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RESUMO 
O Serviço Social está inserido como profissão no campo da saúde no 
Brasil desde a década de 40, mas foi ao longo dos 34 anos de Sistema 
Único de Saúde que a profissão estabeleceu uma dinâmica de atuação 
pautada na análise necessária dos determinantes sociais de saúde e 
doença e na defesa da saúde como política pública democrática e de 
direitos. O Objetivo do artigo é refletir sobre o processo de trabalho do 
Assistente Social na saúde no contexto da pandemia analisando o 
desfinanciamento como desafio imposto pela égide neoliberal 
conduzida pelo governo brasileiro. Trata-se de uma reflexão teórica a 
partir de quadro conceitual da área em questão como parte dos estudos 
do doutorado em Políticas Públicas da Universidade Federal do Piauí. O 
Serviço Social em meio a pandemia da Covid-19, enquanto se reafirma 
como profissão necessária ao campo da saúde fortalece sua perspectiva 
democrática e cidadã. 
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ABSTRACT 

Social Work has been lodged in Brazil’s health area as a profession since 
the 1940s, but it was during the 34 years of the National Health Service 
that the profession has set up an action’s dynamic based upon a 
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mandatory analysis of the health and illness social determinants in the 
safeguarding of health as a democratic public policy warrant. The 
article’s aim is to reflect on the labor process of Social Worker in health 
area during the pandemic backdrop, analyzing the underfunding as a 
challenge imposed by the neoliberal aegis led by the Brazilian 
government. Referring to a theoretical reflection based on the 
conceptual framework of the studied area as part of the doctoral 
academic work in Public Policy at the Federal University of Piauí. Social 
Work in the midst of the Covid-19 pandemic, while reiterates itself as an 
imperative profession in health field nourshing its democratic and 
citizen perspective. 

 
Keywords: Health, Social Service, Defunding. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 A política de saúde no Brasil tem enfrentado desafios desde a criação do SUS expresso 

no texto da Constituição Federal de 1988, a Seguridade Social brasileira a partir dos anos 2000 

tem “suas bases legais, materiais e financeiras disputadas” (SILVA; KRUGER, 2018, p. 269) pela 

iniciativa privada.  

 Em 2020, com a chegada da pandemia da Covid-19 no Brasil, o SUS foi tensionado pelas 

demandas de prevenção, atendimento e reabilitação da doença, na atenção básica, média e 

alta complexidade o sistema precisou responder com recursos humanos, materiais e financeiros 

em meio a “estratégias institucionais de propagação do vírus” (GOMES; BENTOLILA, 2021, 

p.350).  

 Na pandemia, o Serviço Social, enquanto profissão da saúde, desenvolve ações voltadas 

ao direito à saúde acolhimento das famílias, o desvendamento dos entraves da relação 

institucional no contexto de internação pela doença, também no que se refere as medidas 

preventivas de distanciamento social, uso de equipamentos de proteção individual, o Serviço 

Social desenvolveu ações socioassistenciais, articulação com a equipe de saúde e ações 

socioeducativas (conforme os parâmetros de atuação do Assistente Social na saúde), o cenário 

da pandemia embora novo reforçou as perspectivas de trabalho do projeto ético-político da 

profissão.   

 A política de saúde assim como as demais políticas sociais tem apresentado um caráter 

restritivo sob a perspectiva neoliberal, o financiamento necessário para sua execução tem sido 

cooptado, sobretudo ao longo das duas últimas décadas, uma “histórica fragilidade financeira” 
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aliada a “ausência de comprometimento para alocação de recursos” (MESNDES; CARNUT, 2020, 

p. 26). 

 O objetivo do artigo é refletir sobre o exercício profissional do Serviço Social na saúde 

no período da pandemia da Covid-19 problematizando os desafios impostos pelo histórico 

subfinanciamento/ desfinanciamento da política de saúde no Brasil. 

