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Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar o processo de trabalho dos 
assistentes sociais inseridos no âmbito hospitalar em um município do Sul do país. O Estudo 
discute sobre o Serviço Social na saúde e sua inserção no espaço hospitalar a partir de um 
estudo comparativo. Com resultados de uma pesquisa a partir da vivência no Programa de 
Residência Multiprofissional em Saúde ligado a um hospital universitário. Há muitos limites 
para o profissional de Serviço Social no âmbito hospitalar, seu reconhecimento profissional, 
suas competências e atribuições. 

 
Palavras-chave: Serviço Social; Assistente Social; Hospital. 

 

Abstract: The present article aims to analyze the work process of social workers inserted in 
the hospital sphere in a Southern city of the country. The study discusses the Social Service 
in health and its insertion in the hospital space, starting from a comparative study, with the 
results of a research from the experience on the Multiprofessional Health Residency 
Program linked to a university hospital. There are many limits to the professional of social 
service in the hospital scope, your professional recognition, your competences and 
attributions.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A área da saúde é um largo campo para a atuação dos profissionais de Serviço 

Social em diversos processos. Particularmente, o hospital constitui um dos espaços que 

conta cada vez mais com a atuação dos assistentes sociais. Esse espaço, permeado por 

múltiplas determinações sociais, econômicas e políticas que se expressam na saúde dos 

usuários, exige desses profissionais a compreensão de saúde não apenas como ausência 

de doença, mas, sobretudo, como garantia de acesso aos direitos sociais. 

O hospital em sua trajetória histórica é marcado pelo atendimento a partir do modelo 

biomédico, centralizado na medicina e na enfermagem. Esse modelo, ao longo do 

desenvolvimento histórico, foi agregando outros profissionais na medida em que o conceito 

de saúde amplia-se permitindo a gênese das equipes multiprofissionais.  

A necessidade do Serviço Social atuar na saúde advém de um novo conceito de 

saúde elaborado em 1948 envolvendo aspectos biopsicossociais que demandava outros 

profissionais para atuar no setor. Esse novo conceito, que mais tarde foi discutido em 1986 

com o Movimento da Reforma Sanitária, partiu de organismos internacionais devido ao 

agravamento da condição de saúde da população, mais precisamente em países periféricos 

(BRAVO; MATOS, 2009). 

Nesse contexto, surge a necessidade do trabalho em equipe multiprofissional, que 

permitiu amenizar a falta de profissionais e ampliou a abordagem para um processo de 

educação em saúde com conteúdos de promoção e prevenção. O assistente social teve 

como marca de sua intervenção a ação educativa em saúde no modo de vida da população, 

a princípio sobre o aspecto de higiene, saúde e programas estabelecidos pelas normativas 

da política de saúde (BRAVO, 2009). 

Outro aspecto importante, é que o assistente social passa a ser demandado na área 

da saúde por questões da política de previdência social. A assistência médica era oferecida 

aos trabalhadores que estavam segurados, pois o acesso a saúde não era universal, 

gerando um caráter excludente e seletivo de atendimento à população (BRAVO, 2009). 

A década de 1970, apresentou muitas transformações para o Serviço Social em 

decorrência das alterações sociais, políticas, econômicas, culturais e ideológicas, sendo a 

profissão historicamente fundada no surgimento da questão social, fruto da produção e 

reprodução da sociedade capitalista. É neste período que a profissão se depara com o 

enfrentamento e revelação do conservadorismo profissional. Nesse contexto de recusa e 
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crítica ao conservadorismo, é que a profissão observa as origens de um novo projeto 

profissional, sendo as bases do projeto ético-político (NETTO, 2009). 

