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RESUMO 

 

Este presente trabalho tem por finalidade contribuir para a compreensão e   debate 
referente a inserção do Serviço Social na Estratégia de Saúde da Família, que 
abrange a saúde da família e comunidade, nas múltiplas expressões da questão 
social. Assim, o objetivo geral é compreender o contexto histórico da atuação do 
Serviço Social na saúde brasileira. As pesquisas bibliográficas foi a metodologia 
utilizada, junto ao um estudo qualitativo. A importância da inserção do Serviço Social 
na Estratégia de Saúde da Família, trazendo possibilidades de intervenção como: 
Planejamento familiar, Previdência Social, incentivo ao aleitamento materno exclusivo, 
promoção de ações sociais a população usuária. 
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ABSTRACT 

 
This paper aims to contribute to the understanding and debate concerning the insertion 
of Social Service in the Family Health Strategy, which covers the health of the family 
and community, in the multiple expressions of the social question. Thus, the general 
objective is to understand the historical context of the performance of Social Service 
in Brazilian health. The bibliographic research was the methodology used, together 
with a qualitative study. The importance of insertion of Social Service in the Family 
Health Strategy, bringing possibilities of intervention such as: Family planning, Social 
Security, incentive to exclusive breastfeeding, promotion of social actions to the user 
population. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho  contribui  para o entendimento sobre a inserção do Serviço Social 

na Estratégia de saúde da Família  (ESF), o qual a função desse profissional é 

diretamente com o usuário, contribuindo para a garantia de seus direitos,  do 

fortalecimento de vínculo, possibilitando aos usuários a garantia dos seus direitos 

alcançando a totalidade social, no exercício da cidadania, através de acessos que os 

levem conhecimento das Políticas Públicas disponíveis além do seu âmbito territorial, 

onde a atuação do Assistente Social possibilita esse acesso aos usuários de acordo 

com a demanda.  

A Estratégia de Saúde da família - (ESF), faz atendimentos pelo Sistema Único 

de Saúde- (SUS), no âmbito da atenção básica de forma resolutiva e impactante na 

situação de saúde dos usuários e coletividades. A falta de conhecimento dos direitos 

sociais dos usuários, demanda social nos faz refletir a importância da inserção do 

Serviço Social nas unidades da Estratégia de Saúde da família - (ESF). 

 

É importante a atuação do Serviço Social na Estratégia de Saúde da família? 

A importância do Serviço Social na equipe interdisciplinar na Estratégia de Saúde da 

família – ESF, traz novos instrumentos oferecidos pelo Ministério da Saúde, junto ao 

Sistema Único de Assistência Social– SUAS, trazendo possibilidades de intervenção 

como: Planejamento familiar, Previdência Social, incentivo ao aleitamento materno 

exclusivo, promoção de ações sociais a população usuária. 

 

Compreender o contexto do avanço histórico na Saúde do Brasil pelos 

movimentos e lutas sociais com objetivo de um Sistema de Saúde universal e 

sanitarista. Uma Conquista na Constituição Federal de 1988, o qual formou-se o tripé 

da Seguridade Social (Saúde, Assistência e Previdência), na garantia dos direitos dos 

cidadãos, mas somente a Política Pública da Saúde tem acesso universal, através do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Nos traz o entendimento da importância do Serviço 

Social na Estratégia de Saúde da Família- ESF. 
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Pesquisar bibliografias sobre a atuação do Assistente Social na Saúde; Estudar 

a legislação do Sistema Único de Saúde; Debater a importância da inserção do 

Serviço Social na Estratégia Saúde da Família, são os objetivos específicos para a 

compreensão da importância da Atuação do Assistente Social, na Estratégia da Saúde 

da Família possibilitando a garantia dos direitos dos usuários no âmbito social, através 

de  promoções e prevenções dentro das expressões da questão social, de acordo com 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

 A metodologia foi construída através de uma pesquisa qualitativa, 

contextualizando a histórica da Assistência Social no Brasil e suas particularidades. 

Este estudo possui uma natureza eminentemente documental, ou seja, foi realizado 

através de pesquisa bibliográfica, tendo como fonte básica a própria lei, com subsídios 

na literatura corrente (livros, artigos e outros), tais como: BRAVO (2006), MENDES 

(1994), CORREIA (2005) e outros.  
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 CAPÍTULO I-  O SERVIÇO SOCIAL NO SISTEMA DE SAÚDE BRASILEIRO 

 

Neste capítulo vamos contextualizar o histórico do Serviço Social, junto ao   

Sistema de Saúde Brasileiro, através dos movimentos Sociais e lutas sociais até a 

promulgação do Sistema Único de Saúde – SUS, abarcando a atuação do Assistente 

Social na área da Saúde até o período da implementação da Constituição Federal de 

1988, as questões sociais, nas equipes multiprofissionais, onde as decisões priorizam-

se o bem-estar dos os usuários possibilitando a garantia dos seus direitos. 

 

Segundo Bravo (1996), “o Serviço Social na saúde vai receber as influências 

da modernização que se operou no âmbito das Políticas Sociais, sedimentando na 

sua pratica curativa, principalmente na assistência médica previdenciária” (BRAVO 

,2006, p.31). Nesse contexto histórico vamos enfatizar o Serviço Social na saúde e 

não iremos aprofundar na gênese do Serviço Social. 

 

1.1 A INSERÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NO SISTEMA DE SAÚDE  

 

Na década de 1930 o Estado assume a responsabilidade do sistema de saúde, 

o qual na mesma década surgi o Serviço Social com fortes influencias no contexto 

histórico-social. Porém somente em 1945 a saúde foi caracterizada como uma política. 

À área da saúde tornou-se o principal campo de absorção de Assistentes Sociais em 

1948, em razão da formulação de um conceito de saúde. Bravo (2006) enfatiza “O 

surgimento e o desenvolvimento do Serviço Social no período de 1930 e 1964, bem 

como a ação profissional na área da saúde, mostram algumas evidencias 

significativas”. (BRAVO ,2006, p.27). 

 

O Seguro Social surgiu no Brasil em 1923, com a promulgação, pelo Presidente 

Artur Bernardes, da Lei nº 4.682 de 24 de janeiro, de autoria do Deputado Eloy 

Chaves, a área da saúde pública começa a se desenvolver, através das instituições 

assistenciais e previdenciárias. 
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De acordo com Bravo (2013),  

 

“[...] na década 1930, e principalmente a partir do Estado Novo. O Serviço 
Social atuou principalmente na assistência aos grupos” marginalizados” do 
mercado do trabalho, não agindo de forma ativa, pois a criação de alguns 
direitos sociais e as condições de assistência supriram, no período, as 
respostas que poderiam ser dadas pelos assistentes sociais. As principais 
áreas de ação dos profissionais, no seu início, foram asilos, albergues, 
orfanatos e dispensários (e, em São Paulo, a Secretaria de Promoção Social. 
A área de saúde abriu-se em seguida, mas de forma embrionária”. 
(BRAVO,2013, p.156).  
 

