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RESUMO 
Este artigo tem por objetivo descrever sobre os direitos sociais do 
paciente oncológico a partir da atuação profissional do/da Assistente 
Social na política de saúde. Trata-se de um ensaio teórico, de caráter 
exploratório e descritivo, que adota uma abordagem qualitativa 
fundamentada à luz do materialismo histórico dialético. Os resultados 
sinalizam que os/as pacientes oncológicos possuem diversos direitos 
sociais conquistados legitimamente. Para terem acesso a tais direitos é 
necessário um atendimento qualificado, integral e multidisciplinar. 
Desse modo, a atuação profissional do/da Assistente Social é 
fundamental para o processo de viabilização de direitos, na medida em 
que atua de forma crítica e propositiva, buscando romper com o caráter 
burocrático e rotineiro imposto, muitas vezes, pelas Instituições de 
Saúde, considerando assim o/a usuário/a do SUS como sujeito de 
direitos.  
 

Palavras-chave: Serviço Social. Direitos Sociais. Oncologia. 

 

 
 

 
1 Universidade Federal da Paraíba, Campus I, UFPB. Assistente Social – Especialista em Saúde Materno 
Infantil/UFRN, Residente em Saúde Hospitalar/UFPB. E-mail: jailmassbatista@gmail.com. 
2 Universidade Federal da Paraíba, Campus I, UFPB. Graduando em Serviço Social – Membro do Grupo de 
Estudos e Pesquisa sobre Economia Política e Trabalho – GEPET. Voluntário em Projetos de Monitoria 
Acadêmica e Extensão. E-mail: hermano.jr1@gmail.com. 
3 Universidade Federal da Paraíba, Campus I, UFPB. Graduanda em Serviço Social – Bolsista de Monitoria 
Acadêmica. E-mail: sayonarapereira10@gmail.com. 

mailto:jailmassbatista@gmail.com
mailto:hermano.jr1@gmail.com


 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

1846 

ABSTRACT 

This article aims to describe the social rights of cancer patients based on 
the professional performance of the Social Worker in health policy. It is 
a theoretical essay, exploratory and descriptive, which adopts a 
qualitative approach based on the light of dialectical historical 
materialism. The results indicate that cancer patients have several 
legitimately conquered social rights. In order to have access to such 
rights, qualified, comprehensive and multidisciplinary care is required. 
In this way, the professional performance of the Social Worker is 
fundamental for the process of making rights viable, as it acts in a critical 
and purposeful way, seeking to break with the bureaucratic and routine 
character often imposed by Health Institutions, 

 
Keywords: Social service. Social rights. Oncology. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo versa sobre os direitos sociais do paciente oncológico a partir da atuação do 

Serviço Social no âmbito da saúde. Segundo Segre e Ferraz (1997) o conceito de saúde 

elaborado em 1948 engloba aspectos biopsicossociais que constituem os sujeitos. Para tanto, 

demanda a atuação profissional de diversas áreas da saúde com a finalidade de garantir a 

promoção da integralidade do cuidado.  

 A compreensão de saúde, para além da ausência de doenças, é fruto de reivindicações 

do movimento sanitário, bem como acordos políticos realizados entre organismos 

internacionais, no enfrentamento ao agravo das condições de saúde da população, 

especialmente nos países periféricos (BRAVO; MATOS, 2006). 

Como desdobramento, tem-se a necessidade de valorizar atuação profissional de 

equipes multidisciplinares em saúde, colaborando para a expansão e fortalecimento do 

trabalho em equipe, além do fomento a educação permanente através de atividades 

preventivas, educativas, e de elaboração de programas prioritários para segmentos 

populacionais (BRAVO; MATOS, 2006). 

Tal proposta de atuação também colabora para o rompimento com a perspectiva 

hospitalocêntrica centrada na relação entre médico/a e paciente, abrindo-se espaço para 

outras especialidades intervirem na promoção da saúde.  

De acordo com Sodré (2010) a partir das pautas levantadas por movimentos sociais, 

compreende-se que o direito à vida implica diretamente no direito a ter direitos, como 

exemplo: o acesso à informação de qualidade, o acesso a medicação de baixo ou alto custo, a 
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promoção de atendimentos que contemplem a totalidade da dimensão humana e sua 

diversidade, ao direito de vivenciar o processo de adoecimento sem que haja outras perdas 

referentes aos direitos sociais, como o acesso à água potável, saneamento básico, alimentação, 

moradia e ao meio ambiente sem poluição.  