É a partir da década de 1980 que o Serviço Social confronta-se com uma conjuntura 

em que o corpo profissional deparava-se com as incidências do modelo econômico da 

ditadura. Nesse momento a profissão se reconhece também como conjunto da classe 

trabalhadora. Com isso, o corpo profissional estava repercutindo-se com as exigências 

políticas e sociais através da ruptura do regime ditatorial. Importante destacar o III 

Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (1979), conhecido como o Congresso da 

Virada, pelo qual os profissionais uniram-se ao movimento dos trabalhadores e romperam 

com a dominância que ainda existia de vinculação ao conservadorismo (NETTO, 2009). 

Nesse contexto, o assistente social inicia sua atuação nos hospitais com o objetivo 

de viabilizar o acesso dos usuários aos serviços e benefícios a partir de ações como: 

plantão, triagem, encaminhamentos, orientações previdenciárias, entre outras. Nos centros 

de saúde, na área da atenção básica, a profissão não foi absorvida, apenas a partir de 1975 

(BRAVO; MATOS, 2012). 

O Serviço Social chega aos anos 1990 com diferentes requisições para a área da 

saúde. Dois projetos entram em disputa, sendo o projeto privatista e o projeto da reforma 

sanitária. O projeto privatista vai requisitar ao assistente social seleção socioeconômica, 

ação fiscalizatória aos usuários de planos de saúde, assistencialismo e atuação em práticas 

individuais e focalizadas. Já o projeto da Reforma Sanitária demanda para o assistente 

social uma prática democrática para o acesso aos serviços de saúde, atendimento 

humanizado, participação popular, interdisciplinaridade e compreensão do conceito 

ampliado de saúde (BRAVO; MATOS, 2009). 

A luz desses breves aspectos apresentados, o presente artigo3 surge a partir da 

vivência enquanto residente em um Programa de Residência Multiprofissional em Saúde de 

um Hospital Universitário localizado no Sul do Brasil. 

A experiência enquanto residente na área de alta complexidade instigou a pesquisar 

sobre a atuação do assistente social no âmbito hospitalar, no entanto, não de modo isolado 

em uma unidade de atuação. Para orientar a produção do trabalho, elencou-se como 

objetivo geral analisar o processo de trabalho dos assistentes sociais inseridos no âmbito 

hospitalar em um município do Sul do país. 

No desenvolvimento metodológico da pesquisa, empregou-se, enquanto instrumento 

de coleta de dados, entrevistas semiestruturadas com assistentes sociais. Ao todo foram 

                                                 
3 Esse artigo é parte do Trabalho de Conclusão de Residência realizado em 2014. 
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entrevistadas seis  profissionais de diferentes instituições hospitalares. A pesquisa cumpriu 

com os procedimentos legais e foi aprovada por todos os Comitês de Ética das instituições 

envolvidas no estudo. Pensar sobre o trabalho do assistente social no campo hospitalar 

requer necessariamente fazer referência ao projeto ético-político da profissão e seu código 

de ética. A partir desse referencial teórico e político, que tem em vista não apenas um 

projeto de profissão, mas fundamentalmente um projeto de sociedade, pode-se pensar o 

cotidiano das ações profissionais que os assistentes sociais desenvolvem. Para então, 

analisar as demandas a partir de uma perspectiva crítica que considera a totalidade das 

determinações que emergem das contradições da sociedade capitalista. 

2. SERVIÇO SOCIAL NO ESPAÇO HOSPITALAR 

 

O Serviço Social enquanto categoria profissional se inscreve na produção e 

reprodução das relações sociais sob a ordem da sociedade capitalista. Ordem esta que, 

permeada por contradições sociais que lhe são intrínsecas, passa a exigir do Estado a partir 

da expansão do capitalismo monopolista, maior intervenção diante da questão social por 

meio de políticas sociais. 

A inserção do assistente social na saúde teve como marco o conceito de saúde, 

elaborado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1948. O enfoque eram os 

aspectos biopsicossociais que determinava outros profissionais para atuar no setor, dentre 

eles o assistente social. Esse conceito surgiu a partir do agravamento das condições de 

saúde da época e com isso teve diversos desdobramentos, dentre eles o trabalho 

multidisciplinar (BRAVO; MATOS, 2012). 