 

Em 1948 houve uma mudança no conceito de saúde através da Reforma 

Sanitária com novas demandas para atuação do Assistente Social tais como: com a 

acessibilidade do serviço à saúde, um atendimento humanizado e democrático, 

visando a implementação a interação a instituição de saúde, a interdisciplinaridade na 

abordagem de grupos participativos possibilitando a cidadania.  A Organização 

Mundial de Saúde (1946) define saúde como sendo “o estado do mais completo bem-

estar físico, mental e social e não apenas a ausência de enfermidade.” (BRASIL, 

Ministério da Saúde, 2004). 

 

Segundo Bravo (2006), “A profissão [...] até os anos 1960, não sofreu nenhuma 

alteração significativa que ameaçasse o bloco hegemônico e conservador, que 

dominou tanto a produção do conhecimento como as entidades organizativas e o 

trabalho profissional”. (BRAVO,2006, p.30). 

 

É importante ressaltar que nos anos de 1960, o destacar a atuação do 

Ministério da Saúde em áreas geográficas distantes e carentes e pela introdução de 

inovações na assistência médico-sanitária, tais como técnicas de programação e 

avaliação e métodos de capacitação de pessoal em saúde pública.  

 

De acordo com Bravo (2006), 

    

“A política de saúde formulada nesse período era de caráter nacional, 
organizada em dois subsetores: o de saúde pública e o de medicina 
previdenciária. O subsetor de saúde pública será predominante até meados 
de 60 e centralizou-se na criação de condições sanitárias mínimas para as 
populações urbanas e, restritamente, para as do campo. O subsetor de 
medicina previdenciária só virá sobrepujar o de saúde pública a partir de 
1966.” (BRAVO, 2007, P.4).  
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Bravo (2007) enfatiza; 

 

“O processo de crítica iniciado no Serviço Social, na década de 60 teve muita 

pouca repercussão na área da saúde. A ênfase, nesse setor, foi sedimentar 
um padrão técnico para atender as necessidades de assistência médica que 
vai ser reforçada nos pós- 64, com maior sofisticação. Comprova- o resultado 
no grupo de estudo que acerca do Serviço Social no campo da saúde, no II 
congresso Brasileiro de Serviço Social realizado em 1961, que definiu como 
objetivo de a ação profissional relacionar a doença nos aspectos emocionais, 
psicológicos e sociais, centralizando – se múltiplas implicações desses 
fatores, que impedem a preservação da saúde, ou tratamento da doença ou 
retardam a convalescença.” (BRAVO, 2007, p.102). 

 
 
 

O único aspecto inovador sugerido no II Congresso Brasileiro relacionado à 
ação do assistente social na saúde, restrito no seu enfoque aos ambulatórios 
e hospitais, foi estímulo às abordagens grupal e comunitária e também a 
sinalização para o enfoque em saúde pública na proteção, prevenção e 
recuperação da saúde. [...]. . (BRAVO, 2007, P.102). 

 
 
 

No período do ano 1960 o Serviço Social que atuava na área da saúde no 

método tradicional, somente no II Congresso Brasileiro de Serviço Social em 1961, 

passou a definir novas metodologias para atuação.  

 

 

1.1.1- A transição da atuação e metodologia do Serviço Social na saúde  

 

 

O período de 1964-1974 para o Serviço Social foi determinante quanto o 

aspecto histórico e social, pelas profundas transformações, o Serviço Social vivia o 

movimento de Reconceituação, principalmente na atuação do Assistente Social na 

área da Saúde, devido os grandes Movimentos Sociais e da conjuntura em questão, 

pelas situações vivenciadas pela ditatura a transição política, devido um processo 

progressivo de mudanças para o Serviço Social.  
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As Políticas Sociais no Brasil foi o tema central na III Conferência Brasileira de 

Assistentes Sociais, em 1979, de acordo com Bravo (2007) “A questão de saúde foi 

abordada em duas mesas: “A política governamental e saúde e a Realidade de direitos 

sociais na saúde’. [...]”. (BRAVO,2007, P.116). 

 

 

 Devido ao pouco conhecimento dos Assistentes Sociais dos temas abordados 

foi considerado insuficiente ao resultado imediato.  

 

“[...]. Os profissionais de Serviço Social enfatizam a necessidade de participar 
na elaboração das políticas sociais e nos programas de bem-estar social e 
não apenas na sua execução. Entretanto a inserção dos assistentes sociais 
nessas elaborações ainda é incipiente. [...]” (BRAVO, 2007, p.34). 

 

 

 Bravo (2007) nos mostra a transformação do Serviço Social através do, 

 

“[...] modelo adotado nos pós- 64, modernizador, autoritário e centralizado, 
rebateu a profissão e em 1972, foi aprovado o Plano Básico de Ação do 
Serviço Social na Previdência que tinha por finalidade definir a política de 
ação do assistente social.” (BRAVO, 2007, p.103). 

 

 

Bravo (2007), ressalta que o mercado de trabalho para os profissionais da 

saúde individual foi ampliado através das experiências da medicina comunitária nos 

departamentos de saúde pública no meado da década de 60, porém os Assistentes 

Sociais não tiveram nenhuma alteração significativa para sua atuação nesta área. 

(BRAVO, 2007, p.102-103) 

 

. 

1.1.2 A luta por uma saúde de Bem-Estar: A trajetória da Reforma Sanitária no 

Brasil 

 

O modelo do Serviço Social no Brasil precisou ser renovado e adaptado para a 

necessidade daquela época, mais teve que acontecer uma revisão interna, mais foi 

colocado em forma de debate que buscava uma construção das práticas que tinha 
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que ser principalmente democrática e se espelhar na Reforma Sanitária, e a luta pela 

política pública na saúde.  

