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RESUMO 
 
A inserção do Serviço Social na promoção, proteção e 
recuperação da saúde, tem se tornado necessária devido 
a ampliação do conceito de saúde, que compreende o 
processo saúde-doença como decorrente das condições 
de vida da população. Dessa forma, o presente artigo 
objetiva refletir sobre os desafios e possibilidades que o 
SUS coloca como prática do Assistente Social para se 
pensar e construir criticamente ações que visem à 
garantia de direitos coletivos, e para, além disso, 
possibilitar a ampliação do espaço profissional. 
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ABSTRACT 
 
The insertion of Social Work, has become necessary in 
the promotion, protection and recovery of health, due to 
expansion of its concept, comprising the health- disease 
as a result of the living conditions of the population. Thus, 
this article aims to reflect on the challenges and 
opportunities that SUS places as practice of the social 
worker to think critically and build actions that aim to 
guarantee collective rights, and also enable an expansion 
of professional space. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Refletir sobre um sistema de Saúde pautado em práticas que garantam a 

sua promoção, proteção e recuperação é, sobretudo, quebrar alguns tabus existentes 

em torno da velha cultura do modelo de saúde curativa, que predominou durante muito 

tempo no Brasil. A promoção da saúde ganha sustentação na atualidade por encorajar 

reflexões amplas sobre o tema, promovendo diálogos como parte do processo de 

conscientização crítica sobre a melhoria da qualidade de vida.  

Com o fortalecimento da atenção básica via a expansão da Estratégia de 

Saúde da Família – ESF e seu conjunto de ações na Saúde houve um 

redirecionamento exigido para o trabalho dos profissionais que se dedicam a essa 

área, dentre eles o Assistente Social. A atuação desse profissional pode ser percebida 

com destaque na consolidação do Sistema Único de Saúde - SUS, considerando os 

determinantes sociais na saúde explicitados em seu conceito ampliado. 

Logo, é de fundamental importância falar sobre a inclusão do Assistente 

Social na Política de Saúde, pois, o debate está ligado a todas as pessoas que fazem 

uso dos serviços e benefícios oferecidos pela política. Na perspectiva do Serviço 

Social representa um novo caminho que está sendo construído por pessoas que 

sonham com uma sociedade justa, solidária e pronta para garantir os direitos, 

orientada pelos princípios ético-políticos da categoria profissional e pelos princípios do 

SUS, sendo que ambos têm como expectativa a universalização dos direitos sociais 

através da democratização das ações e serviços de saúde. 

 

2 O SERVIÇO SOCIAL E A SAÚDE NO BRASIL 

 

A trajetória da Política de Saúde no Brasil nos mostra que, na década de 

20, com a Reforma Sanitária, a Saúde Pública tentou expandir seus serviços de 

atendimento a todos os trabalhadores. A ampliação do atendimento por parte do poder 

central constituiu-se numa das estratégias da União. Sendo deste período a Lei Eloy 

Chaves, considerada o ponto de partida da Previdência Social que, instituindo o 

sistema de Caixas de Aposentadorias e Pensão - CAPS atende, num primeiro 

momento, aos trabalhadores ferroviários, posteriormente, sendo estendida aos 

marítimos e estivadores. (MOTA, 2009).  



 

 

                  

Segundo Mota (2009), “as questões sociais, em geral, e as de saúde, em 

particular, já colocadas desde a década de 20, precisavam ser enfrentadas de forma 

mais sofisticada”, transformando-se em questão política, com a intervenção do Estado 

e a criação de novos aparelhos que contemplassem de algum modo os assalariados 

urbanos, que se caracterizavam como sujeitos sociais importantes no cenário político 

nacional em decorrência da nova dinâmica da acumulação capitalista. 

Desta forma, a formulação da Política de Saúde na década de 30, de 

caráter nacional, foi organizada em dois subsetores: o de saúde pública e o de 

medicina previdenciária. “O subsetor de saúde pública se centralizará na criação de 

condições sanitárias mínimas para as populações urbanas e, restritamente, para as do 

campo. O subsetor de medicina previdenciária só virá superar o de saúde pública a 

partir de 1966” (MOTA, 2009, p. 91). 