Assim, o assistente social ressaltou a prática educativa com intervenção relacionado 

aos hábitos de higiene e saúde. Outro fator que merece destaque é a consolidação da 

Política Nacional de Saúde no país com aumento dos gastos e assistência médica, pela 

previdência social. A assistência à saúde, por não ser universal, gerou uma contradição 

entre a demanda e o seu caráter excludente e seletivo. Desta forma, o assistente social se 

insere nos hospitais colocando-se entre a instituição e a população, com objetivo de 

viabilizar aos usuários o acesso aos serviços e benefícios (BRAVO; MATOS, 2012). 

A partir dessa inserção no hospital, o assistente social utiliza-se para compor suas 

ações, o plantão, a triagem, o encaminhamento, a concessão de benefícios e orientação 

previdenciária. Entretanto, os benefícios são custeados pelos próprios usuários/beneficiários 

(BRAVO; MATOS, 2012). 
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O Serviço Social historicamente não absorveu as ações de participação popular no 

âmbito hospitalar, sua atuação ainda permanece individual, com poucos ensaios a uma 

ação coletiva. No cotidiano, os atendimentos, a rotina institucional, as demandas, acometem 

o fazer profissional deixando o planejamento das ações em segundo plano, sobretudo, as 

ações de mobilização da sociedade civil. 

O Serviço Social ganha reconhecimento legal como profissional da saúde no final da 

década de 1990 com a Resolução4 nº 038/1993 e com a Resolução nº 383/1999 do 

Conselho Federal de Serviço Social (CFESS). Entretanto, ainda existem lacunas no que 

tange a compreensão do trabalho dos assistentes sociais no âmbito hospitalar, tanto pela 

população usuária quanto por outros profissionais da área da saúde. Cabe ressaltar, que 

essas lacunas também podem ser evidenciadas na própria equipe de assistentes sociais 

das instituições hospitalares. 

Nesta direção, é preciso estar atento a uma prática fragmentada que ainda se faz 

presente, quando o profissional em seu cotidiano, limita-se em atender as demandas 

emergenciais sem maior envolvimento político. A incorporação das competências 

específicas e exclusivas dos espaços institucionais enquanto competência profissional é 

também uma atitude que compromete o reconhecimento da profissão. 

Nessa configuração é importante que os assistentes sociais também desenvolvam 

ações coletivas de cunho político-organizativo e ações voltadas ao planejamento profissional 

e institucional a fim de romper com práticas burocráticas, impedindo que a atuação 

profissional se concentre em rotinas institucionais e emergenciais. 

O hospital apresenta-se enquanto espaço de atuação do assistente social permeado 

por demandas que não se resumem às biomédicas. As determinações sociais e econômicas 

implicam significativamente no adoecimento da população que vive numa sociedade 

pautada pela contradição entre capital e trabalho. 

Mioto e Nogueira (2009, p. 230) apontam que o atendimento das necessidades 

humanas de saúde está relacionado com o atendimento das necessidades humanas 

elementares, que abrangem “a alimentação, a habitação, o acesso à água potável e 

saudável, aos cuidados primários de saúde e educação”. As autoras enfatizam que é 

necessária a articulação de profissionais e serviços dentro de uma rede complexa para 

fortalecer o entendimento do direito à saúde e, por conseguinte potencializar a intervenção 

                                                 
4 A Resolução nº 017 do Conselho Nacional de Saúde, de 28 de novembro de 1991, considera os 

seguintes cursos de graduação como área da Saúde, a saber: Medicina, Odontologia, Enfermagem, 
Psicologia, Fonoaudiologia, Farmácia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Nutrição e Educação 
Física. Em 1993, a Resolução nº 038 inclui os cursos de Biologia, Medicina Veterinária e Serviço 
Social entre os cursos relacionados no item nº 3 da Resolução nº 017/ 1991. 
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individual e coletiva sobre os determinantes sociais do processo saúde/doença. 