 Este artigo trata-se de uma pesquisa bibliográfica de caráter reflexivo sobre o trabalho 

do Assistente Social na Saúde no contexto da pandemia priorizando as publicações nos anos de 

2020 e 2021 (período da pandemia) na plataforma SCIELO (Brasil Scientific Electronic Library 

Online) e referências no debate sobre a exercício profissional do Assistente Social, além de 

documentos produzidos pelo CFESS Conselho Federal de Serviço Social) para subsidiar os 

profissionais.  

 

2 A POLÍTICA DE SAÚDE NO BRASIL E O CENÁRIO DA PANDEMIA DA COVID-19 

 

 A política de saúde no Brasil tem a partir da Constituição Federal de 1988 o Sistema 

Único de Saúde (SUS) como seu protagonista. Em 2022, o SUS completa 34 anos e enfrenta, 

desde 2020, um grande desafio com a pandemia da Covid-19 e suas variantes. 

 Em que pesem as especificidades, o SUS, desde sua criação, vivencia a luta de projetos 

contraditórios presentes na estrutura social brasileira. Projetos alinhados à perspectiva da 

Reforma Sanitária, com uma Política de Saúde de base universal, democrática, participativa e 

moldada a partir das necessidades dos usuários dos serviços e, projetos que configuram as 

políticas sociais ao capital financeiro, especulativo, determinado pelos países de capitalismo 

central, “gigantes financeiros mundiais” também dotados de instrumentos políticos (DOWBOR, 

2017). 

 O Brasil integra um grupo de países de economia periférica num complexo relacional 

capitalista determinado por estruturas de poder econômico e político mundiais, em tempos de 

economia mundializada / globalizada, as “fronteiras são fluidas e supranacionais” (OSÓRIO, 

2014, p. 182) mas a agenda de (contra) reformas é rígida e voltada para os determinantes 

neoliberais (OSÓRIO, 2014). 

 Um dos componentes da agenda neoliberal é a redução de gastos públicos no que se 

refere ao financiamento das políticas sociais é a retirada do Estado de papel de provedor no 
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pós-Segunda Guerra Mundial, observa-se com o Welfare State a provisão de serviços sociais 

tendo o Estado como principal agente. Os sistemas de proteção social robustos e 

orçamentariamente capazes de atender as necessidades da população são resultado do 

crescimento econômico e os problemas trazidos pela industrialização (ARRETCHE, 1995). 

 As sociedades modernas são constituídas sobre o alicerce da insegurança (CASTEL, 2005) 

e sobre as inseguranças que integram a vida em sociedade a perspectiva da saúde e da doença 

é uma preocupação diante das mudanças climáticas, epidemiológicas e sociais presentes na 

atualidade.   

 A crise sanitária da pandemia da Covid-19, iniciada em dezembro de 2019 na província 

de Wuhan na China, causada por um vírus e transmitido pela tosse, espirro ou fala além de 

contato em superfícies seguidas de toque na boca, nariz e olhos ((ESTRELA et al., 2021) está 

sendo respondida de forma diversa a partir de direcionamentos globais, mas atravessados pelas 

especificidades econômicas e sociais de cada país. Os resultados, entretanto, são piores onde 

os serviços de saúde estavam privatizados, a questão sanitária emergiu articulada com 

dimensões ambientais, alimentares e sociais (CASSIOLATO; FALCON; SZAPIRO, 2021).  

 A pandemia não se limitou a grupos específicos, questões econômicas e culturais, 

subjugou a vida em suas mais variadas nuances, crianças, adultos, idosos, homens e mulheres 

foram atingidos pela doença e suas sequelas e consequências. Entretanto, cabe reconhecer que 

onde a vulnerabilidade social é característica histórica, como no caso do Brasil, a dificuldade em 

executar medidas mínimas de proteção e prevenção, aliados a um projeto governamental 

contrário à ciência, potencializaram o impacto da pandemia, “a Covid-19 agudizou as 

desigualdades sociais” (SOARES; CORREIA; SANTOS, 2021, p.3). 

