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RESUMO  
O Assistente Social é considerado profissional de Saúde, logo, atuação 
do Serviço Social na oncologia faz arte do cotidiano de alguns 
profissionais que atuam na política de saúde. Tendo como metodologia 
a pesquisa bibliográfica e de campo,  esse trabalho busca analisar o 
trabalho desenvolvido pelas Assistentes Sociais no Serviço de Oncologia 
do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí, pontuando 
as principais demandas trazidas pelos usuários, os limites e desafios 
postos pelo cotidiano profissional, e por fim, as soluções encontradas a 
fim de viabilizar o acesso às políticas sociais e institucionais, na garantia 
de direitos e exercício da cidadania à esses usuários. 
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ABSTRACT 
The Social Worker is considered a health professional, so the role of 
Social Work in oncology is part of the daily life of some professionals 
who work in health policy. Using bibliographic and field research as a 
methodology, this work seeks to analyze the work developed by Social 
Workers in the Oncology Service of the University Hospital of the Federal 
University of Piauí, punctuating the main demands brought by users, the 
limits and challenges posed by the professional routine, and finally, the 
solutions found in order to facilitate access to social and institutional 
policies, guaranteeing rights and exercising citizenship for these users.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em 1988, foi promulgada a 7ª Constituição Federal do Brasil, que visava a garantir 

direitos, ampliando a democracia social e política no país. O seu texto constitucional trata no 

artigo 194, da Seguridade Social que “[...] compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativas dos poderes públicos e da sociedade destinado a assegurar os direitos relativos à 

saúde, à Previdência e à assistência social” (BRASIL, 1988, p. 117). 

Em relação à saúde, destacamos a criação do Sistema Único de Saúde - SUS 

regulamentado com o objetivo de universalizar o acesso aos serviços de saúde. Assim, busca a 

integralidade da assistência no atendimento à população, seja por meio dos serviços públicos 

prestados pela União, Distrito Federal, estados e municípios, seja por meio dos serviços 

privados, conveniados ou contratualizados com o poder público. Sendo regulamentado por 

meio da Lei ordinária 8.080 de 19 de setembro de 1990, que tem em seu dispositivo “a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes” e a Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que juntamente com anterior 

forma a Lei Orgânica da Saúde (LOS). 

Em 1990, foi promulgada a Norma Operacional Básica (NOB) que tem como objetivo o 

avanço no processo de descentralização, criando modalidades de municipalização da saúde, 

determinando os instrumentos de financiamento das ações e serviços de saúde. Entretanto, 

apesar desses avanços ocorridos no SUS, este vem sendo cada vez mais afetado pelo modelo 

neoliberal, que, minimizando o Estado, prioriza investimentos na esfera econômica em 

detrimento das políticas públicas sociais, pondo em risco o princípio da Integralidade das ações 

e a Universalidade proposta pela Lei Orgânica da Saúde.  

O SUS deve ser entendido como um processo de produção social da saúde em marcha, 

que não iniciou em 1988, com a Constituição Federal, nem tampouco tem momento definido 

para ser finalizado pelos segmentos democráticos populares que atuam na área da saúde, e que 

por muitos anos ainda estará sujeito a aprimoramentos, discussões e avanços. Foi por meio da 

Política Nacional da Saúde do SUS que a doença oncológica ganhou maior visibilidade, empenho 

e importância dos órgãos responsáveis pelo bem estar do paciente portador de câncer.  

A Política Nacional de Oncologia, instituída pela Portaria no 2439/GM, de 08 de 

dezembro de 2005, a ser implantada em todos os estados, contempla ações de promoção, 
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prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos. Esta política tem por 

objetivo, desenvolver estratégias de acordo com a Política Nacional de Promoção à Saúde, 

direcionada para identificação dos determinantes e condicionantes das principais neoplasias 

(doenças malignas) e orientadas para o desenvolvimento das ações intersetoriais, garantindo a 

equidade e a autonomia dos indivíduos e coletividades. 