Percebe-se com a experiência enquanto residente, que no espaço hospitalar, não há 

clareza do trabalho do assistente social, tanto pelos profissionais de saúde quanto para os 

usuários. O trabalho do Serviço Social ainda está atrelado ao assistencialismo, na resolução 

de questões que se afastam de sua competência, mas que a instituição não resolve devido 

a tamanha burocracia dos acessos. Ainda, é o profissional requerido para ser o mediador 

dos conflitos entre usuário e profissionais/instituição. 

Nos hospitais em que há a presença do plantão social, isso se torna mais evidente, as 

dúvidas, a consulta que foi marcada na data errada, as instituições privadas que 

encaminham para os hospitais públicos para que o Serviço Social interfira no atendimento, 

são encaminhadas para o plantão social. 

Assim, o plantão do Serviço Social, tem se tornado um espaço “acolhedor” de todas as 

dúvidas que perpassam por outros setores. Em determinadas situações, os usuários querem 

apenas uma informação sobre algum procedimento que está para fazer, ou uma consulta 

que deve marcar, ou ainda saber onde fica determinado setor. Sendo o receptor dessas 

indagações, sem ter as respostas, encaminham ou orientam os usuários a procurarem o 

plantão do Serviço Social, entendendo que neste espaço o usuário terá as respostas de que 

precisa. 

Desta forma, os assistentes sociais atendem estas demandas e passam a desenhar 

suas ações involuntariamente dentro da instituição, reforçando um caráter assistencialista. 

Cabe ressaltar que as ações profissionais não se resumem ao plantão do Serviço Social, 

esta é apenas uma análise do plantão, e que o assistencialismo não está em todos os 

atendimentos. Nesse sentido Vasconcelos (2011, p.171) afirma: 

 
As demandas manifestadas pelos usuários por inserção na rotina são 
consideradas demandas individuais/particulares de usuários que, por 
diferentes motivos, não conseguem inserção na rotina institucional. 
Assim, os assistentes sociais negam o caráter coletivo dessas 
demandas, que são coletivas não só porque vivenciadas por todos, 
mas, também porque só coletivamente poderão ser enfrentadas tendo 
em conta os interesses e necessidades dos trabalhadores. Da mesma 
forma é negado o caráter institucional dessa demanda, ou seja, 
também não são reconhecidas como demandas da própria unidade 
de saúde. 

 

Neste contexto, algumas questões tornam-se como base para analisar o processo de 

trabalho do assistente no hospital: a) em que momento o Serviço Social está trabalhando 

com demandas coletivas? b) o assistente social está inserido em espaços de participação 

social? c) esse profissional busca nas suas ações socioeducativas mobilizar os usuários 
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para a participação social? Estes questionamentos constituem-se como impulsos para o 

desenvolvimento de outras pesquisas com esta temática.  

Nessa perspectiva, as ações profissionais dos assistentes sociais no âmbito 

hospitalar devem traduzir as necessidades de um projeto profissional consonante com um 

projeto de sociedade. Pois, o cotidiano vai solicitar ao assistente social ações para atender 

as diversas demandas que em sua maioria resultam da contraditória sociedade capitalista. 

Desta forma é preciso ter compreensão das demandas e suas determinações para não 

reduzir e limitar as ações profissionais apenas no imediatismo. 

 

2.1. As ações profissionais no âmbito hospitalar: resultados da pesquisa e aspectos 

para discussão 

 

Os resultados da pesquisa permite organizá-los em quatro eixos, sendo eles: 1) o 

atendimento das demandas; 2) a concepção sobre os encaminhamentos; 3) a concepção de 

intersetorialidade e; 4) ações intersetoriais do Serviço Social nos espaços hospitalares. 

