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RESUMO  
O Presente estudo traz os desafios a operacionalização dos Parâmetros 
de atuação do Serviço Social na saúde, tendo como objetivo geral: 
Analisar o cotidiano profissional na operacionalização dos parâmetros 
da atuação dos (as) Assistentes Sociais no campo da saúde e tem como 
objetivos específicos: Identificar os principais desafios vivenciados no 
exercício profissional dentro do âmbito hospitalar; Discutir as demandas 
atendidas pelo Serviço Social no contexto hospitalar. Trata-se de uma 
pesquisa qualitativa; bibliográfica de caráter explicativo; O profissional 
de Serviço Social no campo da saúde enfrenta o projeto neoliberal de 
sucateamento e privatização da saúde e a partir de seus parâmetros de 
atuação reforça o projeto de saúde a partir da Reforma Sanitária numa 
perspectiva democrática, participativa e universal. 
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ABSTRACT 
The present study brings the challenges to the operationalization of the 
Social Service performance parameters in health, with the general 
objective: To analyze the professional routine in the operationalization 
of the parameters of the performance in the health of Social Workers; 
as well as specific objectives: Identify the main challenges experienced 
in professional practice within the hospital environment; Study the 
demands met by the Social Service in the hospital context; To analyze 
the interprofessional relationships of Social Workers in their 
professional practice; Using as methodology: Qualitative research; 
bibliographic; and explanatory research; Listing as a conclusion, 
according to the authors of references, the challenges experienced in 
the hospital context by Social Workers, taking into account the political, 
economic and social context. 

 
Keywords: Social service. parameters. Hospital Health. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os/As Assistentes Sociais adentraram na saúde na década de 1940, em uma perspectiva 

de vigilância do operariado e família, “com enfoque individual e curativo” (BARBOSA, 2019, p. 

245), com o passar das décadas a profissão se institucionalizou e adentrou em um processo de 

reconceituação, transformando assim, seu exercício profissional, constituindo parâmetros para 

atuação na área da saúde, levando em consideração o cotidiano profissional dos/as Assistentes 

Sociais inseridos nos mais diversos campos de atuação na saúde e notadamente os desafios e 

sua operacionalização no contexto hospitalar. 

O presente estudo traz como objetivo geral: Analisar o cotidiano profissional na 

operacionalização dos parâmetros da atuação na saúde dos/as Assistentes Sociais; assim como 

objetivos específicos: Identificar os principais desafios vivenciados no exercício profissional 

dentro do âmbito hospitalar; discutir as demandas atendidas pelo Serviço Social no contexto 

hospitalar. 

A pesquisa é qualitativa e bibliográfica de caráter explicativo, baseada nos autores de 

referência da área a partir da interface entre Serviço Social, seus parâmetros de atuação para o 

campo da saúde e a perspectiva de trabalho no contexto hospitalar.  

Em seu cotidiano profissional os/as Assistentes Sociais tem uma realidade mutável em 

seus processos de trabalho, com desafios diários na viabilização do direito a saúde em âmbito 

hospitalar e no que diz respeito ao modelo econômico vigente neoliberal, sendo assim o estudo 

trás em breve percurso a origem do Serviço Social na saúde, sua atuação na política de saúde e 
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o surgimento dos parâmetros de atuação do Serviço Social na saúde. A partir disso, discute os 

desafios que parecem surgir para operacionalização desses parâmetros, além de elencar o 

aparato legislativo que acompanha o exercício profissional dos/as Assistentes Sociais, no 

âmbito hospitalar. 

 

2 BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NO CAMPO DA SAÚDE 

 

A década de 40 marca a “expansão de intuições de caráter assistencial e social” 

(BARBOSA, 2019, p. 246), entretanto é a partir do Movimento de Reconceituação da categoria 

dos Assistentes Sociais e posteriormente com o Movimento de Reforma Sanitária da Saúde 

Brasileira que a inserção do profissional de Serviço Social numa perspectiva de luta pela saúde 

como direito. A ação dos profissionais acontecia numa perspectiva de dar a assistência à saúde 

do proletário e de sua família, já que nesta época só possuíam respaldo da mesma as pessoas 

que tinham vínculo empregatício. 

