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SERVIÇO SOCIAL E SAÚDE: aspectos da intervenção profissional  
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RESUMO 
  
Este artigo discute a ação dos assistentes sociais na área da 
saúde, que inicialmente era relacionada à profilaxia de doenças 
transmissíveis e hereditárias. Nas campanhas sanitárias, o 
profissional de serviço social desenvolvia basicamente a 
função de educador sanitário. No entanto, a partir do “novo” 
conceito de saúde elaborado em 1948, enfocaram-se os 
aspectos biopsicossociais e determina a requisição de outros 
profissionais para atuar no setor, além dos médicos, o 
assistente social, que apresenta como competências, intervir 
junto às questões de cunho econômico, social e cultural, que 
possam comprometer a eficácia dos programas de promoção, 
proteção e ou recuperação da saúde.  
 
Palavras-chave: Política de Saúde. Assistente Social, 
Intervenção Profissional.  
 
ABSTRACT 
 
This article discusses the action of social workers in health 
care, which was originally related to the prevention of infectious 
and hereditary diseases. In health campaigns, the professional 
social service basically developed the health educator role. 
However, from the "new" health concept developed in 1948, the 
questions focused on biopsychosocial aspects and determines 
the request of other professionals to work in the sector, in 
addition to medical, social worker, presenting as powers to 
intervene with economic, social and cultural nature issues that 
could affect the effectiveness of the promotion, protection and 
or restore health. 
 
Keywords: Health policy. Social Worker, Professional 
Intervention. 
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1 INTRODUÇÃO 

O serviço social, como prática profissional, surge no final do século XIX e inicio 

do século XX, quando o capitalismo consolida sua hegemonia a nível mundial, sendo 

caracterizado como capitalismo monopolista. O serviço social emerge como um dos 

mecanismos para atender aos efeitos das contradições criadas pelo novo estágio desse 

sistema de produção, uma vez que as formas adotadas pelos pioneiros da assistência, 

baseada na caridade e filantropia, eram insuficientes para o controle dos problemas de 

ordem social que precisariam ser enfrentadas pelo Estado. 

Bravo (2013) explicita que o serviço social surgiu como um dos mecanismos 

institucionais movimentados pelos representantes do capital, para atuar na reprodução da 

totalidade do processo social, com o objetivo de contribuir para encobrir, atenuar ou até 

mesmo controlar os efeitos das contradições criadas pelo capitalismo, reforçando os 

mecanismos de dominação. O surgimento do serviço social está diretamente vinculado a 

entidades religiosas e filantrópicas, que implantaram as primeiras instancias de preparação 

profissional, as Escolas, e a ampliação do aparelhamento institucional de execução de 

serviços sociais. 

 

2 SERVIÇO SOCIAL E SAÚDE  

 

Anteriormente à década de 1930, as ações assistenciais eram desenvolvidas a 

partir de práticas diretamente ligadas à Ação Católica, e as denominadas "protoformas do 

serviço social" vinculavam-se às atividades de caráter cristão, filantrópico e assistencialista. 

O conservadorismo profissional estava restrito à fundamentação filosófica de base neo-

tomista, referenciados nas Encíclicas Papais Rerum Novarum e o Quadragésimo Ano, que 

retratavam o pensamento da Igreja Católica sobre o pauperismo e a questão social. De 

acordo com Brites e Sales (2000), a primeira expressão de um arcabouço valorativo 

profissional foi datada de 1947, com a consolidação de um documento que expressava tanto 

os valores humanistas cristãos como positivistas, que se imbricavam numa prática 

profissional conservadora diretamente vinculada à religião e à reiteração da ordem 

capitalista. 

Na análise de Paulo Netto (2005) a emersão do serviço social, enquanto 

profissão na sociedade capitalista se configura num contexto sócio-histórico demarcado pelo 

acirramento das contradições entre o capital e o trabalho.  