 

 

Para Bravo (2006), a intervenção é uma prioridade pois é uma vertente da 

Intenção de Ruptura irá fazer a diferença na atuação do Assistente Social na área da 

saúde e no campo de trabalho desse profissional. O movimento pela Reforma 

Sanitária trouxe para o Serviço Social a promoção da metodologia Intenção de 

Ruptura e aproximação com a tradição de Marx. Através dos Congressos Brasileiros 

dos Assistentes Sociais de 85 e 89, os profissionais adotam a postura crítica em 

relação a saúde no Brasil, com apresentações de propostas junto o Movimento da 

Reforma Sanitária. (BRAVO,2006, p.34). 

 

Nesta conjuntura, as entidades do Serviço Social têm por desafio articular com 

os demais profissionais de saúde e movimentos sociais em defesa do projeto de 

Reforma Sanitária, construído a partir de meados dos anos setenta. Tem-se por 

pressuposto que transformações estruturais nas políticas sociais, e na saúde em 

particular, só serão efetivadas por meio de um amplo movimento de massas que 

questione a cultura política da crise gestada pelo grande capital, e lute pela ampliação 

da democracia nas esferas da economia, da política e da cultura. 

 

 

1.2 A REFORMA SANITARIA: UM PASSO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 

 

Em resposta positiva as mudanças surgem como principal proposta da Reforma 

Sanitária a defesa da universalização das políticas sociais e a garantia dos direitos 

sociais. Nesta direção, ressalta-se a concepção ampliada de saúde, considerada 

como melhores condições de vida e de trabalho, ou seja, com ênfase nos 

determinantes sociais; a nova organização do sistema de saúde por meio da 

construção do SUS, em consonância com os princípios da intersetorialidade, 

integralidade, descentralização, universalização, participação social e redefinição dos 

papéis institucionais das unidades políticas (União, Estado, municípios, territórios) na 

prestação dos serviços de saúde; e efetivo financiamento do Estado. 
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De acordo com Mendes (1994), 
 

 
 
 “A reforma sanitária pode ser conceituada como um processo modernizador 
e democratizante de transformação nos âmbitos políticos-jurídicos, político – 
institucional e político – operativo, para dar conta da saúde dos cidadãos 
,entendida como direito universal e suportada por um Sistema Único de 
Saúde , constituído sob regulação do Estado, que objetive a eficiência, 
eficácia ,equidade e se construa permanentemente através  do incremento 
de sua base social, da ampliação da consciência sanitária dos cidadãos , da 
implementação de outro paradigma assistencial, do desenvolvimento de uma 
nova ética profissional e da criação de mecanismos de gestão e controle 
populares sobre o sistema.”( MENDES,1994,p.42). 

 
 
 

O marco para a Saúde no Brasil, foi a 8° Conferência Nacional da Saúde, 

através desta conferência que iniciou se o processo da Reforma Sanitária, 

posteriormente o direito ao acesso para todos cidadãos, sendo legitimado na 

promulgação da Constituição Federal de 1988. 

 

Segundo o Ministério da Saúde: 

 
“A VIII Conferência de Saúde, realizada em 1986, foi um dos principais 
momentos da luta pela universalização da saúde no Brasil, e contou com a 
participação de diferentes atores sociais implicados na transformação dos 
serviços de saúde. Reuniram-se acadêmicos, profissionais da área de saúde, 
movimentos populares de Saúde, sindicatos, e mesmo grupos de pessoas 
não diretamente vinculados à saúde. O conjunto dessas forças impulsionou 
a reforma sanitária, que obteve sua maior legitimação com a promulgação da 
Constituição Federal de 1988. “À intensa movimentação da sociedade civil 
teve um papel muito importante para a aceitação, na política oficial, das 
propostas da VIII Conferência Nacional de Saúde, em grande parte 
consubstanciadas no SUS”. Esse marco representou uma ruptura inédita com 
a história anterior das políticas sociais brasileiras, ao garantir o acesso à 
saúde como direito social universal”. (BRASIL, Ministério da Saúde,1986). 

 
 
  

Segundo Mendes (1994), no ano de 1987, após a 8ª Conferência Nacional de 

Saúde.  

 
“[...] teve um desdobramento imediato um conjunto de trabalhos técnicos 
desenvolvidos pela Comissão Nacional da Reforma Sanitária, passa, com a 
sua doutrina, a construir -se no instrumento político -ideológico que viria influir 
de forma muito significativa em dois processos que se iniciam, 
concomitantemente, no ano de 1987: um, no executivo, a implantação do 
Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), e outro no poder 
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legislativo, a elaboração da nova constituição brasileira.” (MENDES, 1994, 
P.43). 
 
 

 
Mendes (1994) afirma, “[...] o SUDS incorporou conteúdos estratégicos. No 

primeiro, tentando realizar os princípios da reforma sanitária brasileira e preparar para 

transição do SUDS para o SUS[...]” (MENDES, 1994, p.44). 

 

1.2.1 A constituição Federal de 1988 e a universalização do acesso a saúde. 

 

Constituição Federal foi promulgada em 5 de outubro de 1988 na 

implementação a um regime político democrático e voltado para cidadania na garantia 

dos direitos dos cidadãos brasileiros.  Segundo Bravo (2006), a Seguridade Social é 

uma “[...] concepção inovadora que representou uma inflexão na trajetória da Política 

Social brasileira. Ambas – Saúde e Assistência Social -passariam a ser vistas como 

direito de cidadania e dever do Estado”. (BRAVO,2006, p.11). 

 

A Seguridade Social é assim apresentada no Artigo 194 da Carta Maior: 

 

 

 “Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações 
de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 
os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo 
único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade 
social, com base nos seguintes objetivos: I - universalidade da cobertura e do 
atendimento; II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às 
populações urbanas e rurais; III - seletividade e distributividade na prestação 
dos benefícios e serviços; IV - irredutibilidade do valor dos benefícios; V - 
equidade na forma de participação no custeio; VI - diversidade da base de 
financiamento; VII - caráter democrático e descentralizado da gestão 
administrativa, com a participação da comunidade, em especial de 
trabalhadores, empresários e aposentados. VII - caráter democrático e 
descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com 
participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do 
Governo nos órgãos colegiados.” (BRASIL, 1988). 

 

 

O Sistema Único de Saúde – SUS, regulamenta as propostas da Reforma 

Sanitária, já acolhidas pela Constituição Federal, partindo do conceito ampliado de 

saúde, e organiza-se por meio dos princípios doutrinários da universalidade, equidade 

e integralidade e dos princípios organizativos da regionalização e hierarquização, 
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descentralização, racionalização e resolução, complementaridade do setor privado e 

participação da comunidade. A reforma sanitária no Brasil também contribuiu para a 

atuação do Serviço Social na saúde. 