Essa política prevê gestão integral e articuladora no que diz respeito à promoção e 

prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos. Necessita assim, de 

avaliação e incorporação de novas tecnologias, mediação de políticas públicas efetivas, 

intersetorialidade e integralidade, mobilização e controle social, informação e vigilância para o 

sucesso desse modo de gestão.  

O objetivo da Política Nacional de Oncologia refere-se simultaneamente às questões 

relativas à incidência e à mortalidade por câncer. A redução da incidência está diretamente 

associada às medidas de prevenção e de conscientização da população quanto aos fatores de 

risco de câncer. Enquanto que a redução da mortalidade depende da capacidade nacional em 

detectar o câncer precocemente e tratá-lo adequadamente. Estas duas ações, além de 

caracterizarem a indissolubilidade do binômio prevenção-assistência, preveem a aplicação 

dessas ações em âmbito nacional e de forma universal. 

No que se refere ao atendimento de pacientes com câncer, ficou determinado na Lei 

Orgânica da Saúde, a continuação e criação de ações educativas, no tocante à prevenção, ao 

diagnóstico e à cura do câncer, criando o Instituto Nacional do Câncer (INCA), órgão 

responsável por liderar essas ações, seguindo o que está escrito em seu Artigo 41. Partindo da 

compreensão de que o assistente social é um profissional da saúde, conforme  Resolução do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 218, de 6 de março de 1997, e tem os serviços 

oncológicos como solo de prática profissional, este trabalho sintetiza a o trabalho do Assistente 

Social na saúde, logo após abordará o Serviço Social no HU com ênfase no atuação do Serviço 

Social na  Oncologia, enfatizando o cotidiano do Assistente Social nesse serviço e seu 

compromisso Ético-Político vinculado ao projeto de transformação da sociedade e com o 

cuidado integral, entendendo a saúde  como um completo bem-estar físico, mental e social, 

ou seja, saúde condicionada aos determinantes sociais como condições de trabalho, 

econômicos, psicológicos e os vínculos dos quais esses usuários fazem parte. 
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2 O SERVIÇO DE ONCOLOGIA DO HU/PI 

 

O serviço de oncologia do HU/PI chegou como uma forma de garantir uma assistência 

de integralidade dos serviços, além de uma nova proposta de tratamento oncológico à 

população piauiense. O serviço foi autorizado pela Portaria de nº 1175, de 10 de agosto de 

2015, como UNACON - Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia - iniciou seu 

funcionamento em junho de 2016, organizada inicialmente por uma agenda interna, até que o 

Setor de Regulação do HU-UFPI recebesse a liberação da agenda externa pelo Gestor Local do 

Sistema de Saúde. No mês de maio de 2017 foi ampliada a grade de atendimento de tumores, 

além das neoplasias de colo uterino, mama, próstata, pulmão, cólon e reto - atendidos desde 

instalações do serviço de oncologia, passando a atender também câncer de esôfago, estômago, 

intestino delgado, canal anal, vias biliares, pâncreas, ovário e endométrio, com serviços 

ambulatoriais de oncologia, hematologia e cuidados paliativos.  

A Unidade de Alta Complexidade em Oncologia disponibiliza ao todo, atualmente, 25 

leitos e 1 isolamento, sendo 16 leitos oncológicos e os outros 9 para demais especialidades. 

Ainda oferece sala de farmácia, sala de estabilização e/ou internação e um espaço para 

quimioterapia, esse por sua vez disponibiliza um total de 12 poltronas. A parte ambulatorial da 

UNACON conta com 9 médicos atendendo - de segunda à sexta - de maneira alternada, onde 

cada um atende três vezes por semana. O Serviço Social nessa Unidade é representado por duas 

assistentes sociais, uma nos turnos manhã/tarde e outra nos turnos tarde/noite e as residentes 

em Serviço Social. Os atendimentos realizados pelas profissionais do Serviço Social são 

desenvolvidos tanto nas enfermarias como no ambulatório, valendo pontuar que o 

atendimento no ambulatório é realizado de forma muito tímida, não havendo um fluxo definido 

de atendimento do serviço social.  