Nesse sentido, seguindo a mesma linha de raciocínio da autora, este trabalho possui 

como objetivo descrever acerca dos direitos sociais dos/as pacientes oncológicos e refletir 

sobre a atuação profissional do/da Assistente Social no âmbito da saúde, frente aos 

atendimentos ao/a paciente oncológico.  

Como metodologia do estudo, realizou-se uma revisão narrativa da literatura, em 

caráter exploratório e descritivo, com abordagem qualitativa, na qual apresenta-se a inserção 

histórica do Serviço Social na Política de Saúde, como espaço sócio-ocupacional legitimamente 

reconhecido e, seu papel junto a pacientes oncológicos e aos direitos sociais.   

Os resultados apontam que os direitos sociais dos pacientes com câncer são diversos, 

sendo necessário que a equipe de saúde, dentre eles o/a Assistente Social, estejam capacitados 

para ouvir as demandas dos usuários garantindo o acesso às informações essenciais e 

prioritárias e, a partir disso, orientá-los e encaminhá-los quando necessário para acessar seus 

direitos e demais possibilidades de cuidado em saúde. 

 

2 O SERVIÇO SOCIAL NA SAÚDE E A ATUAÇÃO PROFISSIONAL DO/DA ASSISTENTE SOCIAL 

JUNTO A PACIENTES ONCOLÓGICOS 

 

A profissão Serviço Social foi sancionada no Brasil pela Lei nº 8.662 em 7 de junho de 

1993. Desde então, cabe ao Assistente Social, em seu exercício profissional, fazer uso de 

normativas da profissão, como o Código de Ética Profissional, o Projeto Ético-Político, a Lei de 

Regulamentação, as Resolução do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e do Conselho 

Regional de Serviço Social (CRESS), além de outros mecanismos éticos e técnicos, para 

possibilitar o alcance aos direitos sociais aos usuários dos serviços à qual está inserido. 

No campo da saúde, a profissão é reconhecida por meio da Resolução do Conselho 

Nacional de Saúde nº 218 de 06 de março de 1997 e da Resolução nº 383 de 29/ 03/1999 do 

CFESS. Desse modo, “a profissão apresenta ferramentas imprescindíveis para o trabalho de 

assistentes sociais na saúde em todas as suas dimensões: na prestação de serviços diretos à 
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população, no planejamento, na assessoria, na gestão e na mobilização e participação social” 

(CFESS, 2010, p. 30). 

Assim, segundo Bravo e Matos (2006) o trabalho profissional do/a Assistente Social no 

âmbito da saúde deve possuir como eixo central a busca criativa para a inserção de novos 

conhecimentos e requisições postas à profissão em consonância com os princípios do projeto 

da reforma sanitária e do projeto ético-político do Serviço Social, para assim imprimir respostas 

profissionais qualificadas às demandas sociais apresentadas pelos/as usuários/as. 

Cabe ressaltar que o/a profissional deve adquirir postura propositiva, crítica e reflexiva 

acerca das novas demandas e requisições, tendo como horizonte a perspectiva teórico-

metodológica que orienta a profissão e o projeto ético-político, para que dessa forma não recaia 

em práticas discordantes de suas atribuições, e competências profissionais, bem como em 

condutas conservadoras, segregadoras e discriminatórias que venham a dificultar ou impedir o 

acesso aos serviços. 

Por ser o exercício profissional a expressão material e concreta do processo de trabalho 

do/a Assistente Social, deve explicitar a dimensão política da profissão, reconhecendo que 

os/as usuários/as possuem direitos a serem acessados, e ter como fim último a emancipação 

social (MARTINELLI, 2011). 

Nesse sentido, ainda segundo Martinelli (2011) o atendimento e as respostas para as 

demandas estão carregados de determinações políticas, econômicas, históricas, culturais, 

alicerçadas nos valores éticos que fundamentam o trabalho profissional. 

Dessa forma, em cada ação profissional são articulados diversos conhecimentos, 

saberes e práticas mediados pelo uso adequado dos instrumentais de trabalho, tendo como 

objetivo a facilitação do acesso aos direitos (MARTINELLI, 2011).  Para que isso ocorra é 

indispensável que os/as profissionais se ancorem nas dimensões teórico-metodológica, ético-

política e técnico-operativa.  

