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Introdução 

 Atualmente, a Estratégia Saúde da Família (ESF) é adotada oficialmente como um 

dos pilares da saúde pública nacional, com o discurso de concretizar os princípios e 

diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) 5 (BRASIL, 2007).  

 Implantada no país desde 1994, a ESF tem como objetivo a reorganização da 

assistência à saúde, a partir da atenção básica. Propõe uma atuação voltada para a família 

e a comunidade, por parte de uma equipe multidisciplinar. Esta deve trabalhar com a 

adscrição de território e a construção de vínculo com a população, desenvolvendo ações 

de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais 

freqüentes, e na manutenção da saúde da comunidade (BRASIL, idem). 

A implementação dessas ações requer, segundo o Ministério da Saúde, uma 

equipe de saúde (financiada pelo governo federal) que seja composta por, no mínimo, 

um(a) médico(a) de família, um(a) enfermeiro(a), um(a) auxiliar de enfermagem e seis 

agentes comunitários de saúde. Quando ampliada, conta ainda com um(a) dentista, um(a) 

auxiliar de consultório dentário (ACD) e um(a) técnico(a) em higiene dental.  

Não obstante, desde a implantação da ESF, vem ocorrendo movimentos no sentido 

de reivindicações visando a incorporação de um leque maior de profissionais da saúde, 

possibilitando a ampliação das equipes básicas.  

Concomitantemente, percebe-se que, embora não exista financiamento específico 

do governo federal, alguns municípios têm expandido as equipes básicas por meio da 

introdução de outros profissionais além dos indicados pelo Ministério da Saúde, entre os 

quais está o(a) assistente social6.  
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 O debate sobre o significado da ESF no cenário sanitário brasileiro é palco de acirradas polêmicas sobre as 

quais, porém, não poderemos adentrar nesse espaço. Para tal discussão, sugerimos os textos de Conill (2008), 
Marques e Mendes (2003), Merhy e Franco (2007).   
6
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visão meramente corporativa - e destaca as contribuições que estes profissionais podem oferecer à ESF. 
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Nesse sentido, um documento do CFESS (2008) indica que o Serviço Social é 

considerado o quarto maior contingente de nível superior na composição das equipes da 

ESF, depois dos(as) profissionais de Medicina, Enfermagem e Odontologia.  

Desse modo, em diversas experiências, existem assistentes sociais prestando 

serviço às equipes de Saúde da Família. Entretanto esta contribuição vem ocorrendo de 

forma diversificada, podendo se expressar na composição de turmas de Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família ou de equipes matriciais (a exemplo do Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família - NASF), e de apoio ou de supervisão (VASCONCELOS et al, 

2009). Ainda aparecem as experiência de assistentes sociais envolvidas (os) em projetos 

de estágio ou de extensão (MIOTO, ROSA, 2007). Cumpre destacar que, a partir de 2009, 

sob recomendação do Ministério da Saúde, no processo de implantação dos NASF7, é 

possível a inclusão do(a) Assistente Social e de outros profissionais de saúde.  

A rigor, a expansão da ESF constitui-se numa ampliação do mercado de trabalho 

para o assistente social no campo da saúde, trazendo à tona um debate sobre as 

contradições postas pela emergência desse novo espaço sócio-ocupacional.    

 Diante da necessidade de discussão mais aprofundada, por parte da categoria, 

sobre a mencionada Estratégia, cumpre destacar que o município de Campina Grande/PB 

vem se colocando como uma experiência pioneira em nível nacional: conta com 

assistentes sociais inseridas oficialmente nas equipes básicas desde 2003. Considerando 

a atualidade do debate e as expressivas vivências da realidade local, o objetivo desse 

artigo é socializar alguns resultados de um estudo8 que estamos desenvolvendo junto às 

(os) assistentes sociais da ESF de Campina Grande, cujo eixo norteador é analisar o 

trabalho das citadas profissionais inseridas na Estratégia.  

 

O trabalho do(a) assistente social em foco: breves considerações 
 

Antes de tratarmos especificamente do exercício profissional das assistentes 

sociais na ESF, é importante explicitar alguns pressupostos de nosso estudo. 

