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viabilização do direito e o Estado Neoliberal. 2017. 31 folhas. Trabalho de Conclusão 
de Curso (Graduação em Serviço Social) – Anhanguera, Niterói, 2017. 

 

RESUMO 

 

A presente pesquisa abordou os riscos previstos sobre a atuação profissional de 
Assistentes Sociais na Saúde em meio a inserção do Neoliberalismo no Brasil, Tendo 
como problema a pergunta: Quais riscos e possibilidades o Assistente Social no 
contexto de contradição presente na sociedade composto pela vigência da 
Constituição Federal de 1988 e o seu crescente processo de desmonte? Diante disso 
foi estabelecido o objetivo geral de compreender quais os retrocessos e avanços os 
Assistente Sociais podem estar submetidos nas aplicações das políticas neoliberais 
no campo da saúde. A pesquisa foi organizada em três capítulos os quais atingiram 
os objetivos específicos de revisar leituras sobre o direito a saúde no Brasil a partir da 
Constituição Federal de 1988, estudar sobre a presença do assistente social no 
planejamento e execução da política de saúde e a possibilidade de viabilização de 
direitos e apontar os principais riscos que poderão afetar o trabalho do Assistente 
Social com os avanços das ideias neoliberais instaladas na saúde. O desenvolvimento 
da pesquisa ocorreu por meio do método de pesquisa bibliográfica, sucedendo assim 
diálogos entre diferentes autores que viabilizaram uma harmoniosa e agregada 
reprodução de conhecimento.  

Palavras-chave: Sistema Único de Saúde; Direitos Sociais; Assistente Social; Estado 

de Direito; Neoliberalismo. 

  



 

 

DE AZEVEDO, Helenice Neves. HEALTH POLICY: the Social Worker between the 
viability of law and the Neoliberal State. 2017. 31 sheets. Graduation Work (Graduation 
in Social Work) – Anhanguera, Niterói, 2017. 

ABSTRACT 

The present research addressed the risks predicted about the professional 
performance of Social Welfare in Health in the midst of insertion of Neoliberalism in 
Brazil, having as a question the question: What risks and possibilities the Social Worker 
in the context of contradiction present in society composed by the validity of the 
Constitution 1988 and its growing dismantling process? In view of this, it was 
established the general objective of understanding which setbacks and advances the 
Social Workers may be subjected to in the applications of neoliberal policies in the field 
of health. The research was organized in three chapters that reached the specific 
objectives of revising readings on the right to health in Brazil from the Federal 
Constitution of 1988, to study about the presence of the social worker in the planning 
and execution of the health policy and the possibility of feasibility of rights and point 
out the main risks that could affect the work of the Social Worker with the advances of 
neoliberal ideas installed in health. The development of the research took place 
through the method of bibliographical research, thus succeeding dialogues between 
different authors that enabled a harmonious and aggregated reproduction of 
knowledge. 

Key-words: Health Unic System; Social rights; Social Worker; Rule of law; 
Neoliberalism. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal de 1988 é reconhecida pela possibilidade de 

transformação social que essa representa. Fundamentada nos princípios dos Direitos 

Humanos Universais e comportando posições protetivas aos grupos sociais mais 

vulneráveis, as políticas planejadas à partir da constituinte visa proporcionar uma 

sociedade mais justa e igualitária. 

Uma grande vitória da sociedade recorrente da Constituição Federal de 1988 é 

o direito universal à saúde pública e de qualidade, embora ainda não tenha sido 

plenamente efetivada, o sistema de política de saúde tem condições de progredir e 

assumir sua condição universal e gratuita para todos os brasileiros e brasileiras. 

Todavia, essa projeção sofre grande ameaça de não alcançar a sua plenitude, 

pois é crescente a aprovação de emendas constitucionais e aprovações de políticas 

neoliberais que tornam o sonho de saúde de qualidade para todos distante da 

realidade. 

Em meio a essa contradição o assistente social se encontra em uma linha de 

disputa entre distintos projetos de sociedade contrárias ao seu posicionamento 

político-ideológico, pois desconfigura todas as possibilidades interventivas desse 

profissional, gerando possíveis riscos a atuação profissional centrada nos direitos 

sociais. 

Esse trabalho surgiu da indagação acerca do futuro político brasileiro em torno 

das relações de política de saúde, portanto o problema respondido é: Quais riscos e 

possibilidades o assistente social no contexto de contradição presente na sociedade 

composto pela vigência da Constituição Federal de 1988 e o seu crescente processo 

de desmonte? 

Essa é uma pergunta que requer estudos aprofundados e analises de 

conjuntura, logo o objetivo desse trabalho foi de compreender quais os retrocessos e 

avanços os assistente sociais podem estar submetidos nas aplicações das políticas 

neoliberais no campo da saúde. Essa compreensão se constitui de três objetivos 

específicos, esses foram de: 1- revisar leituras sobre o direito a saúde no Brasil a partir 

da Constituição Federal de 1988; 2- estudar sobre a presença do assistente social no 

planejamento e execução da política de saúde e a possibilidade de viabilização de 
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direitos; e 3- apontar os principais riscos que poderão afetar o trabalho do assistente 

social com os avanços das ideias neoliberais instaladas na saúde. 

Dessa forma, a importância dessa pesquisa alcança a academia, o campo de 

atuação e toda a sociedade, pois se compromete a analisar o contexto vivido e apontar 

mecanismos de luta pela melhoria e aprimoramento do compromisso de articulação 

com os demais trabalhadores em relação ao direito e emancipação. 

A pesquisa é do tipo qualitativa, de revisão bibliográfica que através de analises 

de leituras críticas e reflexivas se aprofundará, apontando avaliações e comparações 

da política, da realidade social, assim como das próprias informações dos autores com 

a finalidade de perceber como as ideias se relacionam para responder de modo 

totalitário o problema central dessa pesquisa com base em artigos e outros materiais 

bibliográficos. 

Por meio disso, foram elaborados três capítulos ou quais foram relacionados 

materiais bibliográficos que possibilitaram no primeiro capítulo a compreensão da 

saúde pública, gratuita e de qualidade como um direito social e universal no Brasil; no 

segundo capítulo deu-se continuidade ao estudo sobre o processo de universalização 

e qualidade da saúde pública brasileira, tendo contudo a vertente sobre a participação 

dos profissionais de Serviço Social nesse processo, dessa forma foi possível perceber 

o trabalho dos Assistentes Sociais no campo da saúde em seus diferentes níveis; no 

terceiro capítulo foram levantados os principais desafios presentes aos trabalhadores 

na atualidade por meio da análise de conjuntura sobre a crise política e as 

interferências no trabalho do Assistente Social. 

