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RESUMO 
A saúde enquanto direito social conquistado formalmente e constrito, 
desde o contexto de mudança do paradigma econômico do pós-
Constituição Federal de 1988 aos dias atuais, tem apresentado desafios 
que persistem ao longo da sua trajetória de implementação, como 
também novos desdobramentos impulsionados pelo avanço do setor 
privado. O objetivo deste artigo é ampliar a discussão acerca do direito 
universal à saúde, a fim de resgatar os principais obstáculos para sua 
efetivação na contemporaneidade. Metodologicamente, trata-se de um 
levantamento bibliográfico orientado pelo materialismo histórico-
dialético. Conclui-se que o Estado, por sua vez, exime-se de sua 
responsabilidade de provedor de direitos sociais e vem sendo negligente 
no que diz respeito às respostas às necessidades da população. Tem-se 
a saúde exposta a livre concorrência do mercado e sua mercantilização 
cada vez mais expressiva, dado que o seu financiamento se tornou 
volátil às exigências do grande capital.   
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ABSTRACT 

Health as a social right formally conquered and constrained, from the 
context of change in the economic paradigm from the post-Federal 
Constitution of 1988 to the present day, has presented challenges that 
persist throughout its implementation trajectory, as well as new 
developments driven by the advance of the private sector. The objective 
of this article is to expand the discussion about the universal right to 
health, in order to rescue the main obstacles to its effectiveness in 
contemporary times. Methodologically, it is a bibliographic survey 
guided by historical-dialectical materialism. It is concluded that the 
State, in turn, exempts itself from its responsibility as a provider of social 
rights and has been negligent with regard to responding to the needs of 
the population. Health is exposed to free market competition and its 
increasingly expressive commodification, given that its financing has 
become volatile to the demands of big capital. 

 
Keywords: Social Law; Health; State counterreform. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 No atual contexto de crise econômica, social, política e cultural vivenciado pela 

população brasileira, muitos são os desafios que demandam luta coletiva em defesa do direito 

universal à saúde. Esse cenário exige uma análise criteriosa das tendências postas pelo 

fortalecimento do capital na área da saúde, sobretudo no campo da expansão dos princípios 

privatizantes que têm subordinado os interesses públicos.  

 Assegurar o direito à saúde frente ao que está posto pela ofensiva neoliberal exige a 

construção de um projeto maior, cujo caráter democrático-popular tenha como prioridade o 

investimento em políticas sociais públicas; a promoção de empregos; o combate às 

desigualdades sociais de renda, alimentação, moradia; e a execução de serviços públicos e de 

qualidade para todos.  

 É inquestionável, portanto, que um projeto como esse é antagônico aos interesses do 

grande capital, uma vez que colide com as ideias que defendem a privatização do patrimônio 

público, o desmonte da ciência e da tecnologia, e que contribuem para os processos de exclusão 

social. 

 Nessa perspectiva, o objetivo deste artigo é ampliar a discussão acerca do direito 

universal à saúde, a fim de problematizar os principais obstáculos para sua efetivação na 
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contemporaneidade. Ademais, destaca-se a relevância do fortalecimento da participação social 

na mobilização de atores sociais comprometidos com a defesa do Sistema Único de Saúde (SUS).  

 Metodologicamente, trata-se de um levantamento bibliográfico sistemático centrado 

na seleção de artigos científicos e livros relacionados ao debate da política de saúde enquanto 

direito social, junto às fontes de dados da SciELO, do Google Acadêmico e da Lilacs, cujo 

interesse partiu das reflexões advindas de diálogos realizados em sala de aula durante o período 

da Graduação e Pós-graduação em Serviço Social, bem como no Setor de Estudos e Pesquisas 

em Saúde e Serviço Social (SEPSASS). 

 

2 SAÚDE: um direito social e universal 

 

 A construção da cidadania demanda a integração das especificidades que constituem as 

necessidades humanas, de modo a se aproximar das condições reais de sobrevivência e permitir 

a ampliação da proteção social. Entretanto, é o movimento da sociedade civil e do mercado 

quem determina a relação entre direito-sujeito.  

 Conforme discorre Nogueira (2009), há uma polarização de forças políticas que 

impulsiona o movimento do reconhecimento dos direitos, sendo uma voltada para a 

manutenção das condições societárias contemporâneas e a outra para a superação dos 

impasses provocados por essas condições. Por isso, é fundamental o movimento contínuo de 

reafirmação e luta da sociedade civil em torno dos direitos.  