Partimos do entendimento de que a análise do trabalho profissional não pode ser 

feita como algo isolado: implica considerar o quadro sócio-histórico que atravessa e 

conforma as políticas sociais - no caso, a política de saúde - e atinge e direciona a própria 

                                                        

7
 Através da Portaria n° 154, de 25 de janeiro de 2008.  

8
 Os resultados desse estudo fazem parte de uma pesquisa vinculada ao Programa de Iniciação Científica 

(PIBIC), cota 2008/2009, e ao Programa de Incentivo à Pós-Graduação e Pesquisa (PROPESQ), cota 
2009/2011, da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Estamos numa segunda fase do estudo e 
apresentamos aqui alguns resultados parciais. A coleta dos dados da primeira etapa foi realizada no período de 
agosto/2008 a agosto/2009 e teve como instrumentos, além da pesquisa documental, a entrevista com roteiro 
semi-estruturado, com uso de MP3 para gravação, junto as 11 assistentes sociais atuantes nas equipes 
básicas da ESF do município de Campina Grande/PB. No tratamento dos dados, foi utilizada a técnica de 
análise de conteúdo.  
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atividade profissional, afetando as condições e as relações em que se realiza o exercício 

profissional, suas atribuições e competências, bem como a vida da população usuária dos 

serviços sociais (IAMAMOTO, 2007).  

Cumpre sinalizar que, embora regulamentados como profissionais liberais
9
, os(as) 

assistentes sociais vêm se inserindo no mercado de trabalho através de relações de 

assalariamento. A venda da força de trabalho deste profissional no mercado se dá por 

meio de certas condições e relações de trabalho, através das quais as instituições 

empregadoras definem as necessidades sociais a que a atuação profissional deve 

responder; demarcam a matéria na qual acontece esse trabalho; geram as condições nas 

quais ocorrem os atendimentos, bem como suas repercussões na reprodução das relações 

sociais; colocam exigências trabalhistas e ocupacionais e fazem a mediação entre as 

relações com o trabalho coletivo viabilizado por elas (IAMAMOTO, 2007). 

 Além disso, cumpre destacar que tal profissional não efetua sua atuação de 

maneira insulada, mas como parte de um trabalhador coletivo. “Sua inserção na esfera do 

trabalho é parte de um conjunto de especialidades que são acionadas conjuntamente para 

a realização dos fins das instituições empregadoras, sejam empresas ou organizações 

governamentais” (Ibidem, p. 64), cuja resultante é um trabalho coletivo ou cooperado, 

segundo Iamamoto (2009). 

Como mostra esta autora, as configurações do trabalho profissional sofrem também 

influência de outro vetor fundamental: as necessidades sociais dos sujeitos, no bojo das 

lutas sociais (Id.ibidem), que colocam demandas e necessidades que são (ou não) 

respondidas pelas políticas sociais.  

Desse modo, os espaços institucionais são refratados por distintos e antagônicos 

interesses, que vão definir o exercício profissional do(a) assistente social. Nesse cenário, a 

profissão delineia respostas às demandas e necessidades sociais colocadas a sua prática, 

no que é norteada pelos projetos profissionais que vai construindo. Destarte, o(a) 

assistente social pode assumir um certo protagonismo ao orientar sua ação profissional 

pelo Projeto Ético Político do Serviço Social: “pode ver reforçada sua margem de manobra 

para uma prática profissional que, sem eliminar os condicionamentos sistêmicos, privilegie 

a garantia dos direitos sociais conquistados” (MONTAÑO, 2006, p.142). 

Do exposto depreende-se que a análise do trabalho da (o) assistente social no 

espaço ocupacional da ESF precisa levar em consideração os delineamentos da política 

                                                        

9
 O Serviço Social faz parte do conjunto de profissões que “lidam com os elementos da vida, com os elementos 

vitais” (SIMÕES, 2001, p.66) e “cujo exercício depende, fundamentalmente, da iniciativa e das qualidades 
pessoais do profissional” (SIMÕES, 2007, p.439), o que requisita marcada autonomia de trabalho 
(independentemente do vínculo empregatício) e demanda um agudizado senso ético e, portanto, uma 
normatização ética.   
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de saúde no município, especialmente no que refere à Estratégia; a forma como está 

organizado o processo de trabalho das equipes das quais faz parte; bem como as 

demandas, necessidades e formas de organização dos(as) usuários(as) (BERNARDINO et 

al, 2005) e o projeto profissional que orquestra a atuação profissional.  

 

O processo de inserção do Serviço Social na Estratégia Saúde da Família de 

Campina Grande 

É imprescindível situar que o município de Campina Grande/PB, historicamente, 

possuía traços que o colocavam entre as experiências de destaque na concretização da 

ESF10, entre eles a inclusão extra-oficial de assistentes sociais nas equipes básicas. 

Esta inserção ocorreu como fruto de uma longa luta em nível local, articulando a 

Associação de Profissionais da Saúde da Família e assistentes sociais11. Como resultado 

desse processo, desde o ano de 2003 o município conta oficialmente com assistentes 

sociais nas equipes básicas da ESF, mesmo sem financiamento federal. O objetivo de tal 

inserção era que a profissão contribuísse para mudanças no modelo assistencial, 

especialmente através de uma atuação voltada para o incentivo ao controle social, à 

intersetorialidade, às atividades de educação em saúde e à divulgação e defesa dos 

direitos sociais12. Cumpre situar que tais profissionais foram inseridas (os) na proporção de 

um para cada duas equipes.  