De fato, por meio da experiência vivenciada na residência multiprofissional em 

saúde, as ações socioeducativas são a de maior constância no trabalho dos assistentes 

sociais nos hospitais pesquisados. Estão relacionadas com as orientações de acesso aos 

direitos sociais, tais como: direitos previdenciários; benefícios eventuais; orientações de 

óbito; rotinas hospitalares; entre outras. Elas ocorrem geralmente após o primeiro contato 

com o usuário e a identificação de demandas.  

Segundo Mioto (2009), as ações socioeducativas no âmbito dos processos 

socioassistenciais, devem estar pautadas sobre dois pilares: a socialização das informações 

e o processo reflexivo. A socialização das informações não deve se reduzir ao 

conhecimento sobre os direitos dos usuários e do que expressa as políticas sociais. Devem 

constituir também, o direito que o usuário tem em poder acessar a bens e serviços. Porém, 

ter direito as informações não se restringe em apenas acessá-las, mas em compreendê-las 

na sua essência. Pois desta forma, possibilitará ao usuário, que posteriormente possa 

utilizá-la em seu cotidiano.  

Desta forma, cabe ressaltar que o processo de trabalho no cotidiano profissional traz 

um elemento particular no manejo da socialização das informações. Ou seja, a efetividade 

da compreensão das informações depende da forma que é abordada pelo profissional e sua 

relação com o usuário. É preciso observar o tipo de abordagem a ser utilizada.  

Nesta relação, deve ficar claro para o assistente social a compreensão das 

informações, pois foi observado, que tanto as/os assistentes sociais quanto outros 
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profissionais da saúde, colocam suas informações de forma tecnicista, como se estas 

fizessem parte do cotidiano dos usuários. Assim, observou-se que muitos usuários ficam 

constrangidos em questionar o profissional por não entender sua orientação.  

As principais demandas citadas foram às relacionadas com encaminhamentos para 

perícia médica, alta hospitalar, orientações sobre direitos sociais, falta de vaga para casas 

de apoio, encaminhamento para a política de assistência social e a marcação de consulta. 

Ainda, sobre a necessidade de articulação entre os serviços, pois os usuários procuram 

justamente o Serviço Social como forma de facilitar seu acesso as políticas sociais e aos 

serviços públicos. As demandas institucionais também se configuram como demandas para 

os assistentes sociais, que devem buscar alternativas para garantir a alimentação e a 

permanência dos acompanhantes no período de internação dos usuários. 

Desta forma, as demandas que são encaminhadas para o Serviço Social são 

carregadas de necessidades, que não se manifestam imediatamente a profissão, entretanto, 

algumas destas são colocadas pela instituição como metas a cumprir ou compreendendo-as 

como nossos objetivos profissionais. Portanto, considerando que as demandas imediatas 

dos usuários - aquelas que foram o estopim para sua procura em determinadas instituições - 

não são necessariamente sua demanda concreta. “[...] Na maioria das vezes, ela é o veículo 

(ou o meio mediador) que porta a capacidade de conduzir o assistente social à busca da 

demanda real, da essência. A demanda imediata ao mesmo tempo manifesta e esconde a 

demanda real” (GUERRA, 2009, p.81). 

Nesse sentido, a vivência no hospital permitiu compreender que as demandas dos 

usuários não são isoladas. Consigo, trazem demandas da família, que envolvem criança e 

adolescente, idoso, direitos da mulher, do homem, previdência social, assistência social, 

saúde, educação e violência. Desta forma, o profissional acaba atendendo e dando 

orientações a mais membros da família, o que sobrecarrega o assistente social por uma 

série de atendimentos que necessitam de respostas a estas demandas. 