 

3 O SERVIÇO SOCIAL NA UNACON – HU/UFPI E O COTIDIANO PROFISSIONAL FRENTE ÀS 

DEMANDAS POSTAS PELOS USUÁRIOS ONCOLÓGICOS 

 

O Serviço Social na área da saúde se caracteriza como uma profissão de caráter 

sociopolítico que visa intervir nas expressões da questão social que se apresentam nesse 

contexto, de forma a assegurar o reconhecimento dos usuários da política de saúde como 
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sujeitos de direito, preservando a sua autonomia. O campo da saúde tem se mostrado bastante 

fértil no que diz respeito às manifestações da questão social, visto que os usuários se encontram 

na maioria das vezes em situação de vulnerabilidade socioeconômica como pobreza, 

desemprego, baixa escolaridade, problemas de moradia e de acesso a bens e serviços essenciais 

que são determinantes para o seu processo saúde/ doença. 

Nos últimos anos, os assistentes sociais na saúde vêm atuando em quatro grandes eixos: 

“atendimento direto aos usuários; mobilização, participação e controle social; investigação, 

planejamento e gestão; assessoria, qualificação e formação profissional” (CFESS, 2010, p.41). O 

assistente social tem como objetivo unir o caráter emergencial e burocrático, traçando rumos 

às suas ações destinadas à mobilização e participação dos cidadãos na garantia de direitos à 

saúde, dessa maneira, o assistente social na saúde “precisa ter clareza de suas atribuições e 

competências para estabelecer prioridades de ações e estratégias, a partir de demandas 

apresentadas pelos usuários, de dados epidemiológicos e da disponibilidade da equipe de saúde 

para ações conjuntas” (CFESS, 2010, p. 43). 

O Projeto Ético-Político da Profissão de Serviço Social está vinculado a um projeto de 

transformação da sociedade, vinculação essa advinda da própria exigência imposta pela 

dimensão política da intervenção profissional. Pensar a dimensão ético-política da prática 

profissional do Serviço Social na contemporaneidade vem se tornando uma necessidade 

inadiável, sobretudo em tempos de agravamento das expressões da questão social. Inserido 

num campo de interesses sociais antagônicos, o Serviço Social possui uma clara dimensão 

política, por estar imbricado com as relações de poder na sociedade, e uma dimensão ética 

implicada na adoção de princípios e valores humanos para o cotidiano da prática profissional. 

O campo de enfrentamento da questão social, perpassada por interesses de classe e 

relações de conflito, colocam-se em curso, na atualidade, duas tendências básicas para o 

exercício da profissão: a da manutenção do status quo, pela incorporação do discurso 

neoliberal, voltado para dá supervalorização do mercado, correspondente ao desmonte das 

políticas públicas, à naturalização da desigualdade social e da refilantropização para o seu 

enfrentamento; ou a tendência do posicionamento crítico acerca da realidade social, 

direcionando-se o trabalho profissional por princípios ético-políticos, visando à superação da 

atual organização societária. 
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Esta última posição, distanciada de qualquer idealismo utópico, incita os profissionais 

ao reordenamento da prática profissional na própria dinâmica da vida social, numa relação de 

continuidade, no sentido defesa dos direitos sociais conquistados coletivamente, da classe 

trabalhadora e de superação progressiva dos limites profissionais e institucionais. Esses 

modelos em disputa também perpassam o campo da saúde que apresenta dois modelos em 

disputas, um de caráter privatista, pautado nos planos de saúde e o outro pautado na saúde 

como direito universal e dever do estado, baseado na reforma sanitária.  

