuram o exercício e a formação profissional do assistente 
social. A partir da abordagem qualitativa e da pesquisa documental, utilizou-se como fonte de 
coleta de dados os editais de concursos públicos ocorridos nos últimos anos (2009-2013) nos 
diferentes municípios brasileiros.  Em relação a política de saúde, concluiu-se que a 
complexidade das demandas é determinante para a (re) organização dos processos de 
trabalho e para a formação dos assistentes sociais. 
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Abstract: This article is part of the search results whose goal is to analyze how the demands 
emerging professionals, particularly within the public social policy management , constitute the 
exercise and the training of social workers . From the qualitative approach and documentary 
research , it was used as data collection source the public tender notices in the last few years 
in different municipalities. In relation to health policy , concluded was found that the complexity 
of the demands is essential for the (re) organization of work processes and the training of 
social workers. 
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1.INTRODUÇÃO 
 
 

Não foram poucos os avanços ocorridos na política de saúde a partir dos anos de 1990, 

principalmente com a implementação do Sistema Único de Saúde - SUS e demais programas 

de sua responsabilidade, imprimindo novas características ao modelo de gestão e atenção, 

bem como aos processos de trabalho dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente 

com tal política.  
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Entretanto, ao mesmo tempo em que realizou esses avanços na organização do sistema de 

saúde, passou a atender algumas reivindicações históricas do movimento sanitário, de que  

 

são exemplos a universalização, a descentralização e a incorporação dos mecanismos de 

controle social e participação social da sociedade, não superando, ainda, algumas 

contradições existentes, dentre as quais constam a demanda/reprimida, a precariedade de 

recursos, a questão da quantidade e qualidade da atenção, a burocratização e a ênfase na 

assistência médica curativa individual (COSTA, 2006). 

É nesse contexto, segundo a autora, que emerge um conjunto de requisições expressivas da 

tensão existente entre as ações tradicionais e as novas proposições do SUS, e que também 

determinam o âmbito de atuação profissional do Serviço Social.  

Partindo dessas determinações, a partir da pesquisa documental, busquei, nos editais de 

concurso público, quais seriam as atuais demandas relacionadas à gestão (considerando o 

período pesquisado – 2009 a 2013), que estão sendo apresentadas aos assistentes sociais 

por órgãos gestores da Política Municipal de Saúde em diferentes municípios brasileiros. A 

partir do mapeamento e sistematização dos dados, considerando as atividades mais 

expressivas, as mesmas foram condensadas em três eixos centrais: Gestão do trabalho, 

Gestão financeira e Gestão de informações, que serão analisadas a seguir. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

Considerando os eixos centrais acima descritos, o primeiro a ser analisado refere-se à Gestão 

do trabalho. 

Por gestão do trabalho no setor público de saúde, segundo Mendonça et al. (2010), entende-

se o esforço do Estado, nos diferentes níveis de governo, de regulação das relações sociais 

de trabalho, capacitação e formação profissional dos trabalhadores, e criação de condições 

adequadas de trabalho. O conjunto desses fatores deve dar suporte a um processo de 

trabalho diferenciado, que determina mudança no modelo assistencial no sentido de ofertar 

uma atenção primária à saúde resolutiva e de qualidade, e uma ação voltada para o campo 

social. 

A gestão do trabalho em saúde ganhou centralidade no processo de implementação da 

Estratégia de Saúde da Família, na medida em que a adoção do novo modelo assistencial 

implica a ampliação e fixação do quadro de pessoal em nível municipal, em um momento de 

transição econômica e de reforma de Estado que, contraditoriamente, tinha como diretriz a 

diminuição da participação do mesmo na prestação de serviços. 

Aprofundando este debate, o processamento do trabalho tona-se central quando se analisa a 

gestão do trabalho, ou seja, dentre as várias atividades pertinentes aos processos de trabalho, 
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a gestão e os procedimentos inerentes (planejamento, avaliação, monitoramento, 

assessoramento, entre outros), enquanto parte constitutiva deste trabalho, envolve um 

conjunto de conhecimentos e procedimentos visando qualificar às ações desenvolvidas.  