 

 

Na Constituição Federal temos a afirmação do acesso universal através; 

 

 

 “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação” (BRASIL,1988). 

 

 

 

E a responsabilidade do Estado a prestação de serviço público através dos, 

 

 

“Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo 

ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 
fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou 
através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito 
privado. Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de 
acordo com as seguintes diretrizes: I - descentralização, com direção única 
em cada esfera de governo; II - atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III - 
participação da comunidade. § 1º. O sistema único de saúde será financiado, 
nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras 
fontes.” (BRASIL, 1988). 

 

 

A partir dos anos 1990, a intervenção do Serviço Social atinge diretamente o 

mercado de trabalho diante das expressões da questão social, a partir da Constituição 

Federal 1988, a consolidação e a ampliação através da Seguridade Social 

(Previdência, Saúde e Assistência Social), o qual ampliou o espaço de atuação do 

Assistente Social, através do Sistema Único de Saúde por todo território brasileiro, o 

qual cada município é responsável pelo à administração. Sendo assim atendendo as 

demandas do Sistema Único de Saúde e as preposições do Projeto Ético- Político do 
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Serviço Social, Código de Ética do Assistente Social Lei 8.662/93de Regulamentação 

da Profissão. 

Essa primeira parte apresenta- se até aqui, no capítulo II, vamos nos 

aprofundar na legislação do Sistema único de Saúde e a inserção do Serviço Social 

na Estratégia de Saúde da Família. 
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CAPITULO 2 – SISTEMA ÚNICO DE SÁUDE (SUS) E O SERVIÇO SOCIAL 

 

 

Após a implementação da Constituição de 1988 no Brasil, inicia-se o Sistema Único 

de Saúde (SUS), de acordo com C.F (1988) o; 

 

  

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
Políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação. Art. 197. São de relevância pública 
as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos 
da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua 
execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa 
física ou jurídica de direito privado. Art. 198. (*). As ações e serviços públicos 
de saúde integram uma rederegionalizada e hierarquizada e constituem um 
sistema único, organizado de acordo comas seguintes diretrizes: I - 
descentralização, com direção única em cada esfera de governo; II - 
atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 
prejuízo dos serviços assistenciais; III - participação da comunidade 
(BRASIL,1988, P.83-84) 

 

 

 

Implementa-se o Sistema Único de Saúde no Brasil, com acesso universal a todo 

cidadão brasileiro. Aguiar (2015), nos traz a reflexão do SUS; 

 

 
 “Após a promulgação da Constituição Federal, muitos de seus artigos 
inclusive da saúde, deveriam passar por um processo de regulamentação 
com a proposta de acontecer no prazo de 180 dias. No entanto, a conjuntura 
política pós- constituinte, caracterizada pelo projeto neoliberal implementada 
por Fernando Collor de Mello, então presidente da república, criou 
dificuldades que retardaram esse processo. Apenas em agosto de 1990 o 
Congresso Nacional aprovou a primeira versão da Lei Orgânica da Saúde, a 
lei 8.080, que sofreu vários vetos por parte do executivo, especialmente nos 
itens relativos ao financiamento e ao controle social. Somente em dezembro 
de 1990, como resultado de negociações, é que foi aprovada a Lei 8.142, que 
recuperou alguns vetos da Lei 8.080, recebendo essas duas Leis (8.080 e 
8.142) a denominação de Lei Orgânica da Saúde (LOS).” (AGUIAR,2015, 
P.46). 

 

 

Diante das contradições de uma implementação da um Sistema de Saúde Único, ou 

seja, a conquista pela cidadania e uma política neoliberal retardando a sua 

implantação. 
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2.1 SISTEMA DE SAÚDE ÚNICO E SUAS DIRETRIZES APÓS C.F 1988 

 

 

Mesmo com sistema da política neoliberal o SUS consolidou a Lei Orgânica da Saúde 

(LOS) de acordo com o Mistério da Saúde (1990) a Lei 8.080/90 que dispõe; 

 

 

“Art.1º - Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de 
saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou 
eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado. 
Título I Das Disposições Gerais Art.2º - A saúde é um direito fundamental do 
ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu 
pleno exercício. § 1º - O dever do Estado de garantir a saúde consiste na 
formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à 
redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de 
Condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. § 2º - O dever do 
Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da 
sociedade.Art.3º - Os níveis de saúde expressam a organização social e 
econômica do País, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, 
entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio 
ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o 
lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.” (BRASIL, 1990, P.1) 

 

 

Segundo Aguiar (2015); 

 

“Como foi previsto na Constituição Federal, a Lei 8.080/90, explicita que o 
SUS pode recorrer à iniciativa privada (preferencialmente as entidades 
filantrópicas e sem fins lucrativos) como complementar, quando a 
disponibilidade de seus serviços for insuficiente para garantir o acesso e a 
integralidade da assistência aos cidadãos, desde que mantenham os seus 
princípios e mediante contrato de direito público ou convênio.” (AGUIAR, 
2015, P.48.) 

 

 

Segundo Aguiar (2015), mesmo com a implementação do Sistema Único de Saúde, 

as participações das instituições privadas já estavam previstas pela Constituição 

Federal. 

 

 

Diante deste disposto, surge a Lei 8.142 dispõe; 
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“Art. 1° O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n° 8.080, de 19 
de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das 
funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: I - a 
Conferência de Saúde; e II - o Conselho de Saúde. § 1° A Conferência de 
Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários 
segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes 
para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, 
convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo 
Conselho de Saúde. § 2° O Conselho de Saúde, em caráter permanente e 
deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, 
prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação 
de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância 
correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas 
decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em 
cada esfera do governo.” (Brasil, 1990, P.1) 

 

 

  Segundo Aguiar (2015), “Destaca-se que a normatização do SUS vem sendo 

implementada uma serie de legislações que incluem as Leis Orgânicas da Saúde 

(8080 e 8.142 de 1990) e outras leis, emendas, decretos, normas e portarias [...].” 

(AGUAIR,2015, P.48). As quais são orientadas pela Normas Operacionais (Normas 

Operacionais Básicas – NOBs e Norma Operacional da Assistência à Saúde- NOAS), 

onde as esferas federal, estadual e municipal administram e executam as normativas. 