Não obstante os traços historicamente progressistas da ESF na localidade em foco, 

desde 2005, em virtude das mudanças na forma de condução da política de saúde, aliadas 

a um processo de desmobilização dos(as) trabalhadores da Saúde da Família e dos(as) 

próprios(as) usuários(as), a trajetória da Estratégia vem sofrendo diversos retrocessos, 

principalmente nos elementos inovadores do modelo: a intersetorialidade, o controle social, 

o trabalho de educação em saúde (ABRANTES, 2008). 

Nesse novo quadro, a inclusão do Serviço Social nas equipes básicas vem sendo 

ameaçada: apenas através das diversas lutas e reivindicações foi possível sua inclusão no 

concurso público desenvolvido no município em 2006.  Desde então, como resultado da 

                                                        

10
 Dentre eles: a) o pioneirismo na implantação das equipes (em 1994); b) a militância de seus profissionais na 

defesa do SUS, o que levou, em 1997, à criação da Associação dos Profissionais de Saúde da Família (APSF), 
atuando como instrumento de organização dos profissionais e de defesa da ESF, protagonizando duas greves; 
c) a realização de seleção pública simplificada, através de prova escrita, entrevista e análise de currículo para 
todas as categorias de nível médio e superior e a contratação dos(as) profissionais via CLT (com a mediação 
de associações comunitárias), num contexto em que não havia nenhuma orientação do Ministério da Saúde em 
relação aos direitos trabalhistas; d) o recebimento de algumas expressivas premiações nacionais.  
11

 Para melhor conhecimento desse processo, cf Bernardino et al (2005). 
12

 Diferentemente dos demais profissionais, que tem suas atribuições definidas pelo Ministério da Saúde, as 
assistentes sociais da ESF, junto com a coordenação municipal da estratégia e o Departamento de Serviço 
Social da UEPB, vivenciaram o rico processo de discussão e definição das atribuições desta categoria e de 
seus referenciais de trabalho, que tiveram como parâmetros as diretrizes do SUS, os objetivos da ESF, o 
Projeto Ético-Político da categoria, bem como a experiência que vinha sendo desenvolvida pelas assistentes 
sociais que atuavam na estratégia de maneira extra-oficial (BERNARDINO et al, 2005).  
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(in)compreensão da gestão sobre o trabalho desenvolvido pela categoria, ocorreu a 

ampliação na quantidade de equipes sob responsabilidade de cada assistente social: em 

2003, havia 26 profissionais para 50 equipes básicas; atualmente, porém, existem 11 

assistentes sociais para um total de 91 equipes13, num quadro onde cada profissional dá 

cobertura de 3 a 7 equipes. Esta nova configuração veio alterar - e comprometer - a forma 

como as atividades vinham sendo desenvolvidas 

Num contexto em que não se privilegia a mudança do modelo assistencial, diversas 

limitações se delineiam na atuação das assistentes sociais, entre as quais o não 

investimento da gestão e da maioria das equipes nos elementos inovadores do modelo, 

bem como a quase a inexistência de espaços de resistência dos profissionais e usuários 

em relação ao referido desmonte. 

Situando de forma bastante sumária o processo de trabalho das equipes básicas da 

ESF, este geralmente se organiza em torno de visitas domiciliares, ações programáticas e 

atendimentos no consultório pela enfermeira, médico e dentista (FRANCO; MERHY, 2007). 

Também são desenvolvidas algumas atividades de educação em saúde, junto a grupos 

geralmente formados pelas características epidemiológicas e demográficas da população. 

Cumpre situar que, no município em análise, os depoimentos das assistentes sociais 

indicam que a maioria das equipes não faz uso dos processos de planejamento e 

avaliação de maneira sistemática, nem vem investindo nas atividades educativas coletivas. 

Cabe destacar ainda que, em termos do trabalho das equipes, historicamente 

havia, no município, a organização do Conselho Comunitário (ou Local) de Saúde: 

segundo Lima (2006), no ano de 2006 havia 35 Conselhos para as 50 equipes. Entretanto, 

pelo que pudemos detectar das entrevistas, atualmente, das 59 equipes acompanhadas 

pelas assistentes sociais entrevistadas, apenas 4 dispõem de Conselhos atuantes. Este 

dado, dentre outros, ilustra que, no contexto atual, as atividades de participação e 

mobilização comunitária que intencionam envolver os sujeitos/usuários nas ações de 

prevenção e promoção da saúde não vêm sendo priorizadas pelas equipes14.  