Entretanto, essas respostas, por diversas vezes não atendem as reais necessidades 

dos usuários, pois as políticas sociais são carregadas de critérios seletivos, burocracia e 

condicionalidades que não atendem as necessidades mínimas. As ações profissionais dos 

assistentes sociais no âmbito hospitalar devem traduzir as necessidades de um projeto 

profissional consonante com um projeto de sociedade. Pois, o cotidiano vai solicitar ao 

assistente social ações para atender as diversas demandas que em sua maioria resultam da 

contraditória sociedade capitalista. Desta forma é preciso ter compreensão das demandas e 

suas determinações para não reduzir e limitar as ações profissionais apenas no 

imediatismo. 

Cabe destacar, que tanto as demandas que são atendidas quanto as que o 

assistente social não consegue atender, devem ser registradas no cotidiano do trabalho. O 
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registro das ações profissionais deve transcender o seu significado mecânico da escrita, 

para registrar também aquelas demandas que o Serviço Social não está dando conta de 

atender nas políticas sociais, nos setores e instituições onde está inserido. O registro 

profissional deve possibilitar uma reflexão sobre as ações, como se está ou não atendendo 

aos usuários, sendo uma forma de analisar e planejar tanto os atendimentos profissionais, 

como projetar novos espaços (programas e projetos) para a população atendida pelo 

Serviço Social e pela instituição hospitalar como um todo. 

É imperativo considerar a rotina e dinâmica do espaço hospitalar, mas que de fato, os 

registros devem fazer parte do cotidiano das ações profissionais como instrumento de 

planejamento. Mioto e Lima (2009) apontam que devido às ações dos assistentes sociais 

estarem relacionadas basicamente no uso da linguagem, a visibilidade de nossas 

intervenções ocorre somente quando registramos as mesmas. Para tanto, os registros 

proporcionam à profissão o reconhecimento das demandas bem como uma compreensão 

acerca da realidade e dos espaços sociocupacionais que estamos inseridos.  

Com relação às concepções sobre os encaminhamentos, as assistentes sociais 

entrevistadas citaram o contato telefônico e o documento por escrito como compreensão do 

que é encaminhamento. Este é o processo que ocorre a partir do atendimento e avaliação 

das assistentes sociais sobre as situações dos usuários, e posteriormente se a demanda 

não é possível de se resolver no espaço hospitalar, realizam os encaminhamentos para os 

órgãos competentes pelo atendimento. 

Desta forma, o encaminhamento é um instrumento que facilita e pode garantir o 

acesso dos usuários a determinados serviços sociais. No relato de uma assistente social 

entrevistada, a mesma identifica que os encaminhamentos são resultados de uma ação 

profissional, seja ela por escrito ou apenas através das orientações. 

Assim, verificamos que são os usuários que realizam a intersetorialidade após a os 

encaminhamentos. Nesse contexto, o usuário passa a contar sua história por repetidas 

vezes sendo vítima de um processo burocrático de acesso aos direitos sociais. E como se 

observou nos relatos profissionais, os encaminhamentos em sua maioria não são 

acompanhados para a verificação de sua resolutividade. Desta forma, o assistente social 

não possui instrumentos para avaliar a efetividade de suas ações, pois é fundamental saber 

se o modo como estamos realizando os encaminhamentos, está sendo compreensível para 

os usuários. 

A realidade do hospital corresponde com os resultados da pesquisa, pois não há um 

mecanismo para acompanhar os encaminhamentos realizados aos usuários se não for pelo 

contato da instituição a qual foi encaminhada ou pelo retorno do usuário ao hospital. O 

retorno dos encaminhamentos só ocorre quando a instituição a qual foi orientado o usuário a 

buscar, retorna o contato com objetivo de obter outras informações. Ainda, se o usuário 
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retorna ao hospital com a mesma demanda ou com uma nova queixa.  

No que se refere a concepção de intersetorialidade, a pesquisa revelou certa ruptura 

entre o discurso teórico e a prática profissional. De maneira geral, as assistentes sociais 

compreendem a importância de ações intersetoriais, entendem que a saúde não é apenas a 

ausência de doença e referem-se como fundamental atender aos usuários sob uma 

perspectiva integral. Entretanto, a intersetorialidade não ocorre no cotidiano.  