De acordo com Bernardo e Pinheiro (2010, p. 8): 

 

Assim, mais especificamente, no Brasil, o processo de inserção dos assistentes sociais 
no âmbito da saúde pode ser caracterizado a partir da década de 1940, enquanto 
profissão institucionalizada. Período pelo qual o/a assistente social executava 
atividades distintas das quais realiza na contemporaneidade. 

 
Levando em consideração a menção acima, a mesma traz a perspectiva histórica na qual 

o Serviço Social adentra na política de saúde e elenca a transformação ao longo dos anos no 

exercício profissional dos Assistentes Sociais. Em um cenário anterior à Constituição Federal de 

1988 - CF/88 temos um cenário não universal na política de saúde de viés liberal e conservador, 

onde só se tinha acesso a mesma, os trabalhadores mediante contribuição. Com a chegada da 

constituição temos a política de saúde como direito universal e dever do Estado. 

 

Em um país como o Brasil, com as tradições político-econômicas e socioculturais 
delineadas anteriormente, e que apenas a partir da Constituição de 1998 passa a ter 
uma perspectiva a construção de um padrão público universal de proteção social, 
coloca-se um quadro de grande complexidade, aridez e hostilidade, para a 
implementação dos direitos sociais, conforme estabelecido no artigo 6º da 
Constituição Federal. (BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p. 156). 
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A conquista de uma política universal e sua consolidação em uma constituição seguiu-

se de muita luta através dos movimentos sociais. Na década de 80 o Serviço Social se aproxima 

do movimento de Reforma Sanitária a partir do seu alinhamento com a tradição marxista. O 

movimento de reconceituação dos/as Assistentes Sociais foi primordial para que a categoria 

fosse compor essa luta com os demais movimentos. A citação também nos coloca, que apesar 

dessa conquista a luta é árdua por sua concretização.  

Há uma tencionalidade no campo das políticas sociais, incluindo a política de saúde e os 

propósitos do governo neoliberal, onde o mesmo acredita que políticas públicas são gastos 

sociais e não investimentos, onde se visa o lucro em detrimento das políticas sociais, onde a 

privatização é mais cabível que a universalidade. A partir da década de 90 o neoliberalismo e 

sua perspectiva de estado mínimo e subfinanciamento das políticas sociais ameaçam e 

impactam os avanços da Constituição Federal de 1988.  

Segundo Behring e Boschetti (2011, p. 155): 

 

Já sabemos que a configuração de padrões universalistas e redistributivas de proteção 
social foi fortemente tencionada: pelas estratégias de extração de superlucros, em que 
se incluem as tendências de contratação dos encargos sociais e previdenciários; pela 
supercapitalização, com a privatização explicita ou induzida de setores de utilidade 
pública, em que se incluem saúde, educação e previdência; e pelo desprezo burguês 
para com o pacto social dos anos de crescimento, configurando um ambiente 
ideológico individualista, consumista e hedonista ao extremo. 

 

Com isso a atuação dos/as Assistentes Sociais no âmbito da saúde é desafiadora, por se 

tratar de uma profissão ontológica, ao mesmo que serve ao capital está a serviço da classe 

trabalhadora e também pertence a essa classe. Constituir processos de trabalho em meio a 

tentativa de privatização através de sucateamento da política de saúde é uma luta diária. 

Há diversas estratégias do modelo vigente para a concretização da privatização, dentre 

elas o processo de responsabilização da sociedade pela crise do capital, em uma tentativa de 

refilantropização dos serviços de saúde e o exercício profissional de seus colaboradores. 

(BRAVO, 2011). 