Com isso foram expressas de forma breve os problemas que atingem os 

profissionais de Serviço Social que atuam na área da saúde e interferem no alcance 

do objetivo político de universalização da saúde pública brasileira proposta no Sistema 

Único de Saúde – SUS e encarada como um compromisso do Estado e dos cidadãos 

brasileiros. 
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1.  A POLÍTICA DE SAÚDE NO BRASIL PÓS 1988 

1.1. ANTECEDENTES DA SAÚDE BRASILEIRA COMO DIREITO UNIVERSAL 

A saúde no Brasil existe desde quando era exclusivamente ocupada por 

indígenas que faziam uso de ervas e rituais de caráter espiritual para cura. Entretanto 

a Política de Saúde no Brasil tem sua gênese na vinda dos europeus que entre 1500 

até 1822 – Brasil Colônia – criaram hospitais como da Santa Casa de Misericórdia em 

Santos, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Belém e Olinda, por meio de uma estrutura 

organizativa de saúde baseada no sanitária incipiente. (PAIM et al., 2012, p. 16) 

Durante o Império Português no Brasil que durou de 1822 à 1889 as estruturas 

de saúde passaram a adentrar o processo de saúde com ênfase na polícia sanitária, 

possuindo uma administração de saúde desigual entre as cidades que vinham se 

erguendo. Esse contexto é marcado pela “criação das primeiras instituições de 

controle sanitário dos portos e de epidemias” (PAIM et al., 2012, p. 16) que perduraram 

entre 1828 até 1850, em média. 

No período da Velha República, que esteve em vigência de 1889 à 1930 com 

grandes transformações políticas que consolidava o “Estado liberal-oligárquico, 

revoltas militares e emergência das questões sociais” (PAIM et al., 2012, p. 16), a 

saúde ganha configurações mais complexas. Houve a composição da Diretoria Geral 

de Saúde Pública – DGSP, assim como Reformas das competências da DGSP. (PAIM 

et al., 2012, p. 16) 

Nesse mesmo período destaca-se como um importante elemento a criação das 

chamadas Caixas de Aposentadoria e Pensão, sendo reconhecida como um 

experimento de política intersetorial, mas que gerava consequências negativas devido 

a dicotomia entre saúde pública e previdência social de caráter contributivo. (PAIM et 

al., 2012, p. 16) 

Já entre 1930 1945, durante o Estado Novo da Ditadura Vargas, a Saúde 

pública recebeu caráter institucionalizado através da criação do Ministério da 

Educação e Saúde Pública. Também ganha evidência a Previdência social e saúde 

ocupacional do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. (PAIM et al., 2012, p. 16) 

Paim et al. (2012, p. 16) diz que nesse período o Estado se voltou para a 

atenção, ainda não universal de saúde que através de campanhas como a de saúde 
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pública contra a febre amarela e a tuberculose realizou as primeiras estratégias 

prevenção no campo da saúde. As influências desse processo partiram da 

industrialização do país, com atenção voltada para as cidades e desleixo da saúde 

em áreas rurais. (PAIM et al., 2012, p. 16) 

Houve ainda um período marcado pela instabilidade democrática, recorrente 

entre os anos de 1945 e 1964 que embora a grande transição política tenha acarretado 

em fortes retrocessos foi possível criar do Ministério da Saúde em 1953, assim como 

Leis unificaram os direitos dos trabalhadores urbanos de previdência social sete anos 

depois. (PAIM et al., 2012, p. 16) 

Tal período é marcado pela expansão da assistência hospitalar no país devido 

a forte emergência de doenças modernas, mas também pelos processos impactantes 

de mercantilização da saúde com o surgimento de empresas de saúde e penetração 

do capital internacional. (PAIM et al., 2012, p. 16) 

Já na Ditadura Militar, vigente à partir do golpe de 1964 até a redemocratização 

do Brasil emergente em 1985, são caracterizados dois grandes momentos: o primeiro 

de milagre econômico por meio da injeção do capital internacional em apoio a 

intervenção militar e o segundo pela crise política ocorrida à partir de 1974. 

No primeiro momento foram criados os Institutos de Aposentadoria e Pensões 

– IAP que foram unificados através do Instituto Nacional de Previdência Social – INPS, 

assim como também foram efetivadas privatizações da Saúde justificada por uma 

possível crise do sistema de saúde que necessitava estar submissa à Previdência 

Social. (PAIM et al., 2012, p. 16) 

No segundo momento que foi marcado pela crise da previdência social que 

enfocou a centralização do sistema de saúde, adotando de maneira cruel a 

fragmentação institucional que só beneficiava o setor privado de saúde, o que 

restringia a assistência médica a cada vez menos pessoas. (PAIM et al., 2012, p. 16) 

Com a redemocratização do Brasil o contexto de políticas ganhou novas 

configurações de forma a representar ganhos sociais nas mais diferentes políticas. 

Bravo (2006, p. 2) contextualiza as políticas que antecederam a Constituição Federal, 

mas que enfoca a Política de Saúde à partir da década de 1980 com a construção do 

Projeto de Reforma Sanitária, as mudanças do arcabouço e das práticas institucionais. 

Esse contexto que ainda se encontra vigente na política brasileira é configurada 

essencialmente pela unificação, descentralização e participação social na política de 
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saúde. Embora também seja recorrente a privatização da saúde no país e muitos 

impasses na efetivação da universalidade, qualidade e eficácia da saúde pública. 

(PAIM et al., 2012, p. 17) 

A leitura da Saúde brasileira como um direito universal tem origem nos 

Movimentos Sociais compostos por profissionais da área, usuários do serviço de 

saúde e toda a população de modo geral. Visto o direito à saúde como um 

determinante político que atinge a todos os cidadãos brasileiros. 

Devem ser colocados em evidência como base estrutural da pesquisa de saúde 

como um direito universal a política de saúde no Brasil após a Constituição Federal 

de 1988 que como marco entende a saúde como um direito de todos e todos, sem 

critérios de caráter contributivo ou discriminatório entre as pessoas, seja pela origem, 

raça, classe social, ou qualquer outra forma excludente.  

1.2. A CONSTITUIÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS 

Notando esse marco histórico recorrente da conquista da nova constituinte no 

Brasil aprovada em 1988, deu-se possibilidade a criação do Sistema Único de Saúde 

– SUS, mesmo em meio a crises do capitalismo com registros de hiperinflação. O 

cenário da saúde desse momento foi marcado por epidemias de cólera e dengue, 

“mortalidade por causas externas (sobretudo homicídios e acidentes de trânsito) 

Doenças cardiovasculares são a principal causa de morte, seguidas por causas 

externas e cânceres.” (PAIM et al., 2012, p. 17) 

No livro “A Constituinte e o Sistema Único de Saúde” existe um conjunto de 

obras que estudam o Sistema Único de Saúde – SUS, conta com diferentes 

organizadores e autores que possibilita em vasta variedade uma leitura que facilita a 

compreensão sobre o que representou a Constituinte para a saúde brasileira em três 

aspectos, o primeiro apresentado por Falleiros e Lima (2010, p. 239-246) como uma 

política de direito, o segundo resgatado por Mata (2010, p. 247-255) que estuda os 

fundamentos de orientação do SUS e o terceiro por Pontes et al. (2010, p. 256-273) 

que relaciona a possibilidade de participação social nesse processo. 