(AGUAIR,2015, P.48) 

 

 

As políticas neoliberais nos anos 90, tornou-se lenta a implantação dos 

princípios e diretrizes pelo SUS, o qual tentava transferir a responsabilidade da 

Políticas Públicas, para setores “privados” diante do acesso universal aos cidadãos 

ao Sistema de Saúde.  
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2.2 SERVIÇO SOCIAL NO CAMPO DA GARANTIA DOS DIREITOS DA SAÚDE  

 

 

Após a promulgação da Seguridade Social, o Serviço Social passa a ser prescindível 

aos sistemas que a compõem, para a garantia de direitos dos cidadãos, conforme a 

legislação. Bravo (2006, P.49), nos traz reflexões sobre o SUS uma politicas 

descentralizada, onde os executores do serviço são os municípios de acesso 

universal, uma política que favorece a classe trabalhadora. Bravo (2006) enfatiza; 

 
 

 “[...] mantendo Conselho de Saúde funcionam donos três níveis de sistema 
e financiamento, ainda que não respeitados, garantidos legalmente. O 
Conselho Nacional de Saúde, no sentido de possibilitar o acesso à saúde 
como direitos de todos e dever do Estado, reforçando a noção ampliada da 
compreensão da relação saúde/doença como decorrência das condições de 
vida e trabalho, assim como, o acesso igualitário de todos aos serviços de 
promoção e recuperação da saúde, reconheceu treze profissões de saúde. 
Assim respeitando a ‘integralidade das ações, a participação social’, 
afirmando a ‘importância da ação interdisciplinar no âmbito da saúde e 
reconhecendo como imprescindíveis, as ações realizadas por diferentes 
profissionais.” (BRAVO, 2006, P.49-50.)    

 

 

O novo sistema da saúde, amplia o campo de atuação para o Serviço Social, 

simultaneamente com o processo de renovação do Serviço Social, com a ruptura dos 

princípios conservadores, o qual em 1993 é promulgado o Código de Ética da 

profissão Lei n° 8262/93 O CFEES (2012) afirma que o; 

 

 

 “I. Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas 
políticas a ela inerentes - autonomia, emancipação e plena expansão dos 
indivíduos sociais; II. Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do 
arbítrio e do autoritarismo; III. Ampliação e consolidação da cidadania, 
considerada tarefa primordial de toda sociedade, com vistas à garantia dos 
direitos civis sociais e políticos das classes trabalhadoras; IV. Defesa do 
aprofundamento da democracia, enquanto socialização da participação 
política e da riqueza socialmente produzida; V. Posicionamento em favor da 
equidade e justiça social, que assegure universalidade de acesso aos bens e 
serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão 
democrática; VI. Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, 
incentivando o respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente 
discriminados e à discussão das diferenças;” (CFESS,2012, P.23) 
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CEFSS nos diz ainda que; 

 

“VII-Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes profissionais 
democráticas existentes e suas expressões teóricas, e compromisso com o 
constante aprimoramento intelectual; VIII. Opção por um projeto profissional 
vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária, sem 
dominação, exploração de classe, etnia e gênero; IX. Articulação com os 
movimentos de outras categorias profissionais que partilhem dos princípios 
deste Código e com a luta geral dos/as trabalhadores/as; X. Compromisso 
com a qualidade dos serviços prestados à população e com o aprimoramento 
intelectual, na perspectiva da competência profissional; XI. Exercício do 
Serviço Social sem ser discriminado/a, nem discriminar, por questões de 
inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, orientação 
sexual, identidade de gênero, idade e condição física.” (CFESS,2012, P.24) 
 

 

Bravo (2006) nos diz que; 

 

 “Ainda que não seja uma profissão exclusivamente da saúde, o código ao 
posicionar em favor da equidade e justiça social que assegure a 
universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas 
sociais, bem como sua gestão democrática, referenda os ganhos 
constitucionais na Seguridade Social.” (BRAVO, 2006, P.55) 

 

Nos direciona a função do assistente social; 

 

“ A partir do conjunto de princípios , percebe- se o usuário como um sujeito 
de direitos , o que resulta em compromissos explicitados em oito deveres:1) 
contribuir para a viabilização da participação efetiva da população nas 
decisões institucionais;2) garantir a plena informação na assistência , 
respeitando democraticamente as decisões do usuário , mesmo que sejam 
contrárias aos valores e às crenças individuais dos 
profissionais;3)democratizar as informações e o acesso aos programas 
disponíveis no espaço institucional;4)devolver as informações colhidas nos 
estudos e pesquisas para que possam utilizadas no fortalecimento de seus 
interesses;5)garantir informação plena a respeitos de usos de registro , 
pesquisaetc;6)criar mecanismos que venham desburocratizar a relação com 
usuários visando à agilização e qualidades dos serviços prestados 
;7)esclarecer o usuário sobre objetivos e amplitude da ação profissional;8) 
fornecer à população usuária , quando solicitado , informações sobre o 
trabalho do Serviço Social, resguardando o sigilo profissional. ” (BRAVO, 
2006, P.55) 
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De acordo com CFESS (2010) 

 

 

 “à seleção socioeconômica dos usuários, atuação psicossocial por meio de 
aconselhamento, ação fiscalizatória aos usuários dos planos de saúde, 
assistencialismo por meio da ideologia do favor e predomínio de práticas 
individuais”, e em contrapartida, o projeto de Reforma Sanitária apresenta 
como principais demandas do serviço social na saúde questões como: 
“democratização do acesso às unidades e aos serviços de saúde; estratégias 
de aproximação das unidades de saúde com a realidade; ênfase nas 
abordagens grupais; acesso democrático às informações e estímulo à 
participação popular” (CFESS, 2010, p. 26). 

 

 

A atuação do assistente social ainda é vista somente como atendimento direto 

ao usuário em nível de assistência, os quais são desprezados nos cargos de gestão, 

assessoria e planejamento, conforme CFESS. 

  
 
“As novas demandas como gestão, assessoria e a pesquisa, consideradas 
como transversal ao trabalho profissional e explicitadas na Lei de 
Regulamentação da Profissão (1993) e nas Diretrizes Curriculares da 
ABEPSS (1996), na maioria das vezes, não são assumidas como 
competências ou atribuições profissionais “(CFESS, 2010). 
 
 

 

Bravo (2006, p.100) nos traz o entendimento que “o fato é que nos últimos vinte 

anos a questão da descentralização dos programas sociais vem se traduzindo em um 

dos maiores desafios para mudança da gestão das políticas sociais no país.” Onde 

proposta geral é a promoção e implementação[...] “de políticas sociais públicas 

fazendo convergir ações intergovernamentais, intersetoriais e sustentáveis[...]” 

(BRAVO,2006, P.100.) 