Segundo Martinelli (2015), às demandas que se colocam para os/as profissionais da área 

da saúde são amplas e exigem uma leitura crítica da realidade. O Serviço Social é reconhecido 

como uma das categorias que mais se aproximam da realidade social a qual o/a usuário/a está 

inserido, tornando-se um elo entre os/as profissionais de saúde, familiares e usuários/as. 
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Desse modo, o/a Assistente Social busca compreender o processo saúde-doença por 

meio dos determinantes e condicionantes sociais, visando responder às demandas da 

população neste âmbito. A respeito dessa atuação profissional, é possível afirmar que: 

 

O assistente social, na condição de profissional de saúde, trabalha com as 
manifestações da expressão social e, na saúde, estas manifestações estão 
associadas a fatores ligados à dor, sofrimento, mutilação, sentimento da 
iminência da morte/perda, associado a dificuldade financeira. (NUNES, 2015, p. 
50). 

 

Em consonância com a autora, identifica-se que o papel profissional do/da Assistente 

Social é, também, o de acolher o/a usuário/a em todas as suas dimensões. Através desse 

acolhimento é possível compreender as demandas do/da usuário/a, conhecer o perfil 

socioeconômico, conhecer em que contexto social está inserido, assim como, perceber a 

existência ou não de rede de apoio familiar e/ou comunitário, para que, a partir disso, a equipe 

de saúde possa promover a integralidade do cuidado e o acesso aos direitos sociais e demais 

serviços da rede socioassistencial.  

Ademais, no campo da saúde, o/a profissional de Serviço Social atua nas mais diversas 

áreas específicas, dentre elas a oncologia.  Segundo Meija (2004 apud NUNES, 2015, p. 43) 

acrescenta: 

 

Especificamente em oncologia [...] o assistente social é o profissional apto a, num 
primeiro momento, identificar a fonte e o grau de recursos e flexibilidades sociais e 
financeiras da família, e, num segundo momento, identificar quais recursos podem ser 
acionados na rede para dar o suporte necessário com vistas à garantia do seu acesso 
aos direitos propostos. (MEIJA, 2004 apud NUNES, 2015, p. 43). 

 

Pode-se vislumbrar na citação acima que o/a Assistente Social atua com os/as 

usuários/as no acolhimento e escuta qualificada, com a finalidade de conhecer a 

realidade/contexto social no qual se inserem, captando informações necessárias para os 

encaminhamentos/orientações sociais na perspectiva de facilitação ao acesso aos direitos 

sociais que viabilizem as condições de vida digna.   

Além disso, o Serviço Social também deve estar inserido em equipes multiprofissionais 

da saúde, uma vez que a relevância do trabalho em equipe tende a proporcionar melhorias na 

qualidade de vida do/da paciente e de seus familiares, atendendo o indivíduo em sua totalidade 
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e compreendendo a saúde para além da ausência de doença, por meio da atuação de outras 

especialidades que contribuem para um completo estado de bem-estar (PEDUZZI, 1998 apud 

MOURA; MIRANDA; SILVA, 2014).  

Portanto, a atuação profissional do Serviço Social na saúde deve colaborar para a 

expansão do direito à cidadania dos/as usuários/as dos serviços, via atendimento das 

demandas postas por eles/as, através do reconhecimento da importância da socialização de 

informações e da reflexão junto aos/às usuários/as, além de facilitar o acesso da população a 

ações educativas em saúde considerando os determinantes sociais (CASTRO, 2013 apud 

MOURA; MIRANDA; SILVA, 2014). 

 

3 DIREITOS SOCIAIS DO/DA PACIENTE COM CÂNCER 

 

O direito à saúde, conforme assegurado pela Constituição Federal de 1988, é um dos 

mecanismos necessários para a garantia da integralidade do cuidado voltado para pessoas em 

situação de enfermidade. Pessoas acometidas por doenças oncológicas demandam uma 

assistência plena que inclui o tripé da seguridade social: saúde, previdência social e assistência 

social, além de outros direitos sociais como educação, habitação, transporte e trabalho. 

No que se refere ao direito à saúde, destaca-se a Lei 8.080/90 que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, além da organização e 

funcionamento dos serviços de saúde. A normativa exprime em seu Art. 2º que a saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 

seu pleno exercício (BRASIL, 1990). 

Ainda de acordo com a Lei 8.080/90, a assistência à saúde perpassa pelos determinantes 

e condicionantes que envolvem o acesso à alimentação, moradia, saneamento básico, meio 

ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física, transporte, lazer e serviços essenciais 

para manutenção da vida (BRASIL, 1990). 