 Na experiência brasileira, o SUS, antes da pandemia já enfrentava um “frágil e poroso” 

(MENDES; CARNUT, 2020) financiamento, insistência do Estado brasileiro nas políticas 

restritivas, nos ajustes fiscais permanentes levou ao subfinanciamento do sistema de proteção 

social brasileiro (MENDES, 2015). Acrescenta-se, a partir de 2016 a Emenda Constitucional 

95/2016, que congela os investimentos sociais em 20 anos, e o resultado é o 

“desfinanciamento” (MENDES, 2017) do sistema, em uma conjuntura de redução da dimensão 

universal, democrática e integral da política de saúde.  
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 Tais dimensões constituem “um entrelaçado que representa o ideário da Reforma 

Sanitária” (CECÍLIO, 2009, p.117) e sustenta um “novo paradigma de cuidado à saúde como um 

bem jurídico indissociável do direito à vida” (ARAÚJO; JOAZEIRO, 2019, p. 13). 

 

3 O SERVIÇO SOCIAL NA SAÚDE E A DEFESA DA POLÍTICA COMO DIREITO DE TODOS, TODAS, 

TODES E DEVER DO ESTADO 

 

 O trabalho do Assistente Social no campo da saúde apresenta uma variedade de 

inserções próprias da complexificação de demandas e evolução do Sistema Único de Saúde. 

Quando a profissão inicia seu processo de trabalho na saúde na década de 40 havia uma 

condição de subalternidade ao fazer médico (BARBOSA, 2019). Na década de 70, com a 

ampliação dos serviços de assistência médica hospitalares, os profissionais de Serviço Social 

ampliam sua inserção na área. Entretanto, essa ampliação não estava comprometida com os 

preceitos da Reforma Sanitária iniciada na mesma década. Na década de 80 a categoria inicia a 

aproximação com o Movimento Sanitário, a presença das ideias marxistas na formação 

profissional, num cenário de luta pela democratização do país e a partir do Movimento de 

Reconceituação da categoria que se constituía como um projeto coletivo de intenção de ruptura 

do conservadorismo (SILVA; KRUGER, 2018). 

 A partir da Constituição Federal de 1988 e o desenho de Seguridade Social que se 

estabelece, a saúde como política pública universal, superando seu passado de atendimento 

restrito a grupos específicos de trabalhadores formais (BRAVO, 2010). O Serviço Social amplia 

sua atuação e seu campo de reflexão sobre o direito a saúde, reafirmando sua perspectiva 

Reconceituada, expressa principalmente no seu Código de ética profissional publicado em 

1993, na lei da Regulamentação da profissão lei nº 8.662/93 e nas Diretrizes Curriculares 

publicadas em 1996, bases do projeto ético político da profissão “que vêm sustentando teórica, 

metodológica, técnica e politicamente o Projeto Ético-Político” junto das publicações e 

pesquisas dos programas de Pós-Graduação (SILVA; KRUGER, 2018). 

 A partir da Resolução nº 218/97 do Conselho Nacional de Saúde, um marco legal 

importante que posteriormente é reforçado pela Resolução nº 383/89 do Conselho Federal de 

Serviço Social e mais recentemente pela publicação dos Parâmetros de Atuação do Assistente 

Social na saúde (CFESS, 2010), o Serviço Social se configura como profissão de saúde. 
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 Nos anos 1990, a ofensiva neoliberal e o conjunto de contrarreformas por ela 

engendradas, constituíram inúmeros desafios a efetivação do SUS e o rompimento do binômio 

saúde-doença (GUERRA; AQUINO, 2019). A política econômica de ajuste fiscal “corroeu os 

meios de financiamento do Estado” (BEHRING, BOSCHETTI, 2016, p. 152) direcionando-o a 

especulação financeira do capital internacional. 

 Ao longo dos anos 2000, o SUS foi sendo firmado em bases legais, bem como em 

disputas entre projetos societários distintos, onde a privatização dos serviços e a 

assistencialização da Seguridade Social avançavam diante da redução de financiamento e, a 

partir da Emenda Constitucional nº 95/2016, o próprio “desfinanciamento” (MENDES; CARNUT, 

2020) da política de saúde.  