É nesse contexto que emerge a questão social, que se torna a base da 

justificação para a atuação deste tipo de profissional especializado. 
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De acordo com Paulo Netto (2005), a questão social revela-se indissolúvel ao 

sistema industrial capitalista, ou seja, é determinada e determinante na relação entre o 

capital versus trabalho. É no "capitalismo maduro" a partir dos processos de industrialização 

e urbanização uma intensa pauperização em escala direta e absuluta da classe proletária, 

em detrimento da acumulação e concentração da riqueza  pela classe burguesa. Nesse 

sentido, a questão social encontra-se radicalmente vinculada à relação contraditória entre a 

produção social da riqueza, realizada pelos operários, por meio da exploração e o usufruto 

desta riqueza apenas pelos proprietários dos meios de produção, os burgueses. Para 

Iamamoto (2001, p.16), questão social é entendida como:  

 

[...] conjunto das desigualdades sociais engendradas na sociedade capitalista 
madura, impensáveis sem a intermediação do Estado. Tem sua gênese no caráter 
coletivo da produção contraposto a apropriação privada da própria atividade 
humana- o trabalho-, das condições necessárias à sua realização, assim como de 
seus frutos. É indissociável da emergência do „trabalhador livre‟, que depende da 
venda de sua força de trabalho com meio de satisfação de suas necessidades vitais. 

 

Na análise desta autora o agravamento da questão social é resultante das 

políticas concentracionistas de capital, renda e poder no país, a qual tem no desemprego e 

no subemprego suas mais nítidas expressões. 

A classe trabalhadora, neste sentido, assume seu papel protagonizador das 

lutas sociais, a partir das reivindicações por melhores condições de vida e de trabalho em 

meados do século XIX com o “amadurecimento” do capitalismo. Com efeito, ratifica-se a 

posição de Paulo Netto (2005) ao afirmar que é também pelas políticas sociais que o Estado 

administra as refrações da questão social, reproduzindo esta sociabilidade e legitimando-a. 

Independentemente das modalidades e das múltiplas funções que o Estado 

venha a desempenhar, as suas intervenções são direcionadas de acordo com as 

necessidades de lucros e demandas próprias da lógica capitalista. 

Dentro dessa perspectiva Iamamoto (2009, p. 19) afirma que: 

 

[...] a acumulação de capital não é parceira da equidade, não rima com igualdade. 
Verifica-se o agravamento das múltiplas expressões da questão social, base sócio-
histórica da requisição social da profissão. A linguagem de exaltação ao mercado e 
do consumo, que se presencia na mídia e no governo, corre paralela ao processo de 
crescente concentração de renda, de capital e de poder. Nos locais de trabalho, é 
possível atestar o crescimento por serviços sociais, o aumento da seletividade no 
âmbito das políticas sociais, a diminuição dos recursos, dos salários, a imposição de 
critérios cada vez mais restritivos nas possibilidades da população ter acesso aos 
direitos sociais, materializados em serviços sociais públicos. 

 

O serviço social surge com afloramento da questão social, e apesar de o serviço 

social brasileiro ter sido fortemente influenciado pelo serviço social Europeu e Norte-
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Americano, Santos (2007) enfatiza que devem ser consideradas as especificidades de cada 

formação sócio-histórica. No caso brasileiro, não foi vivenciada a sociabilidade feudal, nem 

mesmo foi instaurada uma revolução burguesa clássica, mas sim, o desenvolvimento 

burguês tardio e a periférica inserção ao mercado mundial. Para a autora (Idem, p. 53), "em 

termos de serviço social, o conservadorismo é constitutivo da sua trajetória”. O 

conservadorismo, portanto, evidencia-se para além de uma esfera de "intencionalidades" 

profissionais, situando-se como um marco dinamizador na institucionalização da profissão. 

Nesse sentido, partilhamos da mesma posição da autora ao constatar que o 

conservadorismo é "um componente ídeo-teórico de peso" para a consolidação da 

profissão.  

Expressa-se no contexto da moderna sociedade brasileira das décadas de 1960 

e 1970 uma necessidade profissional em se buscar uma metodologia própria de ação, que 

legitimasse o assistente social enquanto um especialista de cariz técnico-científico. Dessa 

forma, emerge na América Latina o heterogêneo Movimento de Reconceituação que passa 

a questionar os projetos profissionais até então vigentes de acordo com as especificidades 

de cada país e a supremacia norte americana. Este movimento reflete no Brasil, de acordo 

com Netto, (2007), como um movimento de Renovação do serviço social, pois para o autor, 

não houve uma erosão do conservadorismo, mas um processo de tecnificação 

predominante, com a convivência dos projetos profissionais representados pela 

Reatualização do Tradicionalismo, a Modernização Conservadora e a Intenção de Ruptura. 

Compreendendo a história do serviço social imbricado ao contexto sócio-

histórico, Brites e Sales (2000) afirmam que a partir da consolidação do mercado de trabalho 

da profissão, em meados da década de 1970, inicia-se uma mudança no perfil profissional. 