 A concepção de direitos sociais é incorporada ao campo dos direitos humanos universais 

pela Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), por 

volta de 1948, sinalizando que os direitos devem ser válidos para todos, sem qualquer tipo de 

distinção. 

 No entanto, no Brasil, é somente após a promulgação da Constituição Federal de 1988 

(CF/1988) que essa concepção universalista é incorporada, ainda que seja identificado um hiato 

entre a sua existência formal e a sua concretização. A CF/88 resulta do embate entre interesses 

contraditórios e conflitantes, fruto do processo de redemocratização, quando os movimentos 

sociais organizados apresentam um conjunto de demandas populares, dentre as quais destaca-

se a necessidade da criação do Sistema Único de Saúde (SUS) (NOGUEIRA, 2002).  
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 Os direitos sociais são consagrados no capítulo II, art. 6º, da CF/88, configurando-se 

como direitos “à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao transporte, ao 

lazer, à segurança, à previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência 

aos desamparados” (BRASIL, 2016, p. 18). A responsabilidade de seu cumprimento recai sobre 

o poder público que deve custear a execução de políticas públicas com vistas a concretizá-los.  

 No que concerne à organização social em torno do direito à saúde pública, é um marco 

a VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em Brasília, em 1986, e composta por 

movimentos sociais, trabalhadores da saúde e intelectuais. Na ocasião, o movimento popular 

em saúde pressiona o Congresso Nacional a fim de conseguir respostas para a sua bandeira de 

luta: a criação de um sistema único, descentralizado e universal em saúde para Estados e 

municípios. Com a construção do SUS, sinaliza-se para o fim do modelo médico-previdenciário 

e o nascimento de um sistema unificado, composto por serviços públicos e privados, sendo o 

último de caráter complementar (OLIVEIRA; KRÜGER, 2018). 

 O SUS é regulamentado pelas leis de nº 8.080 (Lei Orgânica da Saúde-LOS) e nº 8.142 

(Lei do Controle Social), ambas editadas em 1990, fundamentais no processo de sua 

materialização. A primeira remete à definição do modelo operacional do sistema, sua forma de 

organização e seu funcionamento; e a segunda, garante a representação da sociedade civil nas 

tomadas de decisões, através da participação de vários segmentos sociais nos Conselhos e nas 

Conferências, reconhecidos enquanto espaços político-organizativos destinados a discussões e 

correlações de forças. 

 Desde a CF/88, a saúde é considerada direito social e dever do Estado, como consta no 

artigo 196º: 

 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
(BRASIL, 2016, p.118-119).  

 

 Diante da lei, o acesso aos serviços de saúde se constitui como um direito de 

responsabilidade estatal, principalmente com a criação do SUS, posto que o último emergiu 

apresentando um conjunto de princípios que guiam suas ações: os doutrinário-filosóficos 

(universalidade, equidade, integralidade) e os organizativos (participação popular, 

hierarquização e descentralização). Dessa maneira, o SUS se configura em um sistema de 
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serviços que tem como ações prioritárias promover, proteger e prevenir à saúde, as quais são 

de responsabilidade dos governos federal, estaduais e municipais (POLIGNANO, 2001). 

 Assim, a seguir, buscar-se-á apreender as particularidades que caracterizam o 

movimento de desmonte da saúde pública e consequentemente, os principais dilemas gerados 

à intervenção de assistentes sociais enquanto profissionais da área.  

 

3. DESMONTE DA SAÚDE E OS DILEMAS PARA A INTERVENÇÃO PROFISSIONAL DE 

ASSISTENTES SOCIAIS 

 

 Desde os anos 1990, um conjunto de contrarreformas são identificadas no campo da 

saúde para adequar a política às exigências do mercado financeiro, dentre as quais destaca-se 

de forma central: a contrarreforma do Estado e a transferência financeira do setor público para 

o privado, sustentada pela falácia do discurso de melhor atendimento aos usuários (ALVES 

SOBRINHO, 2002).  

 Nesse contexto de ameaças à consolidação do direito à saúde, os espaços sócio-

ocupacionais nos quais se inserem os assistentes sociais também são afetados, ao ser 

influenciado pelo movimento que perpassa o conjunto das relações sociais (IAMAMOTO, 2015), 

a partir do qual se observa o crescimento de demandas aos serviços e aos profissionais a quem 

são solicitadas formas de enfrentamento resolutivas, ainda que estejam perante um cenário 

adverso e cheio de desafios.  