Para Bravo (2011, p. 21), “Na atual conjuntura, os Assistentes Sociais, os demais 

profissionais da saúde e os movimentos sociais encontram-se num momento crucial”. Ou seja, 

há muito os profissionais de Serviço Social se encontram em momento crucial na luta pela 

defesa do direito a saúde e operacionalização dos parâmetros de atuação na mesma. 
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É importante salientar que a prática do/a assistente social, com base no Código de 
Ética Profissional, tem como objetivo fundamental o enfrentamento às expressões da 
questão social, no sentido de promover a emancipação dos sujeitos e a viabilização 
dos direitos da população de modo que este se reconheça enquanto sujeito de sua 
própria história. (CASTRO; ANDRADE, 2014). 

 

Os Assistentes Sociais respaldados com em seu Código de Ética profissional- CEP, a Lei 

de regulamentação 8.662/93, O Projeto Ético-Político do Serviço Social, embasam seu exercício 

profissional, tendo como objeto de trabalho a questão social e as políticas públicas como 

ferramenta para o enfrentamento das mais variadas expressões da questão social, enfatizando 

as que afetam a política de saúde e dando ênfase ao cenário hospitalar. 

Segundo Barroco e Terra (2012, p. 59) “Ver-se que a democracia foi tratada como valor 

central e forma ética capaz de viabilizar os valores essenciais”. Ou seja, as autoras trazem a 

relevância da luta pela democracia, no enfrentamento da ordem burguesa, da participação 

política e da riqueza socialmente produzida, onde na participação política, é democrática a luta 

pelo direito à saúde. 

 

Na área da saúde, este é um verdadeiro imperativo, não somente por força da política 
de humanização, mas sobretudo porque está é uma área que pulsam valores humanos 
candentes e onde trabalhamos com a vida em suas múltiplas manifestações, desde o 
nascimento, passando pela infância, juventude, vida adulta, processo de 
envelhecimento, até a finitude. (MARTINELLI, 2011, p. 499). 

 

Elencando essa luta pelo direito a saúde a menção acima nos traz, as mais variadas 

perspectivas que a saúde pode abordar ao exercício profissional dos Assistentes Sociais, as 

demandas são mais dinâmicas possíveis, advindas dos mais variados públicos. A autora também 

traz um ponto crucial no atendimento dessas demandas que é a Política Nacional de 

Humanização, um símbolo de viabilização do direito à política de saúde. 

 

3 SERVIÇO SOCIAL HOSPITALAR E O DESAFIOS DE EFETIVAR OS PARÂMETROS DE ATUAÇÃO 

DA PROFISSÃO NO CAMPO DA SAÚDE 

 

O campo da saúde se constitui como um espaço potente e profícuo de atuação dos 

profissionais do Serviço Social, há uma relação entre o exercício profissional e os princípios do 

Sistema Único de Saúde- SUS, assim como a legislação do Serviço Social que embasam essa 

atuação. 
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O Sistema Único de Saúde a partir de seus princípios doutrinários dentre eles a 

integralidade impulsionaram uma mudança de lógica do processo de trabalho da categoria, 

antes inserida num contexto de subalternidade médica e desprovida de intencionalidade 

política. No campo da saúde há dois elementos cruciais para um exercício profissional em 

qualquer espaço sócio-ocupacional do Serviço Social, mas que se evidenciam e alinham no 

contexto hospitalar a interdisciplinaridade e a intersetorialidade, “possibilitam uma inserção 

diferenciada do assistente social na área da saúde, superando o estatuto de profissão 

paramédica, típico do modelo biomédico” (NOGUEIRA; MIOTO, 2006, p.08). 

O trabalho do Assistente Social na saúde trata do desvelamento das expressões da 

questão social nesse campo, buscando apreender suas conexões e redes relacionais familiares, 

comunitárias e sociais que dinamizam e tencionam a relação saúde e doença. 

 

A consolidação do trabalho do Assistente Social na saúde pressupõe um conhecimento 
vasto sobre as políticas públicas, em particular a do SUS, e como elas são garantidas à 
população. Dessa forma, é exigido do profissional um conjunto de saberes que 
envolvem as instancias da saúde: de prevenção a tratamento, rede de atenção, 
estruturação do atendimento e, teoricamente, a trajetória de conquistas sociais 
brasileiras, entre elas a Reforma Sanitária e a Constituição de 1988. (MELLO; 
FERNANDES, 2010, p. 1378). 