O panorama latino-americano naquele período dispõe de uma certa pluralidade e 

heterogeneidade de perspectivas que nortearão a profissão até os dias atuais: a 

modernização conservadora, a intenção de ruptura e o tradicionalismo. 

Ratificando resumidamente as ideias aqui explicitadas, o serviço social tem sua 

procedência marcada pela solidificação do sistema capitalista no momento de sua 

manifestação em monopólios, momento este marcado pelo afloramento da questão social 

nas suas mais variadas expressões, impactando no trabalho, na família, na educação, na 

saúde, na assistência, entre outras. 

Nos dizeres de Bravo (2013), o serviço social situa-se no processo de 

reprodução das relações sociais subsidiando no exercício do controle social e na difusão da 

ideologia dominante junto à classe trabalhadora, bem como contribuindo para a criação de 
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bases políticas que legitimem o exercício de poder de classe, contrapondo-se as iniciativas 

autônomas de organização e representação dos trabalhadores. 

E complementa: 

 

O profissional intervém, ainda, na criação de condições favorecedoras da 
reprodução da força de trabalho, através da mediação dos serviços sociais, 
implementados pela política social do Estado. O assistente social, na sua ação 
profissional de mediador de interesses de classes em luta pela hegemonia na 
sociedade, tem sua prática permeada por esse jogo de forças, subordinando-se 
historicamente aquelas que são dominantes do ponto de vista político, econômico e 
ideológico, em conjunturas históricas determinadas. (BRAVO, 2013, p. 24) 

 

O assistente social tem sua ação pautada pelos interesses de classes, 

respondendo tanto as demandas do capital como do trabalho.  

A opção pelo fortalecimento dos interesses da classe trabalhadora impõe ao 

assistente social uma vasta compreensão teórica que possibilite a análise das 

determinações estruturais, os interesses das classes sociais em confronto, em conjunturas 

históricas específicas e das contradições reproduzidas no espaço institucional. 

Nesses termos, ocorre a necessidade de uma atualização da prática profissional 

frente aos desafios postos pela conjuntura neoliberal, ou seja, repensar a intervenção 

profissional, sobretudo, nas bases de legitimação das demandas profissionais, bem como 

nas suas dimensões ético-político, teórico-metodológica e técnico-operativa. Pois ambas 

nunca podem ser desenvolvidos separadamente – caso contrário, cairemos nas armadilhas 

da fragmentação e da despolitização do serviço social. 

Sob este prisma, são muitos os desafios. O mais significativo é tornar o Projeto 

Ético-Político do assistente social um “guia efetivo para o exercício profissional e consolidá-

lo por meio de sua implementação efetiva, ainda que na contramão da maré neoliberal”. 

 (IAMAMOTO, 2007, p. 233). Nos termos de Iamamoto (2007, p. 208): 

 

Requisita um perfil profissional culto, crítico e capaz de formular, recriar e avaliar 
propostas que apontem para a progressiva democratização das relações sociais. 
Exige-se, para tanto, compromisso ético-político com os valores democráticos e 
competência teórico-metodológica na teoria crítica em sua lógica de explicação da 
vida social. Esses elementos, aliados à pesquisa da realidade, possibilitam decifrar 
situações particulares com que se defronta o assistente social em seu trabalho, de 
modo a conectá-las aos processos sociais macroscópicos que as geram e as 
modificam. Mas, requisita também, um profissional versado no instrumental técnico-
operativo, capaz de potencializar as ações no nível de assessoria, planejamento, 
negociação, pesquisa e ação direta, estimuladora da participação dos sujeitos 
sociais nas decisões que lhes dizem respeito, na defesa de seus direitos e no 
acesso aos meios de exercê-los.  

  

A categoria de serviço social deve defender a atuação profissional 

em consonância com os pilares do projeto ético-político, pontuados acima por Iamamoto, 
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porém é importante salientar que esta atuação não pode estar desvinculada das demais 

lutas dos trabalhadores. O projeto profissional hegemônico da categoria vincula-se a um 

projeto societário antagônico ao das classes dominantes, e exige lutar contra o movimento 

capitalista vigente. No entanto, o serviço social enquanto profissão nada poderá mudar, e 

sim enquanto classe trabalhadora organizada e politizada, pois se os assistentes sociais 

continuarem a desempenhar uma prática paternalista e burocrática, permanecem 

reproduzindo e contribuindo para o padrão de dominação econômico atual. 