Enquanto um profissional da saúde, podemos considerar então que a gestão do trabalho 

torna-se central no exercício profissional do assistente social. 

A gestão, enquanto uma das atribuições e competências do assistente social, é orientada e 

norteada por direitos e deveres constantes no Código de Ética Profissional e na Lei de 

Regulamentação da Profissão, que devem ser observados e respeitados, tanto pelos 

profissionais, quanto pelas instituições empregadoras. 

Bravo e Matos (2006) fazem considerações importantes sobre quando o assistente social é 

solicitado para desempenhar tal função na saúde. Segundo os autores, há um dilema quando 

este profissional passa a exercer atividades vinculadas à gestão (gestão da política, direção 

de unidades de saúde, controle dos dados epidemiológicos, etc.), ou seja, o profissional não 

as identifica como atribuições e competências de um assistente social. 

Contudo, segundo Bravo e Matos (2006) e Mioto e Nogueira (2006), o objetivo do trabalho na 

área da saúde passa pela compreensão dos aspectos sociais, econômicos e culturais que 

interferem no processo saúde-doença, e pela busca de estratégias para o enfrentamento 

destas questões. O trabalho profissional do assistente social não se reduz à ação exclusiva 

das questões subjetivas vividas pelo usuário, nem pela defesa de uma suposta particularidade 

da medicina. Esta última perspectiva fragmenta a ação do assistente social na saúde e reforça 

a concepção de especialização nas diversas patologias médicas, situação que tem sido 

colocada pelas demais profissões e tem ressaltado a importância de formar trabalhadores de 

saúde para o SUS com visão generalista e não fragmentada. 

O trabalho do assistente social na saúde deve ter como eixo central a busca criativa e 

incessante da incorporação dos conhecimentos e das novas requisições à profissão, 

articulados os princípios dos projetos da reforma sanitária e ético-político do Serviço Social. 

É sempre na referência a estes dois projetos que se poderá ter a compreensão de se o 

profissional está de fato dando respostas qualificadas às necessidades apresentadas pelos 

usuários (BRAVO; MATOS, 2006). 

O assistente social, para atuar na política de saúde, deve afastar-se das abordagens 

tradicionais funcionalistas e pragmáticas, reforçadoras das práticas conservadoras que tratam 

as situações sociais como problemas pessoais que devem ser resolvidos individualmente. 

No enfrentamento de tal postura, foi construído por assistentes sociais vinculados à área da 

saúde, o documento intitulado “Parâmetros para a Atuação de Assistentes Sociais na Saúde” 
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(2009), que, segundo seus autores1, “tem como finalidade referenciar a intervenção dos 

profissionais de Serviço Social na área da saúde”. 

Neste documento, consta que o assistente social tem ampliado sua ação profissional, 

transcendendo a ação direta com usuários e atuando também em planejamento, gestão, 

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

social (conselhos e conferências). Estas atribuições podem ser desenvolvidas nos diversos 

espaços ocupados pelos assistentes sociais, havendo, entretanto, predominância de 

determinadas ações a partir das áreas de trabalho. Nessa perspectiva, as atribuições e 

competências dos assistentes sociais na saúde realizam-se tanto na ação direta como nos 

demais níveis.  Assim, segundo os parâmetros, o profissional na saúde desenvolve suas 

ações profissionais nas seguintes dimensões, que, como destacado, são complementares e 

indissociáveis: Assistencial; em Equipe; Socioeducativa; Mobilização, Participação e Controle 

Social; Investigação, Planejamento e Gestão; Assessoria, Qualificação e Formação 

Profissional (CFESS, 2009, p. 21). 

Nota-se que, neste documento há uma certa visibilidade da gestão no exercício profissional. 

Assim, o documento explicita, na dimensão “Ações de Investigação, Planejamento e Gestão”, 

que as ações previstas têm como perspectiva “o fortalecimento da gestão democrática capaz 

de produzir, em equipe e intersetorialmente, propostas que viabilizem e potencializem a 

gestão em favor dos usuários e trabalhadores de saúde, na garantia dos direitos sociais” 

(CFESS, 2009, p. 32).  