 

Bravo (2006) afirma que: 

 

“No caso da política da saúde, a descentralização avançou significantemente 
na última década, marcada sobretudo, por um processo de implementação 
dinâmico e incremental” [...] “na segunda metade da década de 1990, a 
atenção básica em saúde constituísse item central na agenda setorial. É 
exatamente neste contexto que o Programa Saúde da Família adquire 
estatuto de política prioritária para reorganização dos sistemas locais de 
saúde.” (BRAVO, 2006, P.101) 
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Os avanços da política de saúde deram- se a partir da descentralização a partir dos 

anos 90. 

 

De acordo, Ministério da Saúde (1997) nos esclarece que o Programa Saúde 

da Família (PSF) visa a o inverso do modelo assistencial vigente, uma estratégia afim 

de reorganizar a prática profissional em geral visando um atendimento a família passa 

ser o objeto de total atenção no âmbito de convivência com novos critérios.  

 

“Mais que uma delimitação geográfica, é nesse espaço que se constroem as 
relações intra e extrafamiliares e onde se desenvolve a luta pela melhoria das 
condições de vida – permitindo, ainda, uma compreensão ampliada do 
processo saúde/doença e, portanto, da necessidade de intervenções de 
maior impacto e significação social.” (BRASIL, 1997, P.8) 

 

 

 Diante das concepções do Ministério da Saúde (1997), os desafios para o 

projeto ético- políticos são ambiciosos o qual engloba um território não mais uma 

unidade de saúde. O Ministério da Saúde (1997) enfatiza que; 

 

 “Pelo contrário, caracteriza-se como uma estratégia que possibilita a 
integração e promove a organização das atividades em um território definido, 
com o propósito de propiciar o enfrentamento e resolução dos problemas 
identificados. Acerca desses aspectos, o Ministério da Saúde reafirma 
positivamente os valores que fundamentam as ações do PSF, entendendo-o 
como uma proposta substitutiva com dimensões técnica, política e 
administrativa inovadoras.” (BRASIL, 1997, P.8) 

 

Segundo o Ministério da Saúde (2010) “ Programa Saúde da Família (PSF) foi 

implantado no Brasil pelo Ministério da Saúde  em 1994. É conhecido hoje como 

"Estratégia de Saúde da Família", por não se tratar mais apenas de um "programa".  

O assistente social se adapta no projeto do Ministério da Saúde, o qual foi inserido na 

agenda da política de saúde como novos modelos de gestão descentralizada, a 

atuação do assistente social na Estratégia de Saúde da Família, devido a   

aproximação do conhecimento do território, proporcionando ao usuário a garantia de 

acessos as políticas públicas e a cidadania afins da prevenção e promoção da saúde.  

No próximo capitulo vamos fazer uma reflexão da importância da inserção do 

Serviço Social na Estratégia de Saúde da Família. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Sa%C3%BAde_(Brasil)
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CAPITULO 3 -  ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O SERVIÇO SOCIAL  

 

 

O Serviço Social foi umas das profissões incluídas no Sistema Único de Saúde 

devido ao novo modelo sanitarista após a consolidação da Constituição Federal 1988. 

O SUS é resultado do Movimento da Reforma Sanitária, por uma política igualitária à 

saúde, como acesso universal em uma visão ampliada nos aspectos sócios- culturais, 

políticos e econômicos, englobando além das doenças, o âmbito social e as condições 

de vida do cidadão como determinantes na sociedade. 

 

De acordo com Krüger (2014); 

 

“O SUS é a maior política social brasileira nos últimos vinte cinco anos. E por 
ser uma política social universal, tem: ampla dimensão em termos da rede de 
serviço público e convênios com o setor filantrópico e privado, que vai da 
atenção primária à média e alta complexidade; grande estrutura de gestão 
nas três esferas de governos; um financiamento vinculado que só é menor 
em relação ao da educação; envolve uma série de indústrias para produzir 
seus suprimentos que vão desde o algodão, aos medicamentos e 
equipamentos médico-hospitalares; milhares de trabalhadores de diferentes 
áreas; uma grande rede de escolas e universidades públicas e privadas para 
formar os profissionais e realizar pesquisas; inúmeros institutos e laboratórios 
públicos de pesquisas e produção de medicamentos, vacinas e insumos. É 
por esta dimensão que o SUS é uma política social extremamente visada, 
disputada e tensionada por vários segmentos e interesses socioeconômicos 
e políticos.” (KRÜGER,2014, P. 224) 

 

 

 “O assistente social atua no atendimento aos trabalhadores, seja individual ou em 

grupo, na pesquisa, no assessoramento e na mobilização dos trabalhadores, 

compondo muitas vezes, equipe multiprofissional” (CFESS, p. 40, 2010). A Estratégia 

da Saúde da Família são uns destes dispositivos. 
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3.1 ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SUAS ATRIBÍÇÕES 

 

 

 

De acordo com Aguiar (2015); 

 

 

“A implantação do SUS foi seguindo seu curso e, em decorrência da 
operacionalização de alguns dos seus princípios básicos, a descentralização 
das ações do setor para os municípios configurou-se como um elemento de 
importância e destaque na política de saúde dos anos 90. [...]. Em parte, como 
resposta a essa demanda, o Programa de Saúde da Família (PSF) é 
idealizado nesse período, vinculado à coordenação de Saúde da 
Comunidade (Cosac), pertencente ao Departamentos de Operações da 
Fundação Nacional de Saúde. Divulgado oficialmente em 1994, o PSF 
inicialmente é definido como um modelo de assistência à saúde que visa 
desenvolver ações de promoção e proteção à saúde do indivíduo, da família, 
responsáveis pelo atendimento na unidade local de saúde e na comunidade, 
no nível de atenção primaria.” (AGUAIR,2015, P.132-133) 

 

 

O Sistema Único de Saúde junto as outras políticas de saúde o PSF devido a 

promoções de ações preventivas e protetoras as famílias e a comunidade.  