 

É nessa conjuntura que se constrói as relações de trabalho, as ações e intervenções nas 

demandas apresentadas em meio ao cotidiano, principalmente no contexto hospitalar, 

buscando a defesa do Projeto Ético-Político e os princípios do Código de Ética profissional. 

(MELLO, FERNANDES, 2010). 

 

Deve ser ressaltado que, apesar de todas as dificuldades que problematizam a prática 
dos profissionais de Serviço Social no âmbito da política de saúde, foi possível 
constatar que está prática não se restringe a ações rotineiras, particulares e de menor 
importância nas instituições, pois o exercício profissional dos Assistentes Sociais tanto 
fortalece o caráter social das instituições, quanto cumpre importante papel na 
perspectiva de viabilizar políticas que contemplem as demandas sociais postas 
cotidianamente a partir do momento em que o usuário recorre ao Serviço Social. 
(COSTA, 2008, p.02). 

 
O exercício profissional do/a Assistente Social vai além da imediaticidade, o seu exercício 

profissional, caracteriza a instituição em que atua fortalecendo a relação usuário e instituição, 

através da garantia do direito hospitalar, onde as mais variadas demandas trazidas pelos 

usuários do serviço necessitam de consistente respaldo legislativo, tanto das leis que competem 
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a política de saúde como as específicas de atuação da categoria do Serviço Social, através do 

Código de Ética Profissional, a Lei de Regulamentação 8.662/93, os Parâmetros de atuação do 

Atuação do/a Assistente Social na saúde em consonância com Projeto Ético- Político. 

 

No âmbito desses marcos legais e normativos, torna-se indispensável ressaltar a 
importância dos Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde, 
elaborados a partir de ampla participação da categoria profissional e promulgados 
pelo CFESS [...]. (MARTINELLI, 2011, p. 500). 

 

Em março de 2009 o Conselho Federal de Serviço Social publicou em uma primeira 

edição os Parâmetros para Atuação do Serviço Social na Saúde, trazendo uma breve 

apresentação do tema. O documento é dividido em três tópicos que objetivam nortear a 

atuação do profissional no campo da saúde. No tópico I se discute a Política de Saúde, a Reforma 

Sanitária e o SUS, subsidiando histórico e conceitualmente essa política pública no cenário 

brasileiro.  

No tópico II discute o Serviço Social na Saúde desenvolvendo as perspectivas históricas 

e metodológicas de inserção da profissão no campo da saúde. E no tópico III trata da Atuação 

do Serviço Social na Saúde descrevendo e analisando demandas e desafios. 

Os Parâmetros para Atuação dos/as Assistentes Sociais na Saúde é um documento 

elaborado pelo Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, para nortear a atuação dos mesmos 

na política de saúde em todos os seus vieses, com sua versão mais recente publicada em uma 

segunda edição em 2010. 

 

Mais do que nunca, os assistentes sociais estão desafiados a encarar a defesa da 
democracia, das políticas públicas e consubstanciar um trabalho – no cotidiano e na 
articulação com os outros sujeitos que partilhem destes princípios – que faça frente 
ao projeto neoliberal, já que este macula direitos e conquistas defendidos pelos fóruns 
e pelas legislações normativas da profissão. (MOTA et al., 2006, p. 214). 

 

O exercício profissional está amplamente respaldado com os parâmetros para atuação 

do exercício profissional na saúde, contribuindo para um melhor enfrentamento das diversas 

expressões da questão social presentes no cotidiano, permitindo uma melhor articulação para 

a intervenção dos/as Assistentes Sociais com base nos princípios do Código de Ética profissional. 