A gestão, associada aos adjetivos democrática ou participativa, passa a ser um instrumento 

poderoso para construir eficácia e eficiência, é uma diretriz ético-política fundamental na 

busca da qualificação do funcionamento do sistema municipal de saúde. Segundo Campos2, 

(2003 apud ANDRADE; BARRETO; BEZERRA, 2006), a gestão é um modo de racionalizar 

os meios para atingir um fim (função administrativa clássica), mas também uma forma de 

democratizar o poder (controlar o Estado e o governo, ou os excessos dos distintos 

corporativismos), bem como de motivar a organização e mobilização dos trabalhadores 

(ANDRADE; BARRETO; BEZERRA, 2006). 

Assim, a gestão não se reduz à ação instrumental sobre o mundo objetivo (RIVERA3, 1995 

apud PAIM 2003). Pode ser considerada analiticamente uma dimensão estratégica dirigida a 

                                                 
1 Grupo de Trabalho “Serviço Social na Saúde” instituído pelo Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) em 

2008, que incorporou, nas suas discussões e sistematizações, as deliberações do 36º e 37º Encontro Nacional 
CFESS/CRESS. Em 26 de março de 2008, é publicada a portaria CFESS nº 10, que institui o Grupo de Trabalho 
Serviço Social na Saúde, composto por um representante do CRESS de cada região do país e cinco conselheiros 
do CFESS.  Devido a alterações na composição do GT, é publicada a Portaria CFESS nº 02, de 26 de janeiro de 
2009. Esse Grupo de Trabalho conta com a assessoria técnica da Profª Dra. Maria Inês Souza Bravo (CFESS, 
2009, p. 5). 
2 CAMPOS, G.W.S. Saúde Paidéia. São Paulo: Hucitec, 2003. 
3 RIVERA, F. J. U. (Org.). O Agir comunicativo e planejamento social (uma crítica ao enfoque estratégico). Rio 

de Janeiro: Fiocruz, 1995. 
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fins, com a criação de consenso entre dirigentes e dirigidos, voltada para o entendimento e 

trocas intersubjetivas na constituição de novas práticas institucionais de saúde. Nesse caso, 

“cabe ressaltar a natureza ético-política da gestão em saúde, como resposta a necessidades 

humanas e, simultaneamente, formas de sociabilidade” (PAIM, 2003). 

Desta forma, o trabalho do assistente social com a gestão do sistema e serviços de saúde 

deve considerar questões primordiais. A primeira está relacionada à gestão de um sistema 

que é operacionalizado em uma região definida por responsabilidades e limites territoriais, e 

que conta com a participação de diversos atores sociais, com projeções diferentes em relação 

à política. Uma segunda questão refere-se à responsabilidade legal que o órgão gestor da 

política tem e que exige direcionalidade no processo de gestão vinculado aos princípios e às 

diretrizes constitucionais do SUS, tais como descentralização, universalidade, equidade e 

participação social. 

Respaldada nesses princípios, a gestão nos processos de trabalho do assistente social, traz 

no planejamento um componente prioritário. O planejamento neste processo tem sido 

reconhecido como “método”, ferramenta, instrumento ou técnica para a gestão, gerência ou 

administração (FERREIRA, 19814; MEHRY, 19955 apud PAIM 2006, grifo do autor) e como 

“processo social” (GIORDANI6, 1979 apud PAIM 2006, grifo do autor), em que participam 

sujeitos, individuais e coletivos. No primeiro caso, dá-se a ênfase aos meios (de trabalho), ao 

passo que, no segundo, o foco é sobre as relações (sociais) que permitem estabelecer e 

realizar propósitos de crescimento, mudança e/ou legitimação (TESTA, 1987). 

Assim, o planejamento se torna um elemento essencial. E, como tal, deve ser compreendido 

pelo profissional como de sua responsabilidade, com todas as implicações presentes nesta 

forma de pensar os processos de trabalho. 