Cabe lembrar que o Serviço Social surgiu no Brasil nesta mesma década, 

sob influência europeia e da Igreja Católica, em época de intensificação do processo 

de industrialização no país, “com crescente urbanização e ampliação da massa de 

trabalhadores em precárias condições de saúde e habitação” (ibidem), o que fez com 

que a classe operária começasse a se organizar para reivindicar melhores condições 

de vida e de trabalho. 

O processo de institucionalização do Serviço Social como profissão 

reconhecida na divisão social do trabalho está vinculado à criação das grandes 

instituições assistenciais, especialmente na década de 40, quando o Estado Novo vai 

buscar na classe operária sua legitimidade e, por isso, incorpora parte das 

reivindicações destes. 

Nesse período, ampliou-se a ação profissional na área da Saúde, 

transformando-se no setor que mais absorveu Assistentes Sociais. O novo conceito de 

saúde elaborado pela Organização Mundial de Saúde - OMS, em 1948, vinculada ao 

agravamento das condições de saúde da população, fez com que o Assistente Social 

fosse requisitado para trabalhar desenvolvendo uma “prática educativa com 

intervenção normativa no modo de vida da ‘clientela’, com relação aos hábitos de 

higiene e saúde, e atuou nos programas prioritários estabelecidos pelas 

normatizações na política de saúde”. (BRAVO, 2004, p. 29). 

Devido à expansão capitalista que acarretaram necessidades, o Serviço 

Social recebeu a partir de 1945 influências norte americana. Os Assistentes Sociais 

trabalharam em hospitais como mediadores entre essa instituição e a população, com 

a finalidade de viabilizar o acesso dos usuários aos serviços e benefícios, utilizando 



 

 

                  

como metodologia o plantão social, a triagem, a orientação previdenciária, as ações no 

âmbito curativo hospitalar, entre outros. 

Matos (2013, p. 57 apud Pinheiro, 1985) afirma que: 

 

Na área da saúde, o Serviço Social surge nos hospitais com a 
demanda de construir um elo da instituição com a família e com o 
usuário, visando a garantir o seu tratamento após a alta, bem como 
para realizar um trabalho com a família para que não sofresse 
materialidade com a ausência do Chefe. 
 

 
Nessa época, o objeto do Serviço Social se coloca, como ‘situação 

problema’. Sendo assim, começam a surgir questionamentos por parte de alguns 

Assistentes Sociais quanto ao conservadorismo da profissão. Esse processo de crítica 

emergiu na metade a década de 60 e início da década de 1970, quando a categoria 

começa a se organizar em um movimento de renovação profissional, que se expressa 

em busca de um novo paradigma à luz da teoria marxista. 

Assim, Silva (1995, p.72) destaca que: 

 

O Movimento de Reconceituação do Serviço Social, a partir da 
perspectiva hegemônica, no contexto da América Latina, impõem aos 
assistentes sociais a necessidade de ruptura com o caráter 
conservador que deu origem à profissão, calcado no atrelamento às 
demandas e interesses institucionais, e coloca como exigência a 
necessidade de construção de uma nova proposta de ação 
profissional, tendo em vista as demandas e os interesses dos setores 
populares que constituem, majoritariamente, a clientela do Serviço 
Social. 

 
 
Com o Movimento de Reconceituação, é que o Serviço Social vai rever sua 

intervenção e seu objeto, entendido hoje como questão social. Iamamoto (2007) 

ressalta que a questão social não é apenas desigualdade, é resistência e rebeldia por 

envolver sujeitos que vivenciam as desigualdades e a elas resistem, se opõem. Um 

dos grandes desafios que se coloca ao Assistente Social é compreender e decifrar as 

múltiplas expressões da questão social, sua gênese e as novas características que 

assume na contemporaneidade. 