 Seguindo o que preconiza o SUS, o Serviço Social foi implantado no Hospital 

Universitário da Universidade Federal do Piauí, desde a sua primeira abertura em 2004. Nessa 

época, o trabalho desenvolvido pelo Serviço Social estava ligado ao Programa de Controle e 

Tratamento do Tabagismo do Instituto Nacional do Câncer, bem como as atividades 

desenvolvidas junto aos portadores da Doença de Crohn e Retocolite Ulcerativa. Nos dias 

atuais, o Serviço Social faz parte da equipe multidisciplinar do trabalho e objetiva atendimento 

global aos usuários e familiares, contribuindo com o atendimento das necessidades dos 

indivíduos em sua totalidade.  

Com a reabertura do HU em 2012, o Serviço Social passou a atuar não somente no 

Programa de Controle e Tratamento e junto aos portadores da Doença de Crohn e Retocolite 

Ulcerativa, mas também no ambulatório e, posteriormente, na internação. Atualmente a 

equipe do Serviço Social está composta por 01 (uma) técnica-administrativa, 04( quatro) 

residentes, 03( três) estagiárias, 10 (dez) assistentes sociais, sendo 09 (nove) dessas assistentes 

sociais ligadas diretamente a Unidade de Atenção Psicossocial e 01(uma) ligada a Unidade de 

Saúde Ocupacional e Segurança do trabalho (SOST).O Serviço Social funciona nos horários de 7 

às 20:15h, possuindo um quadro pré-estabelecido com os horários que as profissionais 

cumprem, ressalta-se que atualmente devido a quantidade de demandas e a partir de  reuniões 

com a superintendência, determinou-se plantão de 12h  do Serviço Social aos sábados.  

Nessa linha, o Serviço Social do HU/UFPI desenvolve ações que visam compreender os 

determinantes e condicionantes sociais, econômicas e culturais que interferem no processo 

saúde-doença, bem como buscar estratégias políticas e institucionais para dar respostas às 

diferentes expressões da questão social que se apresentam no cotidiano da sua prática 

(HU/UFPI, 2016). 
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Essas ações estruturam-se em seis eixos: ações socioassistenciais; ações de articulação 

com a equipe multiprofissional; ações de mobilização, participação e controle social; ações de 

assessoria, qualificação e formação profissional; ações de investigação, planejamento e gestão. 

Destaca-se o trabalho desenvolvido pelo Serviço Social na Unacon em conjunto com o 

terceiro setor a fim de suporte/ apoio ao usuário e acompanhantes, dentre as instituições 

parceiras tem-se a Associação Muito Além de Um Câncer (AMAC) e Lar de Misericórdia são as 

entidades colaboradoras no que diz respeito à estadia desses usuários para a realização de 

tratamento quando esses não possuem vínculos no município. Outra organização adjunta é a 

Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC), a RFCC possui uma sala específica no HU/UFPI 

disponibilizando serviços de doações de leite e material higiênico aos pacientes em tratamento 

oncológico. 

 Considerando as demandas colocadas pelos usuários no espaço sócio ocupacional, 

dentre as quais se destacam: orientações sobre os benefícios assistenciais e previdenciários, 

Tratamento Fora do Domicílio (TFD), Farmácia de Medicação Excepcional, Oxigenoterapia, 

orientações sobre bolsa de colostomia encaminhamento para a rede de serviços da saúde, 

socioassistencial e jurídica, mediação de conflitos familiares, informação sobre os direitos e 

deveres dos usuários, orientação para os acompanhantes.  

As assistentes sociais dispõem de informações sobre os direitos do paciente oncológico, 

fazendo o papel de mediador e facilitador destes junto a órgãos municipais, estaduais e 

federais, para encaminhar, viabilizar processos e/ou situações/problemas que perpassam a vida 

do usuário durante o período de tratamento, bem como democratizar informações, viabilizar 

acesso a serviços, direitos que na maioria das vezes são desconhecidos pelo usuário. Diante das 

vivências profissionais, ressalta-se a importância do papel  socioeducativo do Assistente Social 

como mediador do processo de adesão ao tratamento, compreensão do diagnóstico médico, 

articulação com rede de serviços, profissionais, respeitando as necessidades subjetivas, os 

valores, os princípios éticos, as crenças e a cultura, precisa saber ouvir a dor, os estresses e os 

sofrimentos, buscando viabilizar direitos, serviços, refletindo sobre o fazer  profissional que 

atua no serviço de oncologia, pautando-se nos  princípios, diretrizes e caminhos que norteiam 

a profissão, como também a prática do(a) assistente social. 