 Inseridas nessa forma de organização do processo de trabalho (que também pode 

assumir conotações diferenciadas de acordo com cada equipe) e dando cobertura a 

diversas equipes e, portanto, a milhares de famílias, as assistentes sociais estão inseridas 

em condições de trabalho que se delineiam como verdadeiras “rodas-vivas” de demandas.  

Apresentam-se novas requisições aliadas a limitações objetivas das condições de 

trabalho. Desta forma, sua participação nas atividades de planejamento e avaliação 

(quando) desenvolvidas pelas equipes é frontalmente comprometida. Há uma fragilização 

                                                        

13
 Ficando diversas equipes sem contar com tais profissionais em seu quadro, mais precisamente 32 delas. 

14
 Para uma discussão mais aprofundada sobre os retrocessos vivenciados no município, cf Abrantes (2008) e 

Carneiro (2008). 
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e, porque não dizer, uma precarização na forma de inserção na dinâmica de trabalho na 

Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF), posto que ocorrem dificuldades na 

construção de vínculos com a comunidade e com os próprios profissionais. Os desafios 

para a continuidade do atendimento ao próprio usuário são enormes, retratadas, muitas 

vezes, na direção de demandas que se voltam para problemas imediatos, gerando uma 

dificuldade em priorizar ações de promoção da saúde e de controle social. No cotidiano do 

trabalho profissional isso representa uma pulverização de sua atuação.  

No que se refere às atividades desenvolvidas, as entrevistadas deram ênfase ao 

atendimento individual. Ao lado dele, apareceram os encaminhamentos e as visitas 

domiciliares. A preocupação com a educação em saúde aparece em todos os 

depoimentos. No entanto, pelo que pudemos identificar na experiência em análise, o 

trabalho coletivo de educação em saúde, quando ocorre, volta-se apenas para os grupos 

existentes na UBSF (geralmente formados a partir de patologias) ou momentos não 

sistematizados, como as salas de espera. Nesse cenário, embora afirmem lançar mão de 

ações que envolvem uma abordagem coletiva e trabalhem sobre a perspectiva dos 

direitos, nem sempre a busca da mobilização e organização popular são o foco do trabalho 

dos(as) assistentes sociais.  

Tratando do trabalho realizado, um depoimento sintetiza a avaliação dos(as) 

entrevistados(as) sobre a atuação do(a) assistente social: 

Então está sendo assim a nossa prática [voltada para os problemas das unidades de 
saúde], mas deveria ser uma atuação voltada pra trabalhos educativos em 
grupos, como era antes: os assistentes sociais à frente das atividades de 
promoção, que é o que eu considero fundamental, a peça fundamental, porque 
o carro chefe do PSF é a prevenção, promoção da saúde! Por conta da 
demanda, pelo fato de estar um dia ou meio período em cada equipe, nós estamos 
nos afastando realmente dessa questão [...] (Entrevistada 8 – grifos nossos).  
 
 

Sob outro ângulo, percebe-se também uma grande lacuna na organização da 

própria categoria, que não tem se articulado ou procurado construir uma proposta para o 

Serviço Social na ESF, sendo muitas vezes assumida simplesmente a postura de refém 

diante das precárias condições e relações de trabalho.  

Contudo, no que se refere às possibilidades para o trabalho do(a) assistente social 

nas equipes básicas, o que mais apareceu nas falas foi investir coletivamente num 

processo de luta e organização em torno da redução do número de equipes por assistente 

social.  

 Pelo exposto, constatamos os desafios a que está submetida a ESF no município 

em tela, bem como a ameaça quanto à própria inserção do Serviço Social nas equipes 

básicas.  

 Diante dos resultados do estudo em foco, sinaliza-se que, diante das potenciais 

contribuições que os(as) assistentes sociais – se norteados(as) pelo projeto profissional 
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crítico - podem trazer para a estratégia, o lugar do assistente social na ESF é na equipe 

básica, na proporção mínima de um profissional para, no máximo, duas equipes, além de 

fazer parte também das equipes do NASF15. Aquele tipo de inserção proporcionaria, ao 

profissional, condições para a criação do vínculo (com as equipes e os usuários), 

favoreceria o conhecimento efetivo do território e das condições de vida da população, 

bem como uma atuação voltada para a prevenção e a promoção da saúde; o incentivo à 

intersetorialidade; o estímulo ao controle social e à organização e mobilização da 

comunidade; o desenvolvimento de atividades voltadas para a divulgação e defesa dos 

direitos sociais.  

Assim, enfatizamos a necessidade de que a categoria – estudantes, profissionais 

de campo e docentes – avalie e amadureça a discussão sobre as contribuições da 

profissão para a estratégia.  
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