 

O Serviço Social tem na questão social a base de sua fundação como 
especialização do trabalho. Questão social apreendida como o conjunto das 
expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, que tem 
uma raiz comum: a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho 
torna-se mais amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos 
mantém-se privada, monopolizada por uma parte da sociedade. 
(IAMAMOTO, 2007, p. 27)  



 

 

                  

 
 

 Era então, necessário criar legitimidade para a profissão, romper com uma 

teoria e uma prática consideradas conservadoras, e comprometer-se com a realidade 

latino-americana, impondo uma ação profissional, uma posição ideológica engajada na 

luta a favor da classe oprimida e explorada. Porém, esse anseio por mudança não foi 

possível naquele momento, pois, o Brasil passava por um golpe militar trazendo para o 

Serviço Social uma adequação às exigências da ditadura com o propósito de ser 

burocrático, tendo que se limitar à concessão de benefícios, sedimentando sua ação 

na prática curativa e psicologizando as relações sociais. 

Nessa conjuntura, há um movimento significativo na saúde coletiva, que 

também ocorre no Serviço Social, o movimento de ampliação do debate teórico e da 

incorporação de algumas temáticas como: o Estado e as políticas sociais 

fundamentadas no marxismo. (BRAVO, 2004). O movimento sanitário, que vinha 

sendo construído desde meados dos anos 70, colocou em debate a relação da prática 

em saúde com a estrutura de classes da sociedade, avançando assim na elaboração 

de propostas de fortalecimento do setor público. 

Nesse período, a Política de Saúde enfrentou permanente tensão entre os 

interesses do Estado, do setor privado e do movimento sanitário, pois, com a 

redemocratização política a partir da década de 80, a sociedade brasileira passa por 

um período de mobilização política. 

Contudo, a 8ª Conferência Nacional de Saúde considerada um marco 

histórico da Política de Saúde brasileira, onde foram discutidos aspectos de grande 

importância para um modelo de saúde voltado para a população, trazendo para tanto 

um novo conceito de saúde. Assim, com a Constituição Federal de 1988 foi 

consolidada a conquista da Saúde como direito de todos e dever do Estado, inserindo 

também, um Sistema Único de Saúde - SUS. 

A conjuntura, neste período, era de crise do Estado brasileiro, de falência 

da atenção à saúde, de um movimento de ruptura com a política de Saúde vigente e a 

construção de uma reforma sanitária brasileira. Neste contexto o Serviço Social sofreu 

influências, pois também estava passando por um processo interno de revisão, um 

processo de negação do Serviço Social tradicional, tendo sido neste período que se 

deu o início da maturidade da tendência hegemônica atual da profissão, período em 

que ocorreu a vinculação da profissão com a tradição marxista. 

Conforme Matos (2013, p. 204): 

 



 

 

                  

Num balanço do Serviço Social na área da saúde dos anos 80, mesmo com 
todas essas lacunas no fazer profissional, observa-se uma mudança de 
posições, a saber: a postura crítica dos trabalhos em saúde apresentados 
nos Congressos Brasileiros de Assistentes Sociais de 85 e 89; a 
apresentação de alguns trabalhos nos Congressos Brasileiros de Saúde 
Coletiva; a proposta de intervenção formulada pela Associação Brasileira de 
Ensino de Serviço Social (ABESS), Associação Nacional dos Assistentes 
Sociais (ANAS) e Conselho Federal de Assistentes Sociais (CFAS) para o 
Serviço Social do INAMPS; e a articulação do CFAS com outros conselhos 
federais da área da saúde. 

 
 

A partir das discussões realizadas em torno da implantação do SUS, da 

Saúde como direito da população, bem como, a inserção de um modelo voltado para a 

saúde e não mais para a doença, as ações do Serviço Social vêm como suporte. Vêm 

para assegurar que todos os serviços estejam acessíveis, devendo se situar como 

espaço de promoção da cidadania e de produção de estratégias que fomentem e 

fortaleçam redes de suporte social, propiciando maior integração entre serviços sociais 

e outros equipamentos públicos, além dos serviços de saúde nos territórios adstritos, 

contribuindo para o desenvolvimento de ações intersetoriais que visem o 

fortalecimento da cidadania. 