 Para Costa (2009, p. 348-349),  

 

[...] é necessário reconhecer as novas exigências e mudanças significativas no trabalho 
dos assistentes sociais. Esse “novo” trabalho consiste em colaborar na construção de 
estratégias de efetivação direitos de cidadania, sobretudo no que se refere aos 
mecanismos de mobilização da comunidade para atrair lideranças e/ou 
representantes desta para participar do processo de criação, instalação e 
funcionamento de canais ou instâncias interlocução entre população e instituição, 
mais especificamente os conselhos e conferências conforme determinada a Lei n. 
8.080/90 e Lei Complementar n. 8.142/90.  

 

 Tal contexto de regressão de direitos resulta em dificuldades para o trabalho em si e a 

facilitação da viabilização dos direitos, bem como para materializar os princípios éticos que 
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orientam sua atuação. Ademais, incluem-se exigências à construção de ações que reafirmem a 

predominância dos interesses públicos, subordinados aos interesses privados (SCHAPPO, 2018). 

 Com o crescimento de ações focalizadas e seletivas, diz-se que a política de saúde é 

orientada por aspectos antidemocráticos, com fins à minimização do Estado social e à 

privatização de setores estratégicos para que a acumulação ampliada seja garantida, já que as 

investidas do Estado se voltam para beneficiar os grupos de maior poder político e aquisitivo, 

deixando à mercê os segmentos mais pauperizados da sociedade brasileira (IDEM, 2018). 

 As propostas na área da assistência pública à saúde apontam para o aprofundamento 

das contrarreformas introduzidas em contextos anteriores, sobretudo na redução de 

orçamentos. Dentre tais propostas destacam-se: a revisão do Mais Médico pela carreira de 

Médico do Estado, para atendimento das áreas menos desenvolvidas e mais longínquas do país; 

a descaracterização dos agentes comunitários de saúde, que passarão a ser treinados para atuar 

como técnicos de saúde no controle de doenças crônicas (BRAVO; PELAEZ, 2020). 

 No contexto de pandemia da Covid-19, adensa-se a conjuntura delicada e repleta de 

desafios vivenciada pela sociedade brasileira, observando-se descaso ainda maior com a vida. 

Sistema de saúde em colapso, rotatividade de ministros, retirada de recursos, negação do 

direito à saúde, milhares de mortes e negligência do Estado são as principais marcas do atual 

período histórico da sociedade brasileira.  

 Este quadro da saúde ficou caracterizado nacionalmente pelo avanço acelerado da curva 

de infecção pela pandemia da Covid-19, evidenciando alguns dos pontos mais frágeis do 

sistema de saúde, como a ausência de uma política efetiva que disponha de recursos humanos 

e materiais em escala suficiente para combater a pandemia. Quadro já de grave crise antes 

mesmo da chegada do vírus ao país, que revela expressivamente o quão distante está o SUS 

real do legal, apesar de também demonstrar sua importância no atendimento à população em 

geral, principalmente em relação a tratamentos com custos mais vultosos. 

 Além do quadro de saúde, cresce a pauperização decorrente da intensificação do 

desemprego, com registro da pior queda já ocorrida no Produto Interno Bruto (PIB) (CALAIS; 

FORBES, 2021). Situação recrudescida pela insuficiência e seletividade do auxílio emergencial 

que torna mais urgente uma proteção social pública, universal e equânime, conforme propõe 

os princípios que estruturam a seguridade social na CF/88. 
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 O desmonte da proteção aos trabalhadores, a negligência com a saúde pública, e o 

avanço de privatizações e da mercantilização da saúde, o desprezo ao meio ambiente e à ciência 

configuram um verdadeiro caos social, político, econômico, cultural e ideológico, instaurado na 

sociedade brasileira coincidentemente com o avanço do projeto ultraneoliberal (NOZABIELLI; 

DINIZ; DE JESUS, 2021).  

 Historicamente, o Estado vem transferindo parcelas da sua responsabilidade no 

enfrentamento das expressões da “questão social” às organizações sociais da sociedade civil, 

legitimando tal transferência pelas iniciativas filantrópicas, voluntárias e caritativas. Esse 

movimento por meio do qual o Estado assume um papel subsidiário na condução das demandas 

sociais é denominado por Iamamoto (2015) de refilantropização social.  