Nesse sentido, evidenciou-se que as demandas não são apenas de uma área, ou para 

uma instituição. As demandas que os usuários trazem percorrem por diversas áreas, como 

por exemplo, criança e adolescente, idoso, previdência social e assistência social, saúde 

entre outras. Sendo assim, o Serviço Social precisa se articular com a rede que atende 

essas demandas, que se demonstra desarticulada e não contribui para o desenvolvimento 

de ações intersetoriais. 

O último eixo da pesquisa, ações intersetoriais do Serviço Social a partir dos espaços 

hospitalares, revela dificuldade na realização de ações intersetoriais. Para a realização de 

ações intersetoriais, há muitas dependências na sua efetivação, seja no modo como está 

organizada a sociedade e no modo como está estruturalmente constituído o sistema político 

do Brasil. Porém, os entraves para a efetivação das ações intersetoriais são os mais 

diversos, desde a burocracia de acesso aos direitos sociais até a prática do personalismo no 

que tange ao atendimento dos usuários. A partir das entrevistas semiestruturadas foi 

possível demarcar que parte das profissionais entendem a importância da intersetorialidade 

para o atendimento integral dos usuários do SUS e outras políticas públicas.  

 

3. CONSIDERAÇÕES 
 

Com o acúmulo de resultados que a pesquisa proporcionou, somado a experiência 

como residente, destaca-se que o Serviço Social enquanto profissão no âmbito hospitalar, 

ainda concentra suas ações basicamente nos processos socioassistenciais, de cunho 

emergencial e imediatista. Não refere-se aqui a totalidade dos profissionais, entretanto, os 

resultados da pesquisa e a vivência na residência indicaram que faz parte de um 

quantitativo significante. 

 Os processos de planejamento e gestão e político organizativos não fazem parte do 

cotidiano dos assistentes sociais que atuam nos hospitais públicos da cidade estudada.. 

Outro aspecto que merece ser destacado são as ações socioeducativas que são as que 

mais foram enfatizadas nos resultados da pesquisa. Essa experiência traduz que a dinâmica 

do hospital não contribui para que esse processo educativo seja realizado em todas suas 

etapas. As visitas da equipe de medicina, o enfermeiro que “interrompe” o atendimento para 

medicação, as aulas dos alunos do curso de medicina junto dos usuários, interfere para que 
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o atendimento seja de qualidade, pois a todo momento é interrompido. Ainda todo o 

processo de dor que o usuário está sentindo. 

Já nos atendimentos ambulatoriais, percebe-se que esse processo torna-se mais 

possível, pois o usuário é atendido com hora marcada, sabe previamente que será atendido 

por um profissional de Serviço Social. Ainda, a privacidade do atendimento, em uma sala 

fechada, contribui para um atendimento sigiloso. Nesse espaço é possível realizar um 

processo reflexivo e a socialização das informações. Dentre os desafios, reafirma-se que a 

dinâmica hospitalar é um fator que dificulta os registros profissionais. Entretanto, se faz 

necessário a compreensão de sua importância e de como esta ferramenta auxilia no 

processo de reavaliação das ações. Ainda, dá a visibilidade e materialidade para o trabalho 

do assistente social, que por vezes não é percebido por outros profissionais. 

Nesse sentido, fica com esse estudo, o quanto o trabalho do assistente social no 

âmbito hospitalar ainda não é compreendido por profissionais de outras áreas. Há uma 

confusão de competências e atribuições, associadas ao assistencialismo do surgimento da 

profissão que enfraquece seu reconhecimento. Diante disso, se faz necessário a realização 

de ações para divulgar o real trabalho do assistente social, tanto para os profissionais de 

outras áreas, quanto para os usuários. 
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