 A dificuldade de sustentabilidade financeira do sistema pode ser percebida pelos gastos 

do Ministério da saúde de 1995 a 2019 “permaneceu no patamar de 1,7% do PIB” (BOUSQUAT 

et al., 2021, p. 21), do teto de 30% dos Recursos de Seguridade Social previstos no artigo 55 das 

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal a dotação do Ministério da 

saúde em 2019 foi de 16,5%. No Projeto de lei orçamentária de 2022 (PLOA) a previsão 

apresentada ao Executivo apresentava uma perda de pouco menos da metade do orçamento 

de 2021, “Os investimentos em Saúde caem de R$ 4,9 bilhões (2021) para R$ 2,1 bilhões no ano 

que vem, menos da metade (AGÊNCIA CÂMARA DE NOTÌCIAS, 2021). 

 A Emenda Constitucional nº 95/2016 (EC 95) congelou os gastos em políticas públicas 

por 20 anos, “gasto do Ministério da Saúde foi congelado em 15% da receita corrente líquida 

do governo federal de 2017” até 2036. Essa medida “parece ser a forte expressão do Estado 

capitalista brasileiro em consonância com a lógica do capitalismo contemporâneo” (MENDES; 

CARNUT, 2020, p. 28), o capital financeiro com grande austeridade sobre os gastos públicos que 

compromete o direito à saúde. 

 Em termos comparativos os países com sistema de saúde universal como França, 

Alemanha, Espanha investiu 8% do PIB com ações e serviços de saúde no ano de 2017, no Brasil 

o consolidado de municípios, estados e união chegou a aproximadamente ao equivalente a 4% 

(MENDES, FUNCIA, 2016). 

 É nesse cenário de “lógica antiproteção social” (COSTA; RIZOTTO; LOBATO, 2020, p. 290), 

num aprofundamento da precarização da política de saúde que a pandemia da Covid-19 
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encontra o SUS, agravada pela inexistência de uma intervenção nacional consolidada que 

atualiza o projeto privatista de saúde (SOARES; CORREIA, SANTOS, 2021). 

 A pandemia não estabeleceu as bases da desigualdade social no Brasil, mas as acentuou, 

tornando-as visíveis e agudizando uma crise que além de sanitária é também social, 

“radicalidade da questão social” (YASBEK; SANT’ANA; RAICHELIS, 2020, p. 209). A fragilização 

das políticas sociais nesse contexto, sobretudo as políticas de Seguridade Social acontecem num 

cenário onde elas mais são demandadas (YASBEC; SANT’ANA; RAICHELIS, 2020). 

 Na pandemia da Covid-19, o Serviço Social, de forma interdisciplinar, compôs a linha de 

frente de atendimento à pacientes e suas famílias “identificando os aspectos econômicos, 

políticos, culturais e sociais que atravessam o processo saúde/doença” (MATOS, 2020, p.3).  

 Os Assistentes Sociais no campo da Saúde, bem como nas demais políticas sociais são 

demandadas para responder às emergências em precárias condições de trabalho. O “trabalho 

social na linha de frente” (YASBEK; SANT’ANA; RAICHELIS, 2020, p. 208), a profissão requisita 

sua relativa autonomia a partir dos fundamentos do projeto ético – político em contraponto a 

“velhas práticas em saúde” e demandas “tecnicistas, voluntaristas e conservadoras” (SOARES; 

CORREIA; SANTOS, 2021, p. 126). 

 Nesse cenário contraditório de atuação, a profissão reafirma sua luta pela emancipação 

da sociedade, pelo direito à saúde e pelas possibilidades de trabalho na direção da 

compreensão dos determinantes sociais do processo saúde e doença e seus enfrentamentos 

(SOARES; CORREIA; SANTOS, 2021). 

 Para tal, cabe então o exercício do conhecimento dos projetos sociais em disputa no 

campo da saúde, na relação de fragilidade entre Estado e direitos sociais como parte da crise 

do capitalismo e suas “formas sociais determinantes” (MENDES, 2020, p. 11), além disso 

reforçar as perspectivas profissionais no campo da saúde.  