Nesta perspectiva, esta autora considera que, um dos maiores desafios que o 

assistente social vive no presente é desenvolver sua capacidade de ter o conhecimento 

próximo a realidade e elaborar meios criativos de efetivar direitos, das demandas 

emergentes diárias. O assistente social tem sido historicamente um dos agentes 

profissionais que implementam políticas sociais, especialmente políticas públicas. 

Na saúde, a atuação do assistente social desenvolveu-se nos Estados Unidos 

no início do século XX, implantado em diversos hospitais com o objetivo de fortalecer a 

personalidade do doente e ajudar os médicos nas suas atividades.  

De acordo com Bravo (2013) o profissional tinha como missão mostrar a função 

humanitária, benfeitora da instituição de saúde, haja vista ser um profissional especializado 

em relações humanas, predominando apenas como atributos do profissional suas 

qualidades pessoais e morais em detrimento do saber e de sua competência técnica. 

Assim, para a autora, a ação do assistente social na saúde, neste período, vai 

consolidar práticas que servirão como mecanismos de legitimação e controle do Estado, 

mediatizado pelas instituições de saúde. 

O serviço social, assim como a maioria das práticas profissionais em saúde 

surgiram com a emergência e desenvolvimento do capitalismo monopolista, que se 

preocupava com a estrutura e sofisticação dos serviços de saúde por conta da importância 

econômica, política e social da questão. 

No Brasil, a atenção à saúde, nos séculos XVIII e XIX, diferenciou-se do que 

aconteceu nos grandes países europeus, por conta da revolução burguesa tardia, que 

ocorreu no século XX, com características distintas. 

 

3 CONCLUSÃO 

A ação dos assistentes sociais na área da saúde no Brasil foi inicialmente 

relacionada à profilaxia de doenças transmissíveis e hereditárias, e era denominado de 
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serviço social Médico. Nas campanhas sanitárias, o profissional de serviço social 

desenvolvia basicamente a função de educador sanitário.  

Nesse período, a partir da década de 1920, os assistentes sociais assumiram a 

conotação de controle ideológico da sociedade burguesa, sancionada pela Igreja, como 

componente essencial a vocação mística de um apostolado social, elemento básico da 

afirmação de seu projeto de recuperar o homem e recristianizar a sociedade. (BRAVO, 

2013). 

Esta autora considera que, a área da saúde é o principal campo de absorção de 

profissionais de serviço social, por conta do “novo” conceito de saúde elaborado em 1948, 

que enfoca os aspectos biopsicossociais e determina a requisição de outros profissionais 

para atuar no setor, além dos médicos, o assistente social.  

Outro fator importante refere-se à consolidação da Política Nacional de Saúde no 

país, com o enfoque na assistência médica e em seu caráter hospitalar e curativo. 

Identificam-se na atualidade muitos obstáculos para a efetivação da política 

pública de saúde, entre estes: desigualdade de acesso aos serviços de saúde, dificuldades 

na construção de práticas baseadas na integralidade, limitações no alcance da equidade no 

financiamento do setor, entraves para o exercício do controle social, a falta de articulação 

entre os movimentos sociais, entre outras. Essas questões são exemplos claros de que a 

consolidação dos princípios da Reforma Sanitária permanece ainda, como desafio 

contemporâneo da política de saúde (CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL, 2010). 

Segundo o documento do CFESS que apresenta a finalidade de referenciar a 

intervenção dos profissionais de serviço social na área da saúde - Parâmetros para a 

Atuação de Assistentes Sociais na Saúde - as atribuições e competências dos profissionais, 

sejam aquelas realizadas na saúde ou em outro espaço sócio ocupacional, são orientadas e 

norteadas 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.  

No que se refere aos direitos e deveres dos assistentes sociais, os artigos 2º e 

3º do Código de Ética estabelece, entre outros: a garantia e defesa de suas atribuições e 

prerrogativas, com o livre exercício das atividades inerentes à profissão, participando da 

elaboração e gerenciamento das políticas sociais, com liberdade na realização de estudos e 

pesquisas. E se constitui como dever do assistente social desempenhar suas atividades 

profissionais, com eficiência e responsabilidade, observando a Legislação sempre em vigor. 