O projeto de reforma sanitária, que tem como base o Estado democrático 

de direito, responsável pelas políticas sociais e consequentemente pela Saúde, 

defende a universalização das políticas sociais e a garantia dos direitos sociais 

vem/vindo de encontro ao momento de renovação do Serviço Social, onde o mesmo 

rompe com as práticas tradicionais, vinculadas aos interesses da classe dominante. 

Assim, a Resolução Nacional de Saúde (CNS) nº 218, de 6 de março de 1997, 

reconhece a categoria de Assistentes Sociais como profissionais de Saúde, como 

também, a Resolução CFESS nº 383, de 29 de março de 1999, caracteriza o 

Assistente Social como profissional da Saúde (BRASIL, 2010, p. 11). 

É importante compreender como os aspectos sociais, econômicos e 

culturais interferem no processo saúde/doença, e cabe ao Serviço Social a busca de 

ações estratégicas como necessidade para a superação desse quadro, reforçando o 

direito social à saúde. 

Nesse sentido, Matos (2009, p. 206), ressalta que: 

 

O projeto da reforma sanitária vem apresentando, como demandas, que o 
assistente social trabalhe as seguintes questões: busca de democratização 
do acesso às unidades e os serviços de saúde, atendimento humanizado, 
estratégias de interação da instituição de saúde com a realidade, 
interdisciplinaridade, ênfase nas abordagens grupais, acesso democrático às 
informações e estímulo à participação cidadã. 

 
 



 

 

                  

O Serviço Social, nos anos 90, atinge sua maturidade embasada na teoria 

social crítica. O projeto da profissão dos Assistentes Sociais conquista sua hegemonia, 

identificado com “um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma 

nova ordem societária, sem dominação-exploração de classe, etnia e gênero”, com um 

“posicionamento em favor da equidade e justiça social que assegure universalidade de 

acesso a bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua 

gestão democrática”. (CRESS, 2005, p. 21).  

Desta forma, o Assistente Social que trabalha na área da Saúde (BRAVO, 

2004) vai buscar, através de sua intervenção, a compreensão dos aspectos 

econômicos, sociais e culturais que interferem no processo saúde-doença, e 

estratégias para o enfrentamento destas questões. Seu trabalho deve ter como eixo 

central a busca criativa e incessante da incorporação destes conhecimentos, 

articulados aos princípios do projeto da Reforma Sanitária e do projeto ético-político do 

Serviço Social. É sempre na referência a esses dois projetos que se poderá ter a 

compreensão se/de que o profissional está, de fato, dando respostas qualificadas às 

necessidades apresentadas pelos usuários da Saúde.  

Uma exigência que se coloca ao profissional da área da Saúde é a 

necessidade de se conhecer a essência da proposta do SUS, principalmente no que 

se refere a princípios e diretrizes, pois indicam o caminho para uma prática 

direcionada aos interesses dos trabalhadores. O Assistente Social, através do acesso 

a serviços, políticas sociais e da criação e reformulação de estratégias que garantam a 

real efetivação do SUS, busca garantir o direito à saúde como direito fundamental do 

ser humano e dever do Estado.  

A atenção à saúde não está centrada apenas sob o enfoque médico, mas 

nas diferentes intervenções cujas práticas enfocam a prevenção. Devem-se 

compreender os aspectos sociais, econômicos e culturais que interferem no processo 

saúde-doença, cabendo ao Serviço Social a busca de ações estratégicas, reforçando, 

assim, o direito social à saúde. 

Nesse sentido, o profissional do Serviço Social através de seu 

conhecimento teórico-metodológico das diferentes expressões da questão social na 

área da Saúde, proporciona meios para que os usuários (cidadãos) possam adquirir 

consciência de seu direito à saúde e compreender esta como dever do Estado em 

provê-la, bem como fortalecer o caráter público das ações e serviços da seguridade 

social. 



 

 

                  

Assim, é fundamental que este profissional efetive em suas ações a 

promoção, prevenção e proteção, como está posto nos princípios do SUS, podendo 

ser realizado também trabalhos educativos com a comunidade, fortalecendo ainda as 

ações e serviços de atenção básica, pois estes são portas de entrada do sistema de 

saúde. 