Complementando a discussão sobre o planejamento, os dados coletados também revelam a 

necessidade do profissional de desempenhar ações relacionadas a controle, monitoramento 

e avaliação e à assessoria, também presentes nas demandas apresentadas pelos municípios, 

principalmente as vinculadas às ações dos Conselhos.    

Particularmente na saúde, Mioto e Nogueira (2006) vão destacar alguns aspectos dessa ação 

no cotidiano de trabalho dos assistentes sociais.  

Segundo as autoras, a assessoria, como ação viabilizadora da concepção de promoção da 

saúde, consiste em contribuir efetivamente na organização da população para que se 

converta em sujeito político capaz de inscrever suas demandas na agenda pública. A ação 

                                                 
4 FERREIRA, F.W. Planejamento sim e não: um modo de agir num mundo em permanente mudança. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1981. 
5 MERHY, E. E. Planejamento como tecnologia de gestão: tendências e debates sobre planejamento em saúde 

no Brasil. In: GALLO, E. Razão e planejamento: reflexão sobre política, estratégia e liberdade. São Paulo: 

Hucitec, 1995. 
6 GIORDANI, J. A. La planificación como proceso social. Um esquema de análisis, Cuadernos Sociedade 

Venezolana de Planificación: Teoría y Método de la Planificación. p. 147– 177,1979. 
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acontece no sentido de identificar e propor alternativas e possibilidades concretas de 

enfrentamento às questões no cotidiano da luta por direitos, bem como resgatar e trabalhar 

os limites da ação, produzir e/ou socializar informações e análises, tendo em vista o 

encaminhamento de soluções que viabilizem o atendimento de suas demandas e o seu 

fortalecimento como classe organizada. Nesse contexto, a ação profissional tem a função de 

dinamizar e instrumentalizar e processo participativo, respeitando o potencial político dos 

sujeitos envolvidos nesse processo, considerando as necessidades imediatas e, a médio e 

longo prazos, a possibilidade de construir um novo padrão de sociabilidade entre os sujeitos. 

Ou seja, indicam-se ações guiadas pela premissa da democratização dos espaços coletivos 

e pela criação de condições para a disputa com outros projetos, atualmente, no âmbito da 

política de saúde. 

A assessoria aos conselhos, no processo de descentralização da política de saúde, pode 

contribuir para o enfrentamento da burocratização e cooptação e, muitas vezes, a 

manipulação (por diferentes segmentos vinculados ao poder público ou mesmo pela 

sociedade civil) que está acontecendo com os conselhos de saúde municipais.  

Para Alves7 (2004 apud MIOTO; NOGUEIRA, 2006), com base em uma revisão de literatura, 

a assessoria aos conselhos pode ser efetivada de duas maneiras: uma assessoria 

permanente ou pontual. A definição do tipo de assessoria está diretamente relacionada às 

demandas dos Conselhos e à proposta do profissional. Nesse contexto, o assistente social 

intervém como agente que promove um processo de reflexão e análise sobre diferentes 

situações e também assessora e participa do processo de mobilização.  

O segundo tema a ser analisado refere-se à Gestão do financiamento, enquanto uma 

demanda presente nos processos de trabalho do assistente social 

No sistema de saúde brasileiro, constitucionalmente definido como de acesso universal e 

integral, exibe-se a estrutura do gasto, que em nada se assemelha aos outros sistemas 

nacionais de saúde de cunho welfariano, mas se aproxima do padrão estadunidense, tido 

como sistema típico do modelo liberal de sistemas de saúde (UGÁ; PORTO, 2008). 

Como demonstrado em pesquisas realizadas por Ugá e Mendes8 (2005, apud Uga; Porto, 

2008), o financiamento do SUS tem sido abalado por fatores extrassetoriais, vinculados 

fundamentalmente às políticas de ajuste macroeconômico. Visto que o eixo condutor dessa 

política é a busca única do equilíbrio macroeconômico e da eliminação do deficit fiscal, elas 

foram acompanhadas da contração substancial do gasto público na provisão de política 

                                                 
7 ALVES, F. L. Participação e gestão democrática das políticas públicas: a inserção e os desafios do trabalho 

do assistente social nos conselhos de saúde. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis. 
8 UGÁ, M. A. & MARQUES, R.M. O financiamento do SUS: trajetórias, contextos e constrangimentos. In: LIMA, 

N. T. et al. Saúde e Democracia história e perspectiva do SUS. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2005. 
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sociais, ao mesmo tempo em que vincularam nada menos que a metade do gasto público ao 

pagamento das despesas com juros, encargos e amortizações da dívida interna e externa. 