O primeiro se orienta com base em resumo de leituras sobre a saúde como 

política que garanta o direito de todos os cidadãos e como dever do Estado em 

esclarecimento sobre a redemocratização do país, o movimento organizado de 
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Reforma Sanitária e suas estratégia e o processo de formulação de um novo modelo 

de saúde pública universal. (FALLEIROS E LIMA, 2010, p. 239-246) 

Nesse texto, destaca-se que: 

o SUS preconizou uma mudança estrutural no sistema de saúde em direção 
à universalidade e à eficácia, fazendo da atenção básica a porta de entrada 
de um sistema destinado a atender as necessidades da população. A 
descentralização e a consequente municipalização seriam as formas de 
viabilizar e aumentar o acesso da população aos serviços de saúde, 
articuladas com os processos de regionalização e hierarquização dos níveis 
de atenção, ainda que com a participação do setor privado complementar ao 
SUS. Ou seja, um modelo que, partindo da constatação dos limites das 
instituições públicas em atender determinadas demandas da população, 
complementaria a cobertura da atenção à saúde por meio da contratação do 
prestador privado, com prioridade para as entidades filantrópicas e as que 
não tivessem fins lucrativos. (FALLEIROS E LIMA, 2010, p. 240-246) 

Em segundo lugar no que compete aos princípios norteadores, diretrizes e 

orientações sobre o Sistema Único de Saúde – SUS, Gustavo Correa Matta apresenta 

os princípios e as diretrizes do SUS, com suas diferenciações, seu alicerce legal, com 

contribuições sobre os princípios de universalidade, equidade, integralidade; e 

diretrizes como a descentralização, a regionalização e hierarquização, além da 

participação da comunidade. (MATTA, 2010, p. 247-255) 

O mesmo texto ainda condensará o debate da participação social que já 

esbarra nos desafios do assistente social, visto que para ele: 

a participação popular apresenta dois grandes desafios: primeiro, fazer com 
que a atuação dos conselhos e da sociedade não se reduza ao controle e 
monitoramento das ações do Estado na saúde, e se consolide efetivamente 
como uma instância participativa e deliberativa das políticas e ações de saúde 
em cada esfera de governo; segundo, não inibir a organização e 
reconhecimento de novos dispositivos de participação e controle social no 
SUS. Ou seja, se, por um lado, a conquista de uma instância de participação 
popular reconhecida e que faz parte legalmente do sistema de saúde 
brasileiro indica a democratização do SUS, por outro, a formalização de uma 
única instância representativa da sociedade como lugar de discussão e 
proposição das políticas de saúde burocratiza e limita as ações da sociedade 
civil nas suas formas de luta, expressão, participação e controle sociais. 
Como se vê, este é um tema muito caro para a discussão das origens e do 
futuro da reforma sanitária brasileira e de seu caráter político e democrático 
em nosso país. (MATTA, 2010, p. 255) 

Em terceiro aspecto referencia-se a questão da reorganização da atenção 

básica brasileira que aponta as observações sobre os Conselhos, apresentando 

também dados sobre a saúde, com destaques em tecnologia e humanização da 

saúde, percebendo os trabalhos de acolhimento de usuários, fortalecimento da 
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interdisciplinaridade e do trabalho em equipe e os alcances do SUS em introdução as 

regiões do Brasil. (PONTES et al. 2010, p. 256-273) 

Para além de retratar a organização do SUS, os autores demonstram os 

sentimentos da população em virtude totalitária sobre o Sistema Único de Saúde, em 

notas que: 

a relação entre esses diversos níveis de atenção (básica e especializada) 
precisa avançar muito. A população busca e valoriza, sobretudo, o 
atendimento hospitalar, justificado pela dificuldade de acesso aos serviços de 
atenção básica e pela baixa capacidade desses serviços responderem de 
forma adequada às necessidades da população. Ao mesmo tempo, não são 
raros os relatos das equipes de ESF a respeito da dificuldade de marcação 
de consultas e exames nos serviços especializados e da ausência de retorno 
sobre os procedimentos e atendimentos realizados nesses serviços. Algumas 
questões relacionadas à organização dos serviços de apoio diagnóstico e 
terapêutico, ambulatoriais e hospitalares devem ser lembradas, como: 
concentração desses serviços em grandes centros e nas regiões sul e 
sudeste; baixa responsabilização e resolutividade desses serviços; falta de 
políticas de qualificação desses trabalhadores; predominância de 
prestadores do setor privado; financiamento baseado na produtividade com 
baixo controle de qualidade; e incipiente política de regionalização e 
articulação com a rede básica (PONTES et al. 2010, p. 266) 

Dessa forma, percebe-se que os fundamentos do SUS são ganhos sociais 

frutos de lutas populares e de profissionais de saúde que conquistaram a aprovação 

e implementação de um sistema de saúde universalista, descentralista, integrado com 

as demais políticas sociais e com grandes possibilidades de participação direta e 

indireta da população usuária e da sociedade de modo geral.  

Todavia, tais valores e ambições desse sistema de políticas não alcançou seu 

estado ideal objetivado. Esse quadro de insuficiência se dá por diferentes motivos, 

porém todas as motivações tem como a natureza a Ordem capitalista. Nesse quadro, 

em meio as reestruturações do capital, a saúde intercala momentos de ganhos e 

perdas no campo social. 

1.3. O SUS EM CONTEXTO NEOLIBERAL 

O Sistema único de Saúde – SUS é composto de um conjunto de valores de 

cunho social que objetiva a saúde como uma política social de todos e para todos os 

brasileiros. Essa noção de direito e cidadania emergiu da proposta de movimentos 

sociais organizados e atualmente garantir a efetivação do SUS é um dos grandes 

desafios para a sociedade. (GOUVEIA; PALMA, 1999, p. 139) 



 

 

 

14 

Em resumo, após a Constituição Federal de 1988, listam-se os principais 

avanços da política de saúde: A extinção do Instituto Nacional de Assistência Médica 

da Previdência Social – INAMPS, foi criado o Programa de Saúde da Família – PSF, 

o direito ao tratamento gratuito para pessoas infectadas pelo vírus HIV ou com AIDS, 

a regulamentação dos planos de saúde privados que embora represente também um 

dos riscos ao SUS pôde-se fiscalizar e exigir deveres básicos nos atendimentos, foi 

criada a Lei 9.787/99 que implementa os medicamentos genéricos e a Lei 11.794/08 

que instituiu o dever do SUS na atenção à saúde da população indígena, foi aprovada 

a Emenda Constitucional 29 que definiu as responsabilidades dos níveis da 

administração pública, implementada a Lei da Reforma Psiquiátrica, disponibilizado o 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU e das Unidades de Pronto-

Atendimento – UPA e também os Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF. 