 Os marcos legais da profissão expressam o compromisso da profissão com marcadores 

que também pertencem ao SUS como a democracia, a participação e justiça social (SILVA; 

KRUGER, 2018) e as dimensões teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política 

apontam para um projeto societário democrático e comprometido com os direitos sociais numa 

conjuntura onde o “lucro do capital torna-se avesso à sociabilidade democrática” (PEREIRA; 

PEREIRA-PEREIRA, 2021, p. 40). 
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 A fim de subsidiar a categoria para o exercício profissional nesses tempos incertos o 

CFESS criou uma aba específica sobre na página do Conselho e publicou normativas, informes, 

notícias que pudessem fortalecer as diretrizes de trabalho da categoria no campo da saúde. 

Cabe destacar a instrução normativa 03/2020 de 31 de março de 2020 que esclarece que a 

notícia de óbito não é atribuição do profissional de Serviço Social demanda que chegou a ser 

cogitada para ser desempenhada pela categoria durante a pandemia.  

 Na mesma direção o parecer Jurídico nº 05/2020-E trata dos Equipamentos de Proteção 

Individual necessários para os atendimentos dos usuários/ as e familiares e que deveriam ser 

disponibilizados pelas instituições para os profissionais foi fruto de manifestações de 

trabalhadores e trabalhadoras diante de dilemas sobre a legitimidade de atuação da profissão 

na linha de frente da doença. Igualmente importante as notas técnicas publicadas sobre tele 

trabalho, tele perícia, estágio e serviços previdenciários de Serviço Social durante a pandemia, 

o conjunto de orientações, normativas, informes fortaleceu a categoria diante da fragilidade 

dos serviços e espaços de trabalho. 

 Os profissionais de Serviço Social vivem os reflexos dos problemas históricos de 

desfinanciamento do SUS, evidenciados pela urgência trazida pela pandemia e seus crescentes 

números de óbitos. Na condição de trabalhador da saúde vivencia a precarização e flexibilização 

dos contratos de trabalho na medida em que reafirma seus processos de identificação da 

realidade social como possibilidade de visibilizar as expressões da questão social no campo da 

saúde (SOARES; CORREIA; SANTOS, 2021). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Resgatar o significado social da profissão de Assistente Social no campo da saúde tem 

sido uma tarefa desafiadora para a profissão, sobretudo em tempos de pandemia da covid-19. 

O avanço da perspectiva neoliberal tenciona os projetos profissionais que se colocam de forma 

contrária e combativa aos desmonte das políticas públicas e ao papel do Estado como seu 

principal articulador, lugar onde se coloca o Serviço Social. 

 A luta pela afirmação da política de saúde como direito caminha conjuntamente a luta 

pelo reconhecimento e fortalecimento da categoria nesse campo de atuação. O conceito 

ampliado de saúde como um conjunto de expressões biopsicossociais e não apenas ausência 
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de doença, defendido pela Declaração de Alma – Ata em 1978 e no Brasil expressada no artigo 

196 da Constituição Federal de 1988, demandou a inserção de diversos profissionais de forma 

integrada e interdisciplinar no campo da saúde contudo a afirmação dos preceitos da Reforma 

Sanitária para fortalecimento do SUS precisam ser cotidianamente refletidos pela categoria. 

 Em tempos de pandemia, o campo da saúde, permanece como campo de tensão, 

conflito e cenário de uma perspectiva pautada no saber médico e na atenção hospitalar, o /a 

profissional do Serviço Social trabalha a “novidade” que representa a pandemia num contexto 

conhecido de contradição entre um projeto de saúde pública e outro de saúde privatista. Ao 

Assistente Social cabe a afirmação do direito à saúde de forma universal e participativo, “saúde 

como meio e fim para o desenvolvimento e bem-estar” (SILVA; KRUGUER, 2018, p. 267). 

 No desenvolvimento do seu exercício profissional os marcos legais que subsidiam sua 

ação são fundamentais dentre eles os parâmetros de atuação do Assistente Social na saúde, as 

diretrizes da profissão se alinham as diretrizes do SUS e ao Projeto de Reforma Sanitária que 

reafirma a saúde como direito de todos, todas e todes e dever de Estado. 
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