Quanto a organização, o financiamento da rede de serviços operacionalizada pelo SUS é feita 

por meio de transferências intergovernamentais. São formas de financiamento relevantes para 

um número maior de municípios e estados. 

 

Esse mecanismo de transferência de recursos permite uma relação mais equânime entre os 

entes federados, uma vez que permite a execução dos serviços de saúde em nível regional 

ou local, com grande margem de discricionariedade por parte do estado, no sentido de como 

coordenar e avaliar, ou do município, no sentido de como planejar, organizar, controlar e 

avaliar o sistema de saúde em seus territórios.  

É com este complexo contexto que o assistente social vai se inserir quando convocado para 

trabalhar com a gestão financeira na saúde. 

 

Articular recursos financeiros; Articular parcerias; Elaborar, implementar, avaliar, 
coordenar orçamentos; Montar e executar projetos advindos de Convênios do 
Município, Estado e União; Encaminhamentos e busca de parcerias com outros 
órgãos municipal/estadual/federal. Acompanhar os processos, solicitações, 
convênios, verificação de prestações de contas e outros (DADOS DE PESQUISA DA 
AUTORA, 2013). 

 
 
Além dos conhecimentos relativos ao financiamento e às transferências de recursos via 

fundos, que envolvem o acompanhamento das normatizações pertinentes ao processo, as 

atividades acimas descritas exigem do profissional o domínio do ciclo orçamentário, da 

contratualização de convênios e prestações de contas. São atividades que vão demandar do 

profissional um posicionamento ético-político, envolvendo relações de poder, domínio e 

mando, relações estas permeadas de interesses, na maioria das vezes, contraditórios.  

Ainda vai exigir, como destacado nas atividades acima descritas, a capacidade permanente 

de articulação, ou seja, uma interlocução protagonizada pelos assistentes sociais, tanto no 

contexto interno, quanto no contexto externo, às unidades da atenção básica em saúde. O 

primeiro efetiva-se nas mediações que o assistente social realiza em prol da facilitação da 

comunicação entre si dos membros da equipe multiprofissional, destes para com os usuários 

dos centros de saúde/unidades básicas de saúde e empregadores, no âmbito dos arranjos 

institucionais e das relações de trabalho. O segundo efetiva-se na formação de redes sociais 

necessárias à garantia da integralidade e intersetorialidade das ações e do alcance dos 

objetivos profissionais.  

O terceiro tema a ser analisado refere-se à Gestão da informação nos processos de trabalho 

do assistente social na área da saúde. 
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Realizar estudos e pesquisas objetivando conhecer as variáveis que interferem no 
processo saúde-doença de grupos populacionais, famílias, usuários dos serviços de 
saúde, identificando as possibilidades de condições de participação da família, 
cuidadores e outros responsáveis; Elaborar e organizar dados para o sistema de 
informação, emitindo relatórios de atividades, promovendo análises da situação 
verificadas e sugerindo procedimentos que visam à maximização da saúde e do bem-
estar social. Pesquisar problemas relacionados coma Biometria Médica (DADOS DE 
PESQUISA DA AUTORA, 2012, 2013). 

 

 

Historicamente, a produção de informações em saúde no Brasil, segundo Almeida (1998), 

deu-se de forma centralizada. Este fato, possivelmente, segundo a autora, deve-se a quatro 

razões principais:  

 

a) no início dos anos 60, a centralização da produção das informações foi tomada 
como estratégia nacional para a padronização e melhoria da qualidade das 
estatísticas disponíveis no país;  
b) a tecnologia de informática disponível no momento da criação dos sistemas de 
informações baseava-se nos main-frames, fato que já colaborava para uma forte 

centralização da produção de dados;  
c) existência de poucos recursos humanos disponíveis para a gestão e produção das 
informações;  
d) por ̇ultimo, porém não menos importante, houve uma forte centralização política nos 
“anos de chumbo”, época em que vários destes sistemas foram criados (ALMEIDA, 
1998, p. 28). 