(PAIM et al., 2012, p. 17) 

Mas todos esses ganhos estão sendo desmontados através de novas 

aprovações de leis e de redução ou extinção de serviços sociais ofertados pelo 

Estado, isso é consequência de uma disputa político-ideológica que se apresenta 

constante e agressiva no contexto do país. Assim, entende-se que o Brasil vive um 

momento dicotômico da política em que se conquistou direitos sociais que são 

fortemente ameaçados pelo aprofundamento das políticas neoliberais. (BRAVO, 

2006, p. 13) 

Entrou para a agenda das diferentes políticas brasileiras uma norma que: 

constavam lições modernas que evocavam conceitos como desestatização, 
reinserção no sistema internacional, abertura da economia, 
desregulamentação e privatização. Romper com o passado e construir um 
presente alinhado com as determinações da ordem econômica globalizada 
passaram a ser a meta maior do Estado no sentido de colocar o Brasil na 
corrida para o desenvolvimento nos moldes neoliberais. (MOURÃO et al., 
2006, p. 2) 

A gestão financeira do SUS é um dos setores mais prejudicados, sendo essa 

uma estratégia de enfraquecimento da universalidade considerando que o 

financiamento é o coração de qualquer política pública. Logo, o Sistema Único de 

Saúde tem sofrido com alguns problemas crônicos, sendo esses: 

A proposta de desvinculação do CPMF da receita do setor saúde; utilização 
sistemática dos recursos do orçamento da Seguridade Social para garantir o 
superávit primário das contas públicas; decisão do Presidente da República, 
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orientado pelos Ministros do Planejamento e da Fazenda de ampliar o 
conteúdo das “ações de serviços de saúde” incluindo gastos com 
saneamento e segurança alimentar o que ocasionou a redução de 5 bilhões 
dos recursos destinados ao SUS. (BRAVO, 2006, p. 19) 

Godois (2016, p. 9) diz que o Neoliberalismo é um termo empregado pelos 

teóricos que analisavam a extinção do Estado de Bem-Estar Social devido a crise 

econômica capitalista e que se fazia emergir políticas voltadas para o retorno da 

ideologia liberal, contudo com características diferentes.  

Essa transversal política se aplica como um modelo político de reestruturação 

do capitalismo no mundo que reduz a intervenção do Estado no âmbito do Mercado, 

deixando o empresariado livre para decidir sobre a direção política e econômica. 

Dessa forma, para os capitalistas a superação da crise econômica viria através de: 

um Estado forte apenas no combate ao poder dos sindicatos e no controle 
monetário, mas débil nos gastos sociais e na regulação econômica. O 
receituário indicava, ainda, disciplina orçamentária, com a contenção dos 
gastos em bem-estar e a restauração da taxa “natural” de desemprego, o que 
permitiria a criação de uma reserva de trabalhadores que possibilitasse a 
eliminação dos sindicatos. Reformas fiscais eram necessárias para incentivar 
os agentes econômicos, o que implicava reduzir impostos sobre rendimentos 
altos e rendas. Dessa maneira uma ‘saudável’ desigualdade voltaria a reinar 
reequilibrando as forças do mercado. (GODOIS, 2016, p. 9) 

Assim os neoliberais não abdicam do Estado, com exceção quando não 

consegue “captar as oportunidades de negócios altamente rentáveis que o Estado lhe 

proporciona” (GODOIS, 2016, p. 10), contudo em sua essência não comporta a 

existência de direitos, mas sim de serviços. 

Contudo o processo de mercantilização dos direitos não ocorreu de forma linear 

em todos os países. Analisando isso, percebe-se que no Brasil não se vive um Estado 

Neoliberal em sua integridade, pois: 

O Brasil não foi um modelo completo de neoliberalismo, mas esteve 
comprometido com esse modelo teórico e implantou políticas do receituário 
neoliberal. Portanto, é nesse contexto que trataremos aqui do neoliberalismo. 
A menção à políticas ou projeto neoliberais tem a ver com a matriz político-
ideológica de ações que os países de centro e os organismos multilaterais de 
financiamento receitaram para os países ditos “periféricos”. (GODOIS, 2016, 
p. 11)  

Considerando essas variantes nas implementações do neoliberalismo no Brasil 

é evidenciado que o processo vem se apresentando como uma transição que aos 

poucos desregulamenta os direitos sociais e oferece os serviços sociais através de 
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instituições privadas. Essa desregulamentação ou desmonte dos direitos sociais 

intervem no SUS, Sistema de Saúde o qual se baseai na saúde como um direito de 

todos. 

A tese afronta, de uma só vez, quatro dos princípios constitucionais básicos 
do SUS: contra a universalidade, uma política focalista; contra a integralidade, 
uma “cesta básica”; contra a igualdade, o favor e a porta do fundo de alguns 
hospitais; contra o controle público, as leis do mercado... (GOUVEIA; PALMA, 
1999, p. 141)  

Esse cenário está gradativamente desmontando o SUS em relação a sua 

proposta de universalidade e qualidade. Notando que o sistema de saúde brasileiro é 

composto por uma gama de serviços ofertados em uma complexa rede, mas que a 

cada dia vem sendo comprada por setores de serviços que competem entre si como 

regra de mercado. (PAIM et al., 2012, p. 18) 

Paim et al. (2012, p. 18) diz que tal radicalismo em relação a competição vem 

ocasionando grandes prejuízos para a sociedade, em especial aos grupos 

economicamente mais pobres, provocando um conjunto que recebe a classificação 

de público-privado, financiada principalmente por recursos privados. 

Se aprofundando na análise Paim revisa que:  

O sistema de saúde tem três subsetores: o subsetor público, no qual os 
serviços são financiados e providos pelo Estado nos níveis federal, estadual 
e municipal, incluindo os serviços de saúde militares; o subsetor privado (com 
fins lucrativos ou não), no qual os serviços são financiados de diversas 
maneiras com recursos públicos ou privados; e, por último, o subsetor de 
saúde suplementar, com diferentes tipos de planos privados de saúde e de 
apólices de seguro, além de subsídios fiscais. Os componentes público e 
privado do sistema são distintos, mas estão interconectados, e as pessoas 
podem utilizar os serviços de todos os três subsetores, dependendo da 
facilidade de acesso ou de sua capacidade de pagamento. (PAIM et al., 2012, 
p. 18) 

A transição privativa das políticas de saúde são uma realidade brasileira que 

recebe forte apoio nas mudanças no campo legislativo e financeiro do Estado, pois 

embora a saúde no Brasil ainda seja uma responsabilidade do Estado, empresas e 

organizações nacionais e internacionais vem penetrando suas políticas nos espaços 

públicos e privados de saúde e isso acarreta um imenso dano para a população 

usuária que vem percebendo uma gradativa desqualificação da saúde pública gratuita 

no país. 