 

 

Segundo Aguiar (2015); 
 

 

“[...] como possibilidade de colocar a lei em prática, e sob indução do 
Ministério da Saúde, rapidamente o PSF foi ganhando adesão e aceitação 
pelos Municípios e seu crescimento em grande escala pode ser atribuído ao 
fato de ser entendido por alguns setores como um avanço na 
operacionalização do SUS. Entendidos como elementos estratégicos 
permanentes para consolidação do SUS, a implantação do PSF e o 
fortalecimento da Atenção Básica tornam-se fundamentais, sobretudo com 
discursão e aprovação da Política Nacional da Atenção Básica, traduzida no 
Pacto pela Saúde pelas três esferas de governo, em fevereiro de 2006.” 
(AGUAIR,2015, P.133) 

 

 

A Política Nacional da Atenção Básica (PNAB) teve uma grande importância 

para a implantação do PSF. 
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Conforme o Ministério da Saúde (2011); 

 

 

“A Portaria Nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 que aprova a Política Nacional 
de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a 
organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e 
o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Ainda baseando-se 
na Portaria Nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, a Estratégia de Saúde da 
Família (ESF) visa à reorganização da Atenção Básica no País, de acordo 
com os preceitos do Sistema Único de Saúde, e é trazida pelo Ministério da 
Saúde e gestores estaduais e municipais, representados respectivamente 
pelo CONASS e CONASEMS, como estratégia de expansão, qualificação e 
consolidação da Atenção Básica por favorecer uma reorientação do processo 
de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e 
fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto na 
situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma 
importante relação custo-efetividade. (BRASIL, 2011) 

 

 

A mudança de nomenclatura segundo o Ministério da Saúde (2011) foi uma 

estratégia para o acesso universal na atenção básica, o qual nos informa que; 

 

 

 “Em 2011, através do Decreto 7.508/2011 que regulamenta a lei 8.080/90, a 
atenção primária está indicada como principal porta de entrada no sistema, 
que são portas de entrada os serviços de atenção de urgência e emergência, 
de atenção psicossocial e especial de acesso aberto, como por exemplo, a 
Vigilância em Saúde. “(BRASIL, 2011) 
 
 

Diante dessas informações a Saúde brasileira deixou de ser só teoria e sim 

praticando onde antes não passava de leis.  

 

 

O Ministério da Saúde (2014) nos diz que; 
 
 

“A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da atenção básica 
no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, e é tida 
pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais como estratégia 
de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica por favorecer 
uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar 
os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a 
resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, 
além de propiciar uma importante relação custo-efetividade.(BRASIL,2014) 
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E enfatiza; 

 

“Um ponto importante é o estabelecimento de uma equipe multiprofissional 
(equipe de Saúde da Família – eSF) composta por, no mínimo: (I) médico 
generalista, ou especialista em Saúde da Família, ou médico de Família e 
Comunidade; (II) enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família; 
(III) auxiliar ou técnico de enfermagem; e (IV) agentes comunitários de saúde. 
Podem ser acrescentados a essa composição os profissionais de Saúde 
Bucal: cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da Família, 
auxiliar e/ou técnico em Saúde Bucal.” (Brasil,2014, P.17) 

 

  

A implantação da ESF visa mudar um modelo assistencial na Atenção Básica, 

o qual vai requer adaptações dos profissionais, através de treinamentos para que 

reformulem suas práticas, afins da saúde seja uma política social que garantir o 

acesso, da população usuária dentro da integralidade, da equidade, e de eficiência 

nos serviços prestados. 

 

 

3.2 SERVIÇO SOCIAL NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA  

 

 

A inserção do Serviço Social   ESF, se deu após um longo processo o qual, o 

Ministério da Saúde lançou a Portaria GM n°154/2008, em 24 de janeiro, que criou o 

Núcleo de Apoio a Saúde da Família – NASF 

 

“A criação do NASF tem como perspectiva ampliar a abrangência das ações 
da atenção básica para torná-la mais resolutiva, apoiando as equipes de 
Saúde da Família sem, contudo, caracterizá-la como um ponto de atenção, 
surge com o objetivo “de ampliar a abrangência e o escopo das ações da 
atenção básica, bem como sua resolubilidade, apoiando a inserção de Saúde 
da Família na rede de serviços e o processo de territorialização a partir da 
atenção básica” (BRASIL, 2008, p.2). 

 

 

 

Os NASF são “constituídos por equipes profissionais de diferentes áreas do 

conhecimento” (BRASIL, 2008, p. 2). Ministério da Saúde diz que “as práticas em 

saúde nos territórios sob responsabilidade das ESF, atuando diretamente no apoio às 

equipes e na unidade na qual o NASF está cadastrado” (BRASIL, 2008 p. 2). 



 

 

35 

 

 
 

O Ministério da Saúde (2014) enfatiza; 

 

 

“A fim de possibilitar que qualquer município brasileiro pudesse ser 
contemplado com tal política e, também, de incentivar o aprimoramento do 
trabalho dos Nasfs já implantados, novas regulamentações foram elaboradas. 
As portarias vigentes que se referem ao Nasf são a de nº 2.488, de 21 de 
outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica (Pnab), 
e a de nº 3.124, de 28 de dezembro de 2012, que redefine os parâmetros de 
vinculação das modalidades 1 e 2, além de criar a modalidade 3. A partir 
desta portaria, temos hoje três modalidades de Nasf financiados e 
reconhecidos formalmente pelo MS.” (BRASIL, 2014 p. 16). 

 

 

E nos diz que; 

 

“O Nasf, portanto, faz parte da Atenção Básica, mas não se constitui como 
um serviço com espaço físico independente. Isso quer dizer que os 
profissionais do Núcleo se utilizam do próprio espaço das Unidades Básicas 
de Saúde e do território adstrito para o desenvolvimento do seu trabalho. Eles 
atuam a partir das demandas identificadas no trabalho conjunto com as 
equipes vinculadas, de forma integrada à Rede de Atenção à Saúde e seus 
serviços, além de outras redes como o Sistema Único da Assistência Social 
(Suas), redes sociais e comunitárias. [...] desde a sua criação, está posto que 
o trabalho do Nasf é orientado pelas diretrizes da Atenção Básica. Ou seja, 
deve produzir ou apoiar as equipes na produção de um cuidado continuado e 
longitudinal, próximo da população e na perspectiva da integralidade.” 
(BRASIL, 2014 p. 18). 

 

 

A inserção do Serviço Social junto à Estratégia de Saúde da Família, traz a 

contribuição da participação social na perspectiva da equidade, integralidade e a 

universalidade, buscando novos instrumentos oferecidos pelo Ministério da Saúde, 

junto ao Sistema Único de Assistência Social– SUAS, trazendo possibilidades de 

intervenção como: Planejamento familiar, Previdência Social, incentivo ao aleitamento 

materno exclusivo, promoção de ações sociais a população usuária. 

 

 

3.2.1. As atribuições do assistente social na ESF 
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Diante os reconhecimentos da totalidade social na Saúde o Serviço Social atua 

através das expressões da questão social na ESF, de forma coletiva abrangendo todo 

contexto sócio -econômico, político e cultural do território.  