 

Com o avanço da implantação do SUS, cuja principal diretriz, como visto, é a descentralização 

da gestão dos serviços de saúde, passa a existir uma demanda crescente para a 

descentralização da produção das informações em saúde, de modo a possibilitar a gestão e 

a definição de prioridades em nível municipal. 

Com a entrada em vigor em 1998 da NOB/96, do SUS, que prevê a gestão plena dos serviços 

de saúde pelos municípios, a capacidade de operar os sistemas de informações básicas 

constitui-se em um dos itens previstos para o repasse de recursos financeiros do nível federal 

para estados e municípios, crescendo, assim, a importância da descentralização da produção 

das informações. 

Enquanto uma atividade, conforme dados da pesquisa, inerente aos processos de trabalho 

do assistente social na saúde, a participação do profissional na gestão da informação é 

recorrente do reconhecimento de que esse profissional tem condições, por exemplo: de 

sistematizar as informações referentes às demandas do serviço, pois atende, cotidianamente, 

às demandas dos usuários não contempladas pelo sistema; ou, mesmo, de poder contribuir 

no planejamento, na discussão sobre a estrutura física de modo a ser mais coerente com as 

necessidades de atendimento, como também socializando as informações relacionadas à 

expansão tanto para os usuários quanto para os demais profissionais de saúde, etc. Isso 

ocorre porque o sistema de saúde requer informações sobre os usuários e também precisa 

atender às necessidades e demandas deles, mesmo que parcialmente. 
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O assistente social deve assumir a gestão da informação enquanto uma competência 

profissional, pois esta objetiva subsidiar o processo de ampliação com informações que 

expressem as reais necessidades da população usuária do sistema e estejam fundadas nos 

princípios e diretrizes do marco legal original do SUS. Nesse sentido, a atuação do assistente 

social nesse processo é muito estratégica na perspectiva da defesa da reforma sanitária.  

Para tanto, o conhecimento, mesmo que inicial, de informática, será fundamental, pois as 

políticas sociais, em especial a saúde, utilizam vários sistemas de informações para subsidiar 

a gestão, tais como o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) e o Sistema de 

Informações sobre Orçamentos Públicos de Saúde (Siops). 

 

3. CONCLUSÕES 

 

Quis mostrar, com essa breve reflexão, os impactos das demandas relacionadas à gestão nos 

processos de trabalho existentes na política de saúde nos quais estão inseridos os assistentes 

sociais, nos diferentes municípios brasileiros, e o quanto a gestão é um tema que perpassa o 

exercício profissional na atualidade. Entretanto, enquanto uma mediação importante para 

compreensão do profissional sobre o universo dos processos de produção e reprodução social 

e para sua habilitação técnica, a gestão, a meu ver, não deve ser compreendida de forma 

fragmentada. 

Desta forma, a gestão, neste estudo, está sendo considerada em sua dimensão estratégica 

para a transformação dos processos de trabalho no nível local, e nesse sentido, seu papel é 

fundamental na articulação das relações entre os trabalhadores, nas dimensões do trabalho 

(ético-político, teórico-metodológico, técnico-operativo) e no contexto onde se insere. 

A gestão, nesta dimensão, passa a ser não apenas a instância responsável por planejamento, 

organização, coordenação e controle, mas, também, pela mobilização e pelo 

comprometimento dos assistentes sociais na organização e produção de serviços que 

atendam de fato às necessidades apresentadas pelos usuários do SUS. 

Nessa direção, não podemos esquecer que a gestão implica no exercício de poder dentro 

destes serviços. E, assim sendo, em seu exercício cotidiano, cabe à gestão, ou às instâncias 

de gerenciamento, a possibilidade de tomada de decisão, de exercício de poder nas 

dimensões: técnica, administrativa e política (TESTA, 1992, 1995). 
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