Nesse sentido, a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, aprovada pelo Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) e publicada através da Portaria nº 1.820, de 13 de agosto de 2009, 

declara que “toda pessoa tem direito ao tratamento adequado e no tempo certo para resolver 

seu problema de saúde (BRASIL, 2009)”. Para isso são assegurados o acesso a bens e serviços 

ordenados e organizados para o atendimento integral à saúde. 
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Em relação à previdência social, atualmente existem diversos serviços e benefícios 

voltados para pessoas com câncer e/ou outras doenças crônicas. Desse modo, com o objetivo 

de socializar as informações a respeito dos direitos sociais do paciente oncológico, o setor de 

Serviço Social do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA, 2019) 

elaborou uma Cartilha com orientações sobre tais direitos, dentre eles destacam-se: 

 

● Saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

● Saque do Programa de Integração Social (PIS) e Programa de Formação do Patrimônio 

do Servidor Público (Pasep); 

● Auxílio-Doença; 

● Afastamento do Trabalho; 

● Licença para Tratamento de Saúde; 

● Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família; 

●  Aposentadoria por Invalidez; 

● Tratamento Fora de Domicílio (TFD) no Sistema Único de Saúde (SUS); 

● Vale Social; 

● Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192; 

● Isenção do Imposto de Renda na Aposentadoria, Pensão e Reforma; 

● Quitação de Financiamento de Imóvel pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH) em 

Caso de Invalidez ou Morte; 

● Isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e Imposto sobre Operações 

Financeiras (IOF) para Pessoas com Deficiência; 

● Isenção de Imposto de Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços 

(ICMS) para Pessoas com Deficiência; 

● Isenção de Imposto de Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para Pessoas 

com Deficiência para Condução de Veículo Adaptado; 

● Isenção de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU); 

 

Os direitos sociais relacionados ao paciente com câncer são amplos, mas, o acesso a eles 

nem sempre é dado de maneira linear, sem dificuldades. Muitas vezes o/a paciente e sua família 

desconhecem os seus direitos. Por isso, é imprescindível que a atuação profissional seja 
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realizada de forma multidisciplinar e, nesse contexto, o trabalho do/da Assistente Social é 

compreendido como fundamental para viabilização dos direitos sociais em saúde, além de se 

efetivar como de suma importância em relação às orientações e informações repassadas aos 

pacientes para o acesso a tais direitos.  

No que se refere a política de assistência social, o/a paciente oncológico deve estar 

inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e inserido entre os 

critérios de elegibilidade dos programas para acesso aos direitos sociais.  

A Lei 8.742/93 que dispõe sobre a organização da política de assistência social, assegura 

o direito a um salário mínimo mensal ao idoso (acima de 65 anos), ou a pessoa com deficiência 

de qualquer idade, com impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que 

o impossibilite de participar de forma plena e efetiva na sociedade (BRASIL, 1993). Além deste, 

outros direitos são oferecidos por meio da assistência social, podendo variar conforme a política 

de Estados e Municípios, dentre eles destacam-se os que estão sinalizados na Cartilha de 

Orientações do INCA (2019): 

 

● Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC); 

● Carteira do Idoso/Transporte Interestadual Gratuito para Idoso; 

●  Passe Livre Interestadual para Pessoas com Deficiência e Doença Crônica; 

● Sepultamento Gratuito, através do auxílio funeral; 

 

Segundo Medeiros, Silva e Sardenha (2015) o acesso aos direitos sociais requer um 

trâmite legal e burocrático, além de documentações exclusivas como: atestados médicos, 

laudos ou relatórios médicos, resultados de exames, biópsias e outros procedimentos, por isso, 

é fundamental que os/as usuários tenham acesso a informações precisas e de qualidade, que 

os direcionem para o atendimento de suas necessidades sociais e de saúde. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da pesquisa realizada, conclui-se que os/as pacientes oncológicos possuem 

diversos direitos sociais, os quais muitas vezes desconhecem que os têm. Nesse sentido, esse 

trabalho buscou desvelar alguns desses direitos e refletir sobre atuação profissional do/da 
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Assistente Social no âmbito do SUS, sobretudo em atendimentos direcionados aos usuários 

oncológicos e seus familiares.  

Compreende-se que cabe ao profissional de Serviço Social atuar de maneira a facilitar o 

acesso dos/das pacientes a esses direitos, a fim de que sejam preservados e garantidos, 

reconhecendo sempre o/a usuário/a enquanto sujeito de direitos, contemplando suas 

necessidades, facilitando o acesso às informações para que a assistência aos pacientes 

oncológicos seja realizada de forma integral, conforme os princípios e diretrizes do SUS.  

Desse modo, o profissional deve atuar de maneira crítica e interventiva diante da 

realidade, em busca de estratégias de enfrentamento que facilitem o atendimento das 

necessidades dos usuários, orientando aos pacientes sobre seus direitos e direcionando-os aos 

serviços socioassistenciais, viabilizados por meio da seguridade social e de outras políticas 

públicas e sociais. 
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