O Assistente Social deve estimular a criação e o desenvolvimento de 

espaços coletivos para a democratização de informações e conhecimentos para que, 

através de uma prática reflexiva e crítica do processo de promoção da saúde e 

prevenção de doenças. Essas ações não devem se restringir aos usuários dos 

serviços, mas também aos profissionais da Saúde de uma forma geral. 

O eixo central para o trabalho do Assistente Social na saúde é a busca 

criativa e incessante da incorporação dos conhecimentos e das novas requisições, 

articulados aos princípios do projeto de reforma sanitária e ético-político do próprio 

Serviço Social. 

O profissional do Serviço Social deve articular-se aos demais profissionais, 

trabalhando com uma equipe multiprofissional e interprofissional da Saúde para que, 

juntos, possam defender o Sistema Único de Saúde e formular estratégias para a 

consolidação dos direitos à saúde. 

O profissional de Serviço Social deve ter o objetivo de atingir a 

universalidade e a equidade do atendimento a saúde. Para isso, sua ação deve estar 

em rede com os demais serviços que asseguram os direitos sociais, para que, assim, 

ocorra verdadeiramente a alteração da realidade e a consolidação do Projeto de 

Reforma Sanitária. É preciso que o profissional tenha o conhecimento, siga a sua 

direção profissional, seu projeto ético-político-profissional, tenha um comprometimento 

e uma vontade, tenha assim uma ação complexa e completa. 

A inserção do Serviço Social tem se tornado necessária na promoção, 

proteção e recuperação da saúde, como consequência do conceito ampliado de 

saúde, que compreende o processo saúde-doença como decorrente das condições de 

vida e de trabalho. Dessa maneira, o Assistente Social tem função de destaque na 

alteração da saúde e das condições de saúde da população, uma vez que no cotidiano 

profissional estão presentes as demandas da questão social e as possibilidades de 

atendimento por meio da política social de Saúde. 

O Assistente Social se insere em uma realidade complexa e contraditória, 

encontrando em sua prática limites para uma atuação diferenciada daquela instituída 

tradicionalmente. Cabe ao Assistente Social refletir sobre estes fazeres, tendo como 



 

 

                  

eixo norteador o projeto ético político profissional do Serviço Social, para então 

vislumbrar novas alternativas profissionais. 

A prática do Assistente Social na Saúde tem inúmeros limites e obstáculos 

para um agir comprometido com os princípios e diretrizes do Código de Ética 

Profissional. No entanto, também traz possibilidades para uma prática inovadora e 

diferenciada daquela tradicionalmente instituída no âmbito institucional. 

Marilda Iamamoto (2007, p.20) ao analisar tal questão afirma que: 

 

Um dos maiores desafios que o Assistente Social vive no presente é 
desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de 
trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar direitos, a partir de 
demandas emergentes no cotidiano. Enfim, ser um profissional propositivo e 
não só executivo. 

 
 

Assim, o desafio do Assistente Social nos dias de hoje, é desenvolver 

propostas de trabalho criativas e inovadoras, que sejam capazes de concretizar 

direitos sociais dos usuários da saúde pública, visando a ampliação da qualidade de 

vida da população através de práticas de promoção de saúde. 

 

3 O SERVIÇO SOCIAL NO NASF 

 

A inclusão do Assistente Social na atenção básica em saúde ganha 

destaque a partir da Lei n° 8.080 de 1990, com a criação de novos espaços como o 

Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF, quando vem ampliando o foco de 

atenção à saúde, tencionando constantemente a superação do modelo de atenção 

centrado na doença. No entanto, como serviço que pretende superar esse padrão, o 

NASF vai aos poucos ganhando legitimidade através dos desafios enfrentados 

diariamente pelos profissionais, e dentre eles está o Assistente Social. 

De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 27, o profissional do 

Serviço Social é fundamental para o que prevê a Portaria nº 154, que regulamenta a 

criação dos NASF. 