O profissional de Serviço Social desempenha importante trabalho na prevenção, 

diagnóstico e tratamento do paciente portador de neoplasia, desenvolvendo ações junto à 
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equipe multiprofissional (psicólogos, enfermeiros, médicos, nutricionistas, técnicos, entre 

outros) de forma a enfrentar, principalmente, as implicações da patologia nas diversas 

dimensões da vida do usuário, sejam elas no campo do trabalho, familiar, da sexualidade, entre 

outros. Para isso, o profissional de Serviço Social executa ações de atendimento direto aos 

usuários, intervindo em questões emergentes, como benefícios previdenciários e trabalhistas, 

ações em grupo, junto à família e aos usuários, na perspectiva de fortalecer a defesa de direitos, 

viabilizar o acesso às políticas sociais institucionais e públicas, contribuindo para a 

transformação da realidade dos usuários.  

A cada dia, fica mais explícito a importância da equipe multidisciplinar no atendimento 

ao paciente oncológico, tendo como objetivo principal beneficiá-lo quanto aos 

encaminhamentos, orientações e tratamento na busca do resultado positivo para o tratamento 

do câncer. E o assistente social, inserido nessa equipe, abrange, em especial, as demandas 

sociais, econômicas e educativas, atuando mediante contato direto com o usuário e familiares, 

buscando contribuir no acesso e tratamento do câncer. 

É válido destacar os principais os instrumentos de ação profissional que permeiam o 

cotidiano desse profissional no serviço de oncologia no HU: 

● A Entrevista Social, que é utilizada pelo profissional independente da abordagem 

que será utilizada, é o instrumental que norteia o assistente social a ter uma visão 

sócio-econômica-cultural do paciente. A intenção da entrevista é conhecer a 

realidade sociofamiliar do usuário, garantir o registrar informações, e a partir daí, 

proceder com os encaminhamentos dos dados que foram expostos, pois é preciso 

o profissional ater-se na forma de redigir o que ouve, analisando tudo o que se viu 

e ouviu, utilizando-se assim do seu conhecimento teórico para decidir a 

intervenção que será realizada. 

● As autorizações de visitas estendidas, visita fora do horário, visita acima da 

quantidade permitida e visita especial (crianças e adolescentes) são instrumentos 

utilizados pelo serviço social, à medida que são os profissionais que têm maior 

contato com os pacientes e suas famílias, e consequentemente sabem da 

realidade dos mesmos e necessidades em torno dessas demandas. 

● Outro instrumento de ação para o cotidiano das assistentes sociais na oncologia é 

o encaminhamento, que se materializa em relatórios sociais, para isso é preciso 
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conhecer o paciente e suas necessidades, conhecendo as regras e normas das 

outras instituições bem como as limitações pessoais, profissionais e do paciente. 

Os encaminhamentos, poderão ser feitos tanto órgãos gestores da saúde, 

previdência e assistência, como para as redes do terceiro setor que atuam em 

conjunto com o serviço social. 

 

As ações de planejamento e de pesquisa também norteiam o trabalho na oncologia, pois 

o assistente social precisa participar de decisões na Instituição, no que diz respeito à qualidade 

do tratamento proposto, visando aos efeitos sociais pelos quais esses irão passar, considerando 

sempre seu referencial teórico, a conjuntura vivenciada e as demandas que chegam até sua 

área de competência. 