“Este documento, ora intitulado “Parâmetros para Atuação do Assistente Social na 

saúde”, tem como finalidade referenciar a intervenção dos profissionais de Serviço Social na 
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área da saúde”. (CFESS, 2010, p. 09). Ou seja, o referente foi um ganho essencial para a 

intervenção dos/as Assistente Sociais no campo da saúde, levando em consideração todos os 

desafios vivenciados pelos profissionais no que diz respeito à afirmação cotidiana de suas 

atribuições e competências no campo da saúde. 

“Os assistentes sociais na saúde atuam em quatro grandes eixos: atendimento direto 

aos usuários; mobilização; participação e controle social; investigação, planejamento e gestão; 

assessoria, qualificação e formação profissional”. (MIOTO; NOGUEIRA, 2006 apud CFESS, 2010, 

p. 39). Ou seja, os parâmetros de atuação na saúde mostram aos Assistentes Sociais uma 

atuação profissional articulada, sistematizada e coerente com a sua legislação vigente. 

Dentre as atribuições e competências profissionais as ações de Mobilização, 

Participação e Controle social são um grande desafio diante da imediaticidade presente neste 

campo, somadas aos desconhecimento da equipe sobre a especificidade do trabalho dos (as) 

Assistentes Sociais (BARBOSA, 2019) além historicamente os serviços solicitarem a atuação do 

profissional para questões que não são atribuição da profissão como exemplo a marcação de 

exames e consultas, ressaltada no texto do documento (CFESS, 2010). 

A direção ética da categoria reforça o projeto de Reforma Sanitária na direção de um 

SUS democrático, participativo, equânime e integral, porém o Serviço Social encontra fortes 

resistências a partir do contexto neoliberal e seu projeto privatista da política de saúde, com 

ajustes fiscais que subfinanciaram a política de saúde aos longos dos anos após a publicação da 

Constituição de 1988 (BEHRING; BOSCHETTI, 2011). 

A operacionalização dos Parâmetros para Atuação do/a Assistente Social na saúde, trilha 

um caminho desafiador, como todo percurso profissional da categoria e a cada dia se faz 

necessário a afirmação dos mesmos, para dar segmento e resolutividade as demandas 

apresentadas cotidianamente de forma ética e comprometida com os compromissos da 

categoria. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo nos traz um breve percurso do início da atuação do Serviço Social na 

saúde da década de 40. Essa atuação vai sendo embala por grandes mudanças ao longo do 
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tempo e um dos marcos dessa trajetória é a Constituição Federal de 1988, instituindo a saúde 

como uma política social direito de todos e dever do Estado.  

O estudo nos mostra como o processo percorrido pela política de saúde se atrela ao 

processo vivenciado pelo Serviço Social enquanto profissão. À medida que a saúde se torna 

política pública de Seguridade Social, a profissão do Serviço Social vivencia grandes mudanças 

em seu exercício profissional sobretudo com o movimento de reconceituação, que aproxima 

os/as Assistentes Sociais dos movimentos sociais que foram sine quo non para a luta por direitos 

incluindo a saúde. 

Este trabalho também trouxe o aparato legislativo do Serviço Social, tais como o Código 

de Ética Profissional – CEP, a Lei de Regulamentação do Serviço Social 8.662/93, imbuídos do 

Projeto Ético Político da Profissional, trazendo também como mais novo ganho. Os Parâmetros 

para Atuação do Serviço Social na Saúde cuja a primeira edição data de 2009 em e a segunda 

em 2010.  O estudo trilha um caminho em volta da operacionalização desses parâmetros 

elencando os desafios para operacionalização dos mesmos, principalmente no que se refere ao 

contexto hospitalar.  

A saúde hospitalar está imbuída de desafios a operacionalização dos parâmetros de 

atuação na saúde dos/as Assistentes Sociais ao analisarmos o modelo econômico vigente 

neoliberal e o seu plano de privatização da política de saúde, trazendo o sucateamento e a 

precarização como ferramenta de coerção torna desafiado o cenário para atuação dos/as 

Assistentes Sociais na saúde e na operacionalização dos parâmetros para atuação nessa política. 
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