Bravo (2006, p. 16) ainda reflexões que a permite afirmar que: 
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a precarização e terceirização dos recursos humanos refere-se a ampliação 
da contratação de agentes comunitários de saúde e a inserção de outras 
categorias que não são regulamentadas: auxiliar e técnico de saneamento, 
agente de vigilância sanitária, agentes de saúde mental. A incorporação dos 
agentes comunitários de saúde na equipe do PSF já foi polêmica gerando 
diversos debates centrados na ausência de regulamentação da profissão 
como também da imprecisão de suas funções, da precarização das 
contratações e da falta de concurso público para a seleção dos mesmos que 
têm sido realizada, na maioria dos casos, com base em indicações político 
partidárias. Uma primeira questão relativa a esse debate já foi resolvida, ou 
seja, a profissão já teve sua regulamentação mas as demais não. (BRAVO, 
2006, p. 18) 

Compreendendo a história da saúde, sendo ela quase integralmente tratada 

como algo privado e de controle social por parte do Estado capitalista, ainda 

analisando os fatos recentes que vem destituindo gradativamente a política que visa 

a universalização da saúde, percebe-se que “O Projeto de Reforma Sanitária está 

perdendo a disputa para o Projeto voltado para o 

Mercado” (BRAVO, 2006, p. 21) e as transições políticas apontam para a 

seletividade da saúde para aqueles que podem pagar. Contudo o SUS não foi 

destituído, embora muito ameaçado ainda existe a possibilidade de que o futuro da 

política de saúde se volte para o interesse dos trabalhadores. 
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2. O ASSISTENTE SOCIAL E O DIREITO A SAÚDE NO BRASIL 

2.1. O VÍNCULO DO SERVIÇO SOCIAL COM A SAÚDE 

A história mais recente da saúde no Brasil, considerando as transformações 

ocorridas nos anos de 1930, podem ser confundidas com a história do Serviço Social 

Brasileiro. Pois as transformações no campo da saúde garantiram a inserção de 

Assistentes Sociais já nos primeiros momentos da profissão no país. (KRÜGER, 2010, 

P. 126) 

Assim, durante mais de meio século o Assistente Social, ainda que inserido em 

grande número nesse campo, direcionava sua prática de maneira secundária, 

alimentando a saúde que aborda o seu objeto de intervenção apenas na doença e 

centrada na figura do médico. (KRÜGER, 2010, P. 126) 

Historicamente a saúde tem sido o maior empregador de assistentes sociais.  
Dos primórdios da profissão até o final dos anos de 1980, sua atuação neste 
campo se deu no âmbito curativo e por meio de abordagem individual. Até 
1960 o Serviço Social não se apresentava com polêmicas internas 
significativas. (KRÜGER, 2010, P. 126) 

Dessa forma, Krüger diz que foi por intermédio de uma analise de históricas 

práticas profissionais subordinadas ao médico e sendo reconhecida como uma 

atuação compensatória e não transformadora que os Assistentes Sociais, junto de 

ouros segmentos profissionais, questionaram o modelo de saúde vigente na época. 

Assim, constatou-se que “a posição conservadora, articulados,  sobretudo com 

a perceptiva de superação do subdesenvolvimento latino-americano, configurando 

assim o início do processo de reconceituação” (KRÜGER, 2010, P. 126 apud BRAVO, 

1996) 

Logo: 

O período de renovação profissional no Brasil em meio a ditadura militar se 
desenvolveu em três direções: a perspectiva modernizadora, a reatualização 
do conservadorismo e a intenção de ruptura. Não é intenção deste trabalho 
explicitar as tendências de cada uma destas vertentes, mas ressaltar que o 
Serviço Social na área da saúde no período de renovação esteve voltado 
predominantemente para a estratégia de modernização conservadora, com 
vinculação destacada na estrutura do complexo previdenciário de assistência 
médica. Nesta época o mercado de trabalho se ampliou em hospitais e 
ambulatórios e na previdência social, mas apenas na saúde individual e não 
na coletiva. A ação do Serviço Social na saúde continuou por todo período 
como sendo uma atuação psicossocial junto a pacientes e familiares. O 
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surgimento do Movimento Sanitário não teve repercussões nos assistentes 
sociais vinculados a área. Do mesmo modo o processo organizativo e o 
aprofundamento teórico da profissão na direção da intenção da ruptura não 
influenciou o Serviço Social na saúde nem no nível do discurso, 
predominando a vertente modernizadora (KRÜGER, 2010, P. 126 apud 
BRAVO, 1996).  

Com o fortalecimento das tendências democráticas no Brasil nos anos de 1980, 

foram intensificados os movimentos transformadores que permeavam profissões, 

áreas de serviços, entre outros. Assim, foram potencializados os movimentos de 

reforma sanitária e também de reconceituação do Serviço Social. (GODOIS, 2016, p. 

3) 

Contudo, não são expressos relatos de Assistentes Sociais da área da saúde 

que se reconheciam como trabalhadores que lutavam nessas esferas de mobilização 

social, “parece que continuavam distantes das reflexões e na prática subalternos ao 

protagonismo médico, dominante na área.”  (KRÜGER, 2010, P. 126) 

No final do período de redemocratização, os assistentes sociais começaram 
a participar timidamente de eventos, entre eles a 8o Conferência Nacional de 
Saúde, os Congressos de Saúde Coletiva e apresentar trabalhos sobre saúde 
nos CBAS. Houve a preocupação com aprofundamento de temas como 
direitos, cidadania e políticas públicas.  O movimento de renovação do 
Serviço Social aconteceu em paralelo ao da saúde coletiva, com o Movimento 
de Reforma Sanitária, inclusive coincidindo em algumas categorias teóricas 
o debate: Estado, direitos sociais, prática institucional e políticas públicas. De 
outro modo, esta renovação tanto no Serviço Social quanto na saúde 
aconteceram em meio ao movimento de redemocratização da sociedade 
brasileira e de renovação das próprias Ciências Sociais, portanto, não se 
caracterizam como movimentos isolados. (KRÜGER, 2010, P. 126) 

Com os avanços do Movimento da Reforma Sanitária, evidenciado 

principalmente pela reconceituação de saúde que saiu da definição do modelo 

biomédico para o modelo de Saúde-Doença que caracterizava saúde como bem-estar 

social, o Serviço Social compatibiliza a construção de um Projeto Ético-Política 

baseado na radicalização da democracia com o futuro do campo da saúde. (KRÜGER, 

2010, P. 128) 

Logo, Krüger (2010, P. 129) ressalta que essa compatibilidade só se fez efetivo 

no fim dos anos de 1980, com maior predominância nos anos de 1990, considerando 

que: 

Como no Movimento Sanitário se reconhece no Serviço Social avanços no 
aspecto institucional, acadêmico e político. Uma das fontes inspiradoras e 
impulsionadoras do Movimento Sanitário foram os ideários progressistas que 



 

 

 

20 

direta ou indiretamente estavam vinculados aos partidos de esquerda e a 
renovação crítica das Ciências Sociais. No decorrer do próprio Movimento e 
até o presente estes ideários carecem de uma rigorosa apreciação em termos 
de fundamentos, pois vejo, também como no Serviço Social, a influência de 
perspectivas marxistas a partir de fontes não originais e o seu processo 
político e intelectual foi se desenvolvendo de forma eclética. As forças que 
reconheciam os fundamentos de classe da sociedade e do Estado 
conviveram com ideias reformistas e conciliadoras, vindos nas últimas 
décadas a sofrer forte influência das orientações teórico-metodológicas 
conservadoras. (KRÜGER, 2010, P. 129) 

Fleury e Lobato (2009, p. 10) dizem que hoje o cenário de vínculos de 

Assistentes Sociais com a saúde estão ligadas primeiramente aos espaços sócio-

ocupacionais e também aos espaços de reivindicação, lutas sociais, discussão e 

deliberação política como na participação e assessoria ou consultoria aos movimentos 

sociais, sindicatos, organizações de trabalhadores, fóruns, conselhos e até mandatos 

políticos.  