 

Krüger (2010) enfatiza; 

 

“Ao reconhecer à dimensão social da saúde, a política de saúde brasileira em 
muito alargou o espaço de atuação dos vários profissionais de saúde, entre 
eles o do Assistente Social. Na saúde o Serviço Social tem espaços próprios 
e tradicionais de atuação, mas com o SUS se abriu muitos espaços 
multidisciplinares, interdisciplinares e intersetoriais, também no âmbito da 
gestão e planejamento da política, nos quais o Assistente Social pode 
desenvolver ações não exclusivas da profissão” (KRÜGER, 2010, p. 123 e 
124). 

 

 

Atuar junto a equipes disciplinares é outra atribuição do assistente social, segundo 

Fosp (1997): 

 

“[...] A interdisciplinaridade representa uma tentativa de interpretação global 
da existência humana; apresenta-se como remédio para a fragmentação das 
disciplinas deixadas pelas especialidades, porém com uma atitude que 
impede o estabelecimento da supremacia de certa ciência em detrimento de 
outras. No dia a dia ela se manifesta na integração e reciprocidade dos 
conhecimentos das diversas áreas e no esforço em reconstruir a unidade do 
paciente que nos apresenta fragilizado no seu corpo, nas suas relações 
pessoais e sociais, na sua emoção” [...] (FOSP,1997, P. 23) 

 

O assistente social por ser um profissional garantidor de direitos, a atuação tende a 

ser na interdisciplinaridade e intersetorialidade devido a totalidade social o objeto de 

trabalho. 

 

 “Mesmo realizando atividades partilhadas com outros profissionais, dispõe de 

ângulos particulares de observação na interpretação dos mesmos processos sociais 

e uma competência também distinta para o encaminhamento das ações.” 

(IAMAMOTO,2002, P.41) 

 

Porém como todo profissional do assistente social tem a forma peculiar da sua 

atuação diante das demandas apresentadas.  
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O CFESS (2010) nos diz que: 

 

“o atendimento direto aos usuários se dá nos diversos espaços de atuação 
profissional na saúde, desde a atenção básica até os serviços que se 
organizam a partir de ações de média e alta complexidade[...]; ações de 
mobilização, participação e controle social que envolve um conjunto de ações 
voltadas para a mobilização e participação social de usuários, familiares, 
trabalhadores de saúde e movimentos sociais em espaços democráticos de 
controle social [...]; ações de investigação, planejamento e gestão que tem 
como perspectiva o fortalecimento da gestão democrática e participativa 
capaz de produzir, em equipe e intersetorialmente, propostas que viabilizem 
e potencializem a gestão em favor dos usuários e trabalhadores de saúde, na 
garantia dos direitos sociais[...]; e as ações de assessoria, qualificação e 
formação profissional que realizam as atividades de qualificação e formação 
profissional visam ao aprimoramento profissional, tendo como objetivo a 
melhoria da qualidade dos serviços prestados aos usuários (CFESS, 2010 
,P.41- 63). 

 

 

 Iamamoto (2004) nos fala sobre os desafios do assistente social que imprescindível 

ter conhecimentos das particularidades no contexto do processo de trabalho devido; 

 

“As situações singulares vivenciadas pelos indivíduos são portadoras de 
dimensões universais e particulares das expressões da questão social, 
condensadas na história de vida de cada um deles. O conhecimento das 
condições de vida dos sujeitos permite ao assistente social dispor de um 
conjunto de informações que, iluminada por uma perspectiva teórica crítica, 
possibilitam apreender e revelar as novas faces e os novos meandros da 
questão social.” (IAMAMOTO,2004, P. 272). 

 

 A importância da inserção do Serviço Social na Estratégia de Saúde da Família, são 

as ações do assistente social a qual é legitimada a partir da resolução o Conselho 

Federal de Serviço Social na resolução nº 383, de 29/03/1999  e que caracteriza o 

assistente social como profissional da saúde ao considerar a resolução nº 218, de 

6/03/1997 de forma que o assistente social promova  o fortalecimento dos espaços 

sociais, locais gerais e comunitários como o objetivo a promoção e a prevenção à 

saúde na garantia dos direitos sociais através das intervenções no âmbito 

sociocultural, econômico e político de acordo com seu código de ética.  
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2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esse Trabalho de Conclusão de Curso tem por objetivo a compreensão da 

inserção do Serviço Social na Estratégia de Saúde da Família, abarcando a sua 

trajetória no contexto sócio histórico, diante dos movimentos sociais para obter um 

sistema de saúde sanitarista e humanizado com acesso universal. 

Contextualizamos os processos históricos a partir do surgimento do Serviço 

Social na Saúde onde a função do assistente social era apenas intermediar as 

relações entre a burguesia e classe trabalhadora conforme o sistema capitalista. Após 

anos de movimentos e lutas sociais, o Sistema de Saúde brasileira após da 8° 

Conferência Nacional de Saúde em 1986 foi a grande responsável para a 

promulgação da Constituição Federal 1988. 

Compreendemos que após a promulgação da Constituição Federal de 1988, o 

qual a Saúde passou a fazer parte do tripé da Seguridade, tendo como um Política 

Social com acesso universal para todo cidadão brasileiro. Destacamos também as 

políticas neoliberais nos anos 90, tornou-se lenta a implantação dos princípios e 

diretrizes pelo SUS, o qual tentava transferir a responsabilidade da Políticas Públicas, 

para setores “privados” diante do acesso universal aos cidadãos ao Sistema de 

Saúde.  

  A importância da inserção do Serviço Social na Estratégia de Saúde da Família, 

trazendo possibilidades de intervenção como: Planejamento familiar, Previdência 

Social, incentivo ao aleitamento materno exclusivo, promoção de ações sociais a 

população usuária. O Serviço Social foi umas das profissões incluídas no Sistema 

Único de Saúde devido ao novo modelo sanitarista após a consolidação da 

Constituição Federal 1988. O SUS é resultado do Movimento da Reforma Sanitária, 

por uma política igualitária à saúde, como acesso universal em uma visão ampliada 

nos aspectos sócios- culturais, políticos e econômicos.  

A pesquisa realizada nos leva a compreensão da relação do Serviço Social com 

a Estratégia de Saúde da Família – ESF, partir das análises bibliográficas realizadas. 

Abarcando as mudanças significativas, nas relações do Sistema de Saúde Brasileiro, 

hoje um sistema com a proposta de um atendimento universal e humanizado, através 

das totalidades das múltiplas expressões da questão social.  
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