As ações de serviço social deverão se situar como espaço de promoção da 
cidadania e de produção de estratégias que fomentem e fortaleçam redes de 
suporte social, propiciando maior integração entre serviços sociais e outros 
equipamentos públicos e os serviços de saúde nos territórios adscritos, 
contribuindo para o desenvolvimento de ações intersetoriais que visem ao 
fortalecimento da cidadania (BRASIL, 2010). 

 
 

A atuação do profissional tem particularidades como toda profissão, pois, o 

Serviço Social não atua sobre uma única necessidade humana, nem tampouco se 



 

 

                  

destina a todos os homens de uma sociedade, sem distinção de renda ou classe. Sua 

especificidade está no fato de atuar sobre todas as necessidades humanas de uma 

dada classe social, ou seja, aquela formada pelos grupos subalternos, pauperizados 

ou excluídos dos bens, serviços e riquezas dessa mesma sociedade. 

Dentre as nove áreas estratégicas de atenção à saúde no NASF, o Serviço 

Social destaca-se ao trabalhar com a questão social e nas suas mais variadas 

expressões cotidianas, sendo desenvolvido de forma interdisciplinar e integrada com 

as demais equipes. No entanto, uma intervenção profissional necessita acima de tudo 

articular a realidade concreta com a realidade subjetiva, realizando assim uma 

intervenção crítica e reflexiva. 

O Assistente Social pode dispor de um discurso de compromisso ético-

politico com a população, mas se não realizar uma análise das condições concretas 

vai reeditar programas e projetos alheios às necessidades dos usuários (BRASIL, 

2010). 

Em conformidade com o Caderno de Atenção Básica nº 27, o Assistente 

Social no NASF tem, como um dos objetivos, desenvolver ações que garantam a 

escuta e acolhida dos usuários, que contribuam e incentivem no processo de 

fortalecimento da autonomia e da organização pessoal do usuário, apoiando-os na 

construção e ressignificação de seu projeto de vida. 

No entanto, faz-se necessário ressaltar que toda ação deve ser 

desenvolvida de forma interdisciplinar e integrada com os demais profissionais das 

equipes, partindo de um conhecimento aprofundado do território de abrangência, de 

seu perfil epidemiológico, do mapeamento das situações e áreas de maior risco. 

A perspectiva é criar espaços grupais que possibilitem a construção de 

relações humanizadoras e socializadoras por meio de trocas de experiências e 

construção de rede de apoio, desenvolvendo ações integradas com os profissionais da 

equipe correlacionados com a área de atuação em atenção à Saúde e demais políticas 

públicas. 

Além disso, princípios e diretrizes da Portaria nº154 devem ser levados em 

consideração, como a intersetorialidade, que deve permitir uma articulação entre 

sujeitos de setores sociais diversos e, portanto, de saberes, poderes, vontades; e a 

integralidade que pode ser considerada como a principal diretriz do NASF e que 

poderá contribuir na organização do processo de trabalho, de forma a afastar o risco 

da fragmentação. Assim, as ações do Assistente Social no Núcleo devem promover o 



 

 

                  

desenvolvimento de toda comunidade, fortalecendo os espaços sociais, comunitários e 

locais em geral, percebidos através de conselhos e conferências. 

Nesse sentido, o Serviço Social no NASF constrói mais um campo de 

atuação na política de Saúde, chamado a ser um viabilizador desta política no que se 

refere à garantia dos direitos sociais. 

A intervenção do profissional de Serviço Social inserido na atenção básica 

de saúde/NASF deve potencializar a orientação social para ampliar o acesso dos 

usuários à política de Saúde, com foco na mobilização e participação popular. Vale 

ressaltar que “para a promoção da saúde, é fundamental organizar o trabalho 

vinculado à garantia de direitos de cidadania e à produção de autonomia de sujeitos 

coletivos” (DIRETRIZES DO NASF, 2009, p. 19). 