(BRASIL,2009). 
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O assistente social, como profissional de Saúde, tem como competências intervir 

junto às questões de cunho econômico, social e cultural, que possam comprometer a 

eficácia dos programas de promoção, proteção e ou recuperação da saúde. O papel do 

profissional vem se tornando muito mais que importante, configura-se necessário para a 

promoção e atenção à saúde. 

Segundo os Parâmetros de atuação dos assistentes sociais na Política de Saúde 

(CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL, 2010) a nova configuração da política de 

saúde vai impactar o trabalho do assistente social em diversas dimensões: nas condições 

de trabalho, na formação profissional, nas influências teóricas, na ampliação da demanda e 

na relação com os demais profissionais e movimentos sociais. Assim, amplia-se o trabalho 

precarizado e os profissionais são chamados a amenizar a situação da pobreza absoluta a 

que a classe trabalhadora é submetida. 

De acordo com o documento acima citado, são as competências que auxiliam na 

análise crítica da realidade, estruturando o trabalho do assistente social e estabelecendo as 

atribuições específicas necessárias ao enfrentamento das demandas sociais que se 

apresentam em seu cotidiano profissional. 

Destacam-se como principais ações a serem desenvolvidas pelo assistente 

social na área da saúde: 

 

Democratizar as informações por meio de orientações (individuais e coletivas) e /ou 
encaminhamentos quanto aos direitos sociais da população usuária; Construir o 
perfil socioeconômico dos usuários, evidenciando as condições determinantes e 
condicionantes de saúde, com vistas a possibilitar a formulação de estratégias de 
intervenção por meio da análise da situação socioeconômica (habitacional, 
trabalhista e previdenciária) e familiar dos usuários, bem como subsidiar a prática 
dos demais profissionais de saúde; Enfatizar os determinantes sociais da saúde dos 
usuários, familiares e acompanhantes por meio das abordagens individual e/ou 
grupal; Facilitar e possibilitar o acesso dos usuários aos serviços, bem como a 
garantia de direitos na esfera da seguridade social por meio da criação de 
mecanismos e rotinas de ação; Conhecer e mobilizar a rede de serviços, tendo por 
objetivo viabilizar os direitos sociais por meio de visitas institucionais, quando 
avaliada a necessidade pelo Serviço Social; Fortalecer os vínculos familiares, na 
perspectiva de incentivar o usuário e sua família a se tornarem sujeitos do processo 
de promoção, proteção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde; Buscar 
garantir o direito do usuário ao acesso aos serviços e Emitir manifestação técnica 
em matéria de serviço social, em pareceres individuais ou conjuntos, observando o 
disposto na Resolução CFESS nº 557/2009 (CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO 
SOCIAL, 2010, p. 44 - 45). 

 

O Código de Ética nos indica um rumo, um horizonte para o exercício 

profissional. O desafio é a materialização dos princípios éticos e políticos na cotidianidade 

do trabalho. O código é claro acerca dos princípios que segundo Iamamoto (2008) são 

essenciais, e dão suporte para vencer os desafios do dia-a-dia.  
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O exercício profissional orientado por um projeto profissional que contenha valores 
universalistas, baseado no humanismo concreto, numa concepção de homem 
enquanto sujeito autônomo, orientado por uma teoria que vise apreender os 
fundamentos dos processos sociais e iluminar as finalidades, faculta aos assistentes 
sociais a consciência de pertencer ao gênero e lhe permite desenvolver escolhas 
capazes de desencadear ações profissionais motivadas por compromissos 
sociocêntricos que transcendem a mera necessidade pessoal e profissional. 
(GUERRA, 2007, p.15). 

 

Orientados por um projeto profissional crítico, o profissional de serviço social 

está com certeza apto, em termos de possibilidade, a realizar uma intervenção profissional 

de qualidade, competência e compromisso (GUERRA, 2007). 

Pensar e realizar uma atuação competente e crítica do serviço social na área da 

saúde consiste em estar articulado e sintonizado ao movimento dos trabalhadores e de 

usuários que lutam pela real efetivação do SUS, para tanto, é necessário conhecer a 

realidade das condições de vida e trabalho dos usuários, esclarecendo determinantes 

sociais que interferem no processo saúde-doença. Assegurar o acesso de todo e qualquer 

usuário aos serviços de saúde, buscando a atuação em equipe, tendo em vista a 

interdisciplinaridade da atenção em saúde, também consiste na intervenção do assistente 

social na saúde (CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL, 2010). 
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