2.3. NIVEIS DE ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE 

O Serviço Social tem uma certa tradição no campo da saúde, especialmente 

na saúde pública. Assim, devido essa expressiva jornada do Assistente Social inserido 

nesse campo, o profissional possui uma maior concepção acerca do seu trabalho nos 

diferentes espaços próprios da área da saúde. (KRÜGER, 2010, P. 124) 

Além disso, o Assistente Social está muito presente nos serviços de saúde 

públicos estatais, visto que “78,16% dos assistentes sociais atuam em instituições 

públicas de natureza estatal” (IAMAMOTO, 2009, p. 5) 

Assim, assistente social no Brasil é majoritariamente um funcionário público, 
que atua predominantemente na formulação, planejamento e execução de 
políticas sociais com destaque às políticas de saúde, assistência social, 
educação, habitação, entre outras. O segundo maior empregador são 
empresas privadas com 13,19% (o mesmo índice que as instituições 
federais), seguido do “Terceiro Setor”, com 6,81% (englobando Organizações 
Não Governamentais (ONGs), Associações, Cooperativas, entre outras que 
viabilizam a chamada “responsabilidade social”). (IAMAMOTO, 2009, p. 5) 

“No Brasil, é da maior importância o trabalho que vem sendo realizado por 

assistentes sociais especialmente na esfera da seguridade social” (IAMAMOTO, 2009, 

p. 23). Sendo ainda espaços de exercício democrático como conselhos do campo da 

saúde referente a 16,67% dos profissionais de Serviço Social. (IAMAMOTO, 2009, p. 

6) 
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Assim: 

Refletir sobre as possibilidades que o SUS coloca para a prática do assistente 
social supõe inicialmente um diálogo crítico com a herança intelectual e 
operacional da profissão na área da saúde e a identificação das tendências 
técnico-políticas colocadas pelos fundamentos da Reforma Sanitária e do 
SUS. Isto exige que o profissional esteja atento ao tempo histórico, superando 
visões ingênuas ou fatalistas da vida social, para decifrar as manifestações 
particulares no campo da saúde sobre as quais incidirá a ação profissional. 
(KRÜGER, 2010, P. 130) 

Contudo, ao passar do tempo surgem novos espaços de atuação no campo da 

saúde que recorre ao trabalho do profissional de Serviço Social, principalmente devido 

o Sistema Único de Saúde – SUS possuir uma sistematização complexa dos níveis 

que envolvem o âmbito do planejamento, execução, monitoramento, gestão e 

avaliação desses serviços. (KRÜGER, 2010, P. 124) 

Assim, devido o SUS haver aberto nos últimos anos muitos espaços 

multidisciplinares, interdisciplinares e intersetoriais nos serviços da política, cabe ao 

Assistente Social compreender a que serve esses espaços, os seus limites e 

possibilidades para que sejam desenvolvidas ações que não devem ser restritas ao 

âmbito do Serviço Social. (KRÜGER, 2010, P. 124) 

E é nestas novas relações que o espaço do social na saúde se torna um 
terreno comum a todas as áreas surgindo ‘profissionais que disputam papéis 
e tarefas com os assistentes sociais, pondo em xeque a legitimidade 
anteriormente conquistada [...]. É claro que os conflitos de atribuições aí 
localizáveis [...] não podem ser equacionados a base de regulações formais 
ou reivindicações corporativas [...], eles só podem ser enfrentados 
positivamente com novas competências sociopolíticas e teórico-
instrumentais’ (NETTO, 1996, p. 109). É neste terreno em que os limites e 
fronteiras das ações dos profissionais de saúde não estão consensuados e 
não são lineares, que se pretende refletir sobre alguns espaços que o Serviço 
Social pode conquistar e mesmo requalificar atuações em setores tradicionais 
dos serviços de saúde. Este debate tem como pressuposto as semelhanças 
que os princípios do projeto ético-político da categoria têm com os 
fundamentos da Reforma Sanitária e os princípios do SUS. (KRÜGER, 2010, 
P. 124) 

Mediante isso, constata-se que mesmo com a presente e forte tradição de 

Assistentes Sociais do SUS em níveis básicos e operacionais, às vezes vistas como 

atividades restritas, profissionais de Serviço Social vem sendo convocados para 

assumir postos na gestão e no planejamento das políticas de saúde. (KRÜGER, 2010, 

P. 133) 
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Essa convocação acontece junto com o movimento de direcionamento da 

prioridade dos serviços de saúde para o atendimento às demandas da classe 

trabalhadora, mais pobres e oprimidas. (KRÜGER, 2010, P. 133) 

Neste contexto o Serviço Social além de atuar no âmbito da gestão e do 
planejamento, tem ocupado espaços de coordenação na operacionalização 
de inúmeros programas de tratamento, de promoção e prevenção da saúde 
dirigidos a populações específicas (idade, gênero, patologias, dependente 
químicos, vigilância a saúde....). Iniciativas localizadas têm colocado o 
profissional na Estratégia Saúde da Família – ESF – e mais recentemente, a 
ampliação, com a regulamentação dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família 
– NASFs. (KRÜGER, 2010, P. 133) 

Dispondo de competências profissionais e atribuições privativas do Assistente 

Social no campo da saúde, norteado pelo compromisso ético e político do profissional 

anunciado no Código de Ética do Assistente Social. Considerando ainda que essas 

atribuições “ressaltam a perspectiva interdisciplinar para a atenção integral, 

juntamente com ações intersetoriais e comunitárias que se aproximem do cotidiano 

da população e ampliem o conhecimento da realidade local e regional” (SARRETA; 

BERTANI, 2011, p. 49 apud SARRETA, 2008). 
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3. OS DESAFIOS PROFISSIONAIS DO ASSISTENTE SOCIAL NO SUS 

3.1. A CRISE POLÍTICA NO BRASIL E OS AVANÇOS NEOLIBERAIS 

A crise econômica, política e social no Brasil tem respingado como o 

acirramento as expressões da Questão Social em meio ao grande número de pessoas 

desempregadas, a precarização e até ao fim progressivos de serviços sociais desde 

os anos de 1990 com a privatização dos serviços públicos. (SARRETA; BERTANI, 

2011, p. 38) 