A atuação da área de Serviço Social no NASF traz significativas 

contribuições na articulação e na formulação de estratégias que buscam reforçar e 

criar experiências nos serviços de Saúde, que efetivem o direito à saúde. Os 

Assistentes Sociais, ao trabalharem com a questão social nas suas mais variadas 

expressões cotidianas, têm o desafio de estabelecer estratégias do agir profissional de 

forma criativa e inovadora, articulando e mobilizando a comunidade, as equipes e a 

rede, desenvolvendo um trabalho formativo e informativo, que se complementam na 

interlocução com outras categorias profissionais. 

Portanto, a atuação do Serviço Social no NASF deve partir da 

compreensão de que o direito à saúde se faz pela promoção da cidadania, efetivando 

o direito à saúde. E as ações junto às equipes de saúde da família, deve voltar-se para 

articulações intersetoriais, educação, mobilização em saúde e formação de redes de 

proteção social, como forma de provocar mudanças significativas nos serviços de 

Saúde, sobretudo no que diz respeito à melhoria do atendimento e as respostas às 

necessidades de saúde. 

Outro objetivo preconizado pelas diretrizes é a socialização das 

informações nas equipes e a participação de discussões de situações vivenciadas por 

usuários e/ou familiares com as demais categorias profissionais, valorizando as ações 

desenvolvidas por eles, promovendo a integração dos demais membros da equipe de 

trabalho. Isso porque princípios agregadores fazem parte do fazer profissional da 

categoria, seja com a comunidade, seja com as equipes onde o profissional se insere. 

Na perspectiva de incentivar a participação dos usuários nos fóruns de 

discussão e deliberação, tais como: Conselhos Locais de Saúde, Conselho Distrital de 

Saúde, Conselhos de Assistência Social, Conselho de Direitos da Criança e do 



 

 

                  

Adolescente, Conselhos de Idoso e demais Conselhos de direitos, Reuniões da 

Comunidade, entre outros, o Assistente Social se propõe a fortalecer o desejo de 

participação dos sujeitos, dos atores sociais. Há um compromisso da categoria com o 

fortalecimento da autonomia dos sujeitos, no sentido de que busquem suas próprias 

perspectivas e alternativas de vida.  

 Ainda na direção de construir alternativas de participação e autonomia, o 

Assistente Social participa, como diretriz de seu trabalho na Saúde, da elaboração 

conceitual/metodológica para apoiar as práticas educativo-participativas desenvolvidas 

pela equipe de trabalho, com usuários e população atendida. 

O Serviço Social inserido no NASF traz à tona propostas de renovação, 

tanto do aspecto de saúde do indivíduo, como também estrutural-organizativo, pois, 

reabilita o mesmo para a sua reinserção salutar na sociedade. O profissional articula a 

Política de Saúde com as demais Políticas Públicas a fim de viabilizar com maior 

efetividade a relação do direito a todos os mínimos sociais que são garantidos à 

população. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A prática profissional dos Assistentes Sociais vem ao longo dos anos se 

desenvolvendo e a cada dia tem se tornado uma prática necessária para a promoção 

e atenção à saúde. Sua intervenção tem se ampliado e se consolidado diante da 

concepção de que o processo saúde-doença é determinado socialmente e reforçado 

pelo conceito de saúde. 

Dessa forma, cabe aos Assistentes Sociais promover ações estratégicas 

reforçando o direito social à saúde, sendo agente facilitador ao acesso da população 

as informações e ações educativas que possam ser percebidas como fruto das 

condições de vida e das relações sociais e econômicas. 

Apesar de a atuação do Serviço Social na saúde ser ampla, aos poucos 

vem ganhando espaço em serviços como o NASF, que ainda por estar aquém do que 

pretende sua proposta, é um espaço que possibilita exercer a prática em trabalhos 

multiprofissionais, interdisciplinares e intersetoriais. 

Deste modo, a intervenção prática e teórica do Serviço Social no SUS 

precisa ser fortalecida na proposição de caminhos para o desenvolvimento da 

autonomia e da emancipação, visando ampliar as oportunidades de escolhas dos 

sujeitos sociais e o acesso aos recursos para um padrão de vida digno. 
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