O registro da prática profissional é de suma importância. Registrar a ação é documentar 

a prática, é deixar escrito o que se pretende fazer, materializar o fazer profissional do Serviço 

Social naquela instituição; objetivando análise da intervenção do assistente social, bem como o 

acompanhamento da situação tanto pelo profissional de referência técnica, como outro da 

mesma área. No prontuário do paciente, existe um espaço para os profissionais escreverem o 

que foi realizado. E o assistente social evolui o seu atendimento, para que, juntamente com as 

evoluções dos demais profissionais das diversas áreas envolvidas, possa permitir uma visão 

ampla, quiçá, da realidade social do usuário.  

 Nesse sentido, as demandas presentes no cotidiano do assistente social que atua na 

oncologia surgem desde o momento da descoberta do câncer, quando o usuário tem 

conhecimentos mínimos sobre a doença, até a internação, o tratamento e a recuperação, 

perpassados por dúvidas e por orientações que sejam necessárias para o bom andamento do 

processo saúde/doença. Segundo Vasconcelos (2002), são demandas postas ao cotidiano 

profissional, serviços e recursos internos e externos à unidade de saúde, incluindo assim, 

orientação previdenciária, trabalhista e acesso a benefícios assistenciais. 

Inserido na área oncológica, o assistente social é o profissional chamado para intervir 

nas diversas situações postas em seu cotidiano, em especial, as expressões da questão social, 

visto que esse profissional é o elo mediador entre a instituição e o usuário. Os usuários que 

demandam os serviços do assistente social apresentam-se em situações precárias de vida e de 

saúde, apresentando vulnerabilidade social e econômica. Isto dificulta a continuidade no 
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tratamento, pois esses não têm boas condições de alimentação, enfrentam dificuldade na 

compra de medicamentos e não dispõem de transporte para locomoção durante a realização 

do tratamento. Logo, é de extrema necessidade encaminhamentos e orientações que viabilizem 

o acesso aos serviços, políticas públicas que garantam o tratamento. Portanto, no cotidiano 

profissional o fazer do Assistente Social se efetiva ao realizar orientações, democratizar 

informações sobre direitos, serviços no sentido de desburocratizar e viabilizar o acesso, realizar 

encaminhamentos e/ou articular com rede de serviços socioassistenciais a garantir a dignidade 

do usuário, o acesso e a continuidade do tratamento de câncer. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Os efeitos da questão social sobre a população são expressos num conjunto de 

disparidades econômicas, políticas, sociais e culturais, que trazem graves rebatimentos para o 

âmbito da saúde, e particularmente para a problemática do câncer, que é uma patologia com 

diversas consequências para o usuário acometido de câncer, como a dor, a mutilação, o 

sofrimento, a iminência da morte/perda, o sentimento de finitude, a exclusão do mundo do 

trabalho, o comprometimento da vida social, sexual, a dificuldade financeira e a convivência 

consigo mesmo nessa fase que perpassa por procedimentos invasivos.  

No cotidiano, o modelo de saúde apresenta-se fragmentado e pouco eficiente, não 

atendendo a todas as demandas populacionais que buscam seus serviços, mostrando, dessa 

forma, a necessidade do fortalecimento dos instrumentos de acompanhamento, avaliação e 

controle para a garantia da manutenção do Sistema.  

Ao concluir os processos de pesquisa e produção do presente documento, pode-se 

afirmar que o Serviço Social no âmbito do Serviço de Oncologia conta com profissionais 

comprometidos, que expandem seu compromisso para com a profissão, e buscam uma atuação 

voltada para os direitos e benefícios sociais, e ainda as dificuldades de enfrentamento que 

abrangem as esferas psicossocial que permeiam a vida dos usuários. 

Portanto, o trabalho profissional é realizado de forma comprometida com o projeto 

ético político da profissão, apesar dos limites e desafios impostos no dia-a-dia, mediante o 

contexto sociocultural em que está inserido. Mas é preciso acreditar em dias melhores, na 
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busca de condições de trabalho digno, e em respostas ao que é proposto a este profissional, 

com argumentos necessários para o enfrentamento das políticas públicas de saúde. 
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