 ‘Neste caso a contrapartida do capitalismo selvagem traduz-se numa 
privatização selvagem’, conclui Cohn (1997, p. 236). A ideologia do 
neoliberalismo, que informa as políticas econômicas e sociais nas últimas 
décadas, tem rejeitado a responsabilidade do Estado perante as novas 
expressões da questão social. Assim, contemporaneamente, as políticas 
sociais como mecanismos de regulação da questão social não 
desapareceram – reestruturaram-se para responder aos desafios impostos 
pelas transformações societárias, no nível econômico, político, cultural, 
social. Só que esta reestruturação comprometeu um projeto de sociedade 
que tinha referência na igualdade, o que exige, na análise de Pereira (2000), 
determinação e preparo intelectual e político para lutar pela prevalência dos 
valores de uma sociedade justa, livre e igualitária.  (SARRETA; BERTANI, 
2011, 38-39) 

Esse quadro tem causado graves tensões para a vida das pessoas de classes 

mais empobrecidas, visto que os pobres estão cada vez mais pobres e a acumulação 

de riquezas vem sendo concentrada nas mãos de poucos indivíduos que passam a 

controlar de forma mais incisiva a política e serviços vigentes no país. (SARRETA; 

BERTANI, 2011, p. 39) 

Para exemplificar esta situação, as últimas décadas no Brasil evidenciaram o 
agravamento da pobreza e dos níveis de desigualdades e das precárias 
condições de vida. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), na década de 1990 apenas 10% da população detinha 
51,5% da renda nacional, em contrapartida os 10% mais pobres detinham 
apenas 0,7% (BRAVO, 2006). O que se observa é a mercantilização da vida 
determinada pela conjuntura econômica, onde o poder do mercado fortalece 
cada vez mais a hegemonia do capital. Esse movimento repercute na saúde 
e confronta diretamente com as propostas do SUS e, do mesmo modo, 
contribuiu para a transformação dos espaços políticos em espaços de 
mercantilização: onde tudo tem preço e compra quem pode. (SARRETA; 
BERTANI, 2011, p. 39) 

E isso interfere completemente no trabalho do Assisente Social que recebe um 

maior demanda proveniente da pobreza e da ausência de recursos de tranalho nos 
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espaços de atuação. Sendo, portanto o profissional cada vez mais envolvido em 

responder questão de demandas pontuais e estando a cada dia mais afastado de 

reflexões e intervenções sociais de maior alcance. (SARRETA; BERTANI, 2011, p. 

40) 

Desse modo a tendência de se discutir saúde por meio da orientação de que 

esse é um serviço universalista de direito dos cidadão sai do cotidiano dos 

profissionais de saúde. Dá-se, então as discussões unicamente orçamentárias que 

indica o que poderá o não  poderá ser realizado no campo da saúde. (SARRETA; 

BERTANI, 2011, p. 43) 

Os profissionais de saúde vem sendo afastados de seus campos de trabalho 

com justificativas orçamentárias e isso vem a cada dia precarizando mais os serviços 

de saúde com a falta de recursos pessoais. Essa crise também afeta o trabalho dos 

profissionais em campo devida a falta de equipamentos, entre outras necessidades 

para o atendimento. (IAMAMOTO, 2009, p. 1) 

Sob a hegemonia das finanças e na busca incessante da produção de super 
lucros, aquelas estratégias vêm incidindo radicalmente no universo do 
trabalho e dos direitos. As medidas para superação da crise sustentam-se no 
aprofundamento da exploração e expropriação dos produtores diretos, com a 
ampliação da extração do trabalho excedente e a expansão do monopólio da 
propriedade territorial, comprometendo simultaneamente recursos naturais 
necessários à preservação da vida e os direitos sociais e humanos das 
maiorias. (IAMAMOTO, 2009, p. 1) 

Nesse contexto, Iamamoto (2009, p. 2) ressalta que ocorre uma ampliação 

radical da desigualdade social entre as classes sociais, tendendo a motores de 

tensões entre essas classes. Como medidas, o Estado neoliberal direciona os 

recursos que deveriam ser destinados para a proteção social para as políticas de 

segurança. 

 

3.2. MOBILIZAÇÕES CONTRA O DESMONTE DO SUS 

O Sistema Único de Saúde – SUS é uma das maiores conquistas da sociedade 

que por meio de movimentos organizados garantiram uma política de saúde nunca 

vista antes no Brasil e nunca vista antes na maioria dos países do mundo. Embora 

recente, o SUS representa uma transformação da saúde brasileira que alterou a lógica 
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desse serviço de um caráter restritivo para universal. (SARRETA; BERTANI, 2011, p. 

32) 

Após a garantia por lei de uma saúde pública, gratuita, universal e de qualidade 

o desafio dos profissionais e usuários do SUS passou a ser o de implementar e 

executar esse modelo de saúde de forma efetiva, o que até então não foi alcançado. 

(SARRETA; BERTANI, 2011, p. 32) 

Além disso, ainda no início da implementação do Sistema Único de Saúde, o 

país vem se aprofundando em políticas neoliberais que desmontam a política 

conquistada e desvirtua os valores fundamentais do SUS e esse movimento é 

defendido por uma maioria política. (SARRETA; BERTANI, 2011, p. 32) 

o fortalecimento da política econômica neoliberal manteve a continuidade das 
desigualdades no acesso aos bens e serviços públicos, como a saúde. A crise 
econômica e sociocultural, intensificada nos anos oitenta, somada às 
mudanças econômicas e políticas de ordem mundial na década de 1990 e 
início do século XXI, chocou-se com os direitos afirmados 
constitucionalmente. Estes acontecimentos causaram uma filosofia 
dissonante aos direitos sociais e trabalhistas garantidos legalmente, mas 
distanciados no plano prático, tendo como consequências rebatimentos no 
modo de reprodução material de vida. (SARRETA; BERTANI, 2011, p. 32) 

Dessa forma, os profissionais e usuários do SUS vem lutando pela 

sobrevivência do Sistema, pois a saúde pública enfrenta problemas relacionados a 

qualidade dos serviços prestados, abrangência populacional atendida e interface com 

outras políticas públicas. (SARRETA; BERTANI, 2011, p. 32) 

Esses problemas são objetos fixos de discussão em espaços que discutem a 

saúde brasileira a nível municipal, estadual e nacional; sendo essencialmente 

abordadas a questão da universalidade e qualidade da saúde e sua formulação, 

monitoramento e avaliação. (SARRETA; BERTANI, 2011, p. 32) 

Espaços esses que também existem como conquista de lutas sociais que 

envolviam uma saúde para todos e também a democratização do país, assim, hoje 

esses espaços são constituídos por fóruns, conferências, congressos, seminários, etc. 

(SARRETA; BERTANI, 2011, p. 32) 

A participação social é previsto na política de saúde brasileira e esse processo 

vem sendo executado de maneira progressiva, embora sejam encontrados inúmeros 

problemas relacionados a tradição da política brasileira que exclui a população das 

discussão e decisões políticas. (FLEURY; LOBATO, 2009, p. 9) 
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O resultado é que se avançou na democratização e na questão social, mas 
pouco em relação ao arranjo previsto. As instituições democráticas 
tradicionais estão consolidadas, como partidos políticos e instituições da 
democracia representativa. O país cresceu, também, em relação à 
representação plural, com um rol significativo de organizações associativas 
de defesa de direitos, de representação de interesses específicos, 
organizações sindicais, não-governamentais, entre outros. Também somos 
referência na construção de mecanismos consultivos e deliberativos de 
políticas, como os conselhos e os orçamentos participativos. (FLEURY; 
LOBATO, 2009, p. 9) 

Assim, espaços como fóruns são criados e articulados para servirem como 

mecanismo de  democracia participativa ou deliberativa, assim como também os 

conselhos e a saúde é um campo que de certa forma protagoniza visto o sucesso da 

utilização desses espaços. (FLEURY; LOBATO, 2009, p. 10) 

Além dos espaços garantidos pelo SUS, ainda pode-se perceber a existência 

de outras organizações de saúde mais focais em seus territórios que vem 

desempenhando um papel essencial nas mobilizações contra o desmonte do SUS, 

contudo não se fazem suficientes para barrar os progressos neoliberais na política de 

saúde. (FLEURY; LOBATO, 2009, p. 10) 

3.3. CONTRIBUIÇÕES E RESISTÊNCIA DOS ASSISTENTES SOCIAIS NA 

SAÚDE 

No Brasil, por se tratar de um país marcado pela desigualdade social e com 

isso vastas periferias, não se identifica como um país inteiramente neoliberal. Isso 

porque as expressões da Questão Social exigem ações que visem minimizar as 

mazelas sociais e assim controlar as classes mais subalternas da sociedade 

capitalista. 

Sendo assim, a implantação das políticas neoliberais surgem como formas de 

diminuir a intervenção social do Estado para que o mercado fique mais livre. Contudo, 

devido a configuração brasileira não possibilitar uma implementação totalitária do 

neoliberalismo, o campo político se torna uma arena com maiores possibilidades de 

intervenções da sociedade. (GODOIS, 2016, p. 11) 

A política brasileira é dicotômico e contraditório e em apontamento dos cardeais 

riscos que poderão afetar o trabalho do assistente social com os avanços das ideias 

neoliberais instaladas na saúde, retratando as singularidades da formação em saúde, 
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mas principalmente atribuindo desafios para a efetivação do Projeto Ético-Político do 

Serviço Social. (MOURÃO et al., 2006, p. 27) 

Sabendo que: 

A expectativa é que tendo como referência este conjunto de 
habilidades/conhecimentos possamos desenvolver um processo educativo 
comprometido com o direito do usuário à saúde, com uma assistência de 
qualidade, resolutiva e equânime. (MOURÃO et al., 2006, p. 30) 

Sobretudo, conforme explicitado por Mourão et al. (2006, p. 30), faz-se 

necessário que haja um esforço coletivo em busca do acesso ao conhecimento e da 

geração de novos conhecimentos acerca das habilidades profissionais no campo da 

saúde de modo que sejam defendidos os direitos da população e dos profissionais da 

área. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com as leituras realizadas observa-se que o problema apresentado 

nessa pesquisa de saber quais riscos e possibilidades são submetidos o Assistente 

Social no campo da Saúde em meio a transição do Estado de Direito para o 

Neoliberalismo passou e continua a sofrer transformações de grande influência nas 

análises de conjuntura brasileira. 

Dessa forma, entende-se que atingiu-se o objetivo geral de compreender quais 

os retrocessos e avanços os assistente sociais podem estar submetidos nas 

aplicações das políticas neoliberais no campo da saúde ao longo do conjunto de 

capítulos presentes nesse trabalho de maneira a proporcionar o conhecimento acerca 

dos fatores antecedentes ao que se vivencia atualmente, inteirando sobre a presente 

data e destacando as expectativas sobre o futuro da política do Brasil.  

Sendo assim, no primeiro capítulo evidencia-se a brevíssima revisão de leituras 

relacionados ao direito a saúde no país à luz da Constituição Federal de 1988 permitiu 

que se fizesse entendida a linearidade dos avanços e retrocessos admitidos na 

Política de Saúde desde os períodos que antecedem o direito universal da saúde aos 

brasileiros até as observações acerca do desmonte da saúde pública disposta no 

Sistema Único de Saúde – SUS.   

No segundo capítulo foi alcançado o objetivo geral de estudar sobre a presença 

do assistente social no planejamento e execução da política de saúde e a 

possibilidade de viabilização de direitos através de dois momentos. O primeiro 

momento abordou sobre a leitura histórica da inserção e desenvolvimento do 

Assistente Social no campo da Saúde e o segundo se aprofundando acerca das 

possibilidades ocupacionais de profissionais de Serviço Social no SUS dentre os 

diferentes níveis hierárquicos.  

Finalmente, no terceiro capítulo, apontou-se sobre os riscos mais relevantes 

que possivelmente afetarão ou mesmo já interfere no trabalho do Assistente Social 

em meio ao Neoliberalismo e o desmonte do SUS. Sendo atingido por completo o 

objetivo principal da pesquisa. 

Com base nas leituras históricas e analíticas acerca do tema, considera-se que 

dentre os riscos centrais ao trabalho do Assistente Social não se constitui na perda de 

espaços socioocupacionais na saúde, mas sim em transformações que poderão vir a 
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ocorrer na demanda e prática profissional desses trabalhadores. Ou seja, o 

preocupação maior é sobre as finalidades que envolverão o fazer profissional dos 

Assistentes Sociais em campo. 

Essa discussão se baseia na perda de direitos sociais que vem sendo parte da 

realidade política no Brasil e considerando que no presente momento o profissional 

de Serviço Social exerce suas atividades com base na garantia e ampliação dos 

direitos, em dado momento em que são anulados os direitos são estabelecidas 

prestações de serviços pagos que demandam maiores recursos econômicos os quais 

não são garantidos a maior parte da população.  

Visto a continuidade do processo transformativo da política brasileira, destaca-

se a importância de se fortalecer os movimentos de resistência em defesa da saúde 

pública, universal e de qualidade no Brasil, sendo o Assistente Social um importante 

profissional a contribuir nessa necessidade social tão urgente. 

A Constituição Federal de 1988 que dispõe sobre os direitos sociais no país é 

a constituinte vigente, então os que defendem o Estado de Direito não se pode dar 

por vencido. É certo que o desafio é corpulento, contudo a resistência precisa se 

manter maciça e ser composta por mais profissionais e usuários que reconhecem a 

importância dessa persistência. 

Esse trabalho apresentou tal tema de complexidade tão alta de maneira breve 

e compacta, por isso percebe-se a necessidade de posteriormente serem realizadas 

maiores analises. Reitera-se que os estudos sobre o assunto não se encerram com 

essa pesquisa, sendo necessários mergulhos mais profundos nas leituras e realização 

de novas pesquisas que atualize o que foi aprendido.  
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