 As lacunas deixadas pelo Estado na área social reconduzem a sociedade à necessidade 

de refilantropização social (IDEM, 2015), com reforço do discurso de que o acolhimento 

individual e da sociedade civil às responsabilidades estatais fortalecem a autonomia dos 

primeiros, pelo exercício da solidariedade. É um discurso ideológico, de cunho conservador, que 

mascara o processo de despolitização das demandas sociais e favorece a hegemonia neoliberal 

ao converter direitos sociais em mercadorias.  

 Bahia (2018) afirma que o SUS representa uma das expressões sociais da transição 

democrática no Brasil, mas ressalva que a democratização da saúde ainda não se materializou, 

sendo essencial no campo do debate romper com a visão romantizada de que o SUS legal não 

foi desconstruído e que representa a totalidade de componentes homogêneos. Para ela, faz-se 

necessário reconhecer na análise o crescimento do setor privado e filantrópico, bem como as 

repercussões políticas e institucionais desse processo para o campo da saúde coletiva, pois se 

o projeto democratizante perde vigor diante da intensa correlação de forças que há entre os 

sistemas público e privado, análises superficiais tendem a silenciar tal compreensão.  

 Nessa perspectiva, as forças conservadoras e reacionárias retomam o protagonismo da 

luta de classes implementando o seu projeto, na medida em que reprimem e criminalizam os 

movimentos sociais.  

 Costa (2010) adverte que a retomada de traços assistencialistas e voluntaristas leva 

parte dos profissionais a compreendê-la como um processo de fragilização e desqualificação de 

suas práticas, porém, que em paralelo a este suposto movimento de desqualificação, está o 
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crescimento das demandas institucionais, evidenciando a importância da intervenção 

profissional nos serviços de saúde.  

 Destarte, a desmobilização popular causada pela conjuntura de incertezas e desafios 

não tem apresentado estratégias de reversão dessa situação que sejam fortes o suficiente, 

embora o direito à saúde se relacione a uma questão de justiça social e cidadania que demanda 

intervenção coletiva. 

 Ao analisar esse movimento complexo e contraditório, Krüger (2014) é precisa quando 

pontua que a perda da radicalidade democrática do SUS não se deu apenas pela ausência dos 

seus princípios reais, mas, sobretudo pela forma como vem dando concretude a eles no 

movimento do mercado. Bravo, Pelaez e Menezes (2019) também contribuem com a reflexão 

quando afirmam que a submissão do SUS ao mercado o torna cada vez mais funcional ao capital, 

através de arranjos que o desmonta sem necessariamente extingui-lo, visto que apesar da 

implantação de um sistema de caráter público e estatal, o Estado continua sendo o maior 

patrocinador dos planos privados de saúde.  

 A contrarreforma do Estado encontra-se em um processo indissociável das condições e 

relações de trabalho dos assistentes sociais e atinge não só a relação entre Estado-Sociedade 

civil, mas também a implementação das políticas sociais. O desmonte das políticas sociais, 

materializado pelo trinômio: privatização, descentralização e focalização; o avanço da ofensiva 

neoliberal e o enxugamento da máquina estatal são alguns dos desdobramentos das 

transformações do mundo do trabalho. 

 Esse cenário provoca um movimento de ressignificação do Serviço Social no setor saúde, 

dado que a intervenção profissional de natureza operativa se realiza em meio ao movimento 

dialético que perpassa o sistema de saúde, ora afirmando seus princípios estruturantes, ora 

negando-os.  

 Um grande desafio contemporâneo da categoria é a falta de apropriação do PEPP devido 

aos limites conjunturais que atacam severamente os princípios que o rege. Frente à lógica 

institucional e à relativa autonomia, os profissionais são condicionados a apreender e 

responder a demanda imediata, na maioria das vezes sem condições materiais para refletir sua 

prática.   

 Destarte, Soares (2010) considera que a legitimidade da profissão no setor saúde 

decorre da necessidade por respostas demandadas pela racionalidade hegemônica da política 
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de saúde. Essa racionalidade, por sua vez, vem refuncionalizando os princípios do SUS em favor 

da mercantilização da vida e sustentando tendências de ações fragmentadas, focalizadas e 

emergenciais num intenso conflito de interesses em que prevalece a lógica do capital. 

 Todavia, o crescimento acelerado das demandas por acesso aos serviços de saúde não 

só expõe os limites da própria política, como também revela o exaurimento do sistema 

capitalista que não é capaz de suprir as contradições que lhes são inerentes. 

 Conforme os Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde 

(2010), os projetos em disputa, desde a década de 1990, trazem em sua estrutura diferentes 

demandas para o assistente social, enquanto que o projeto privatista requisita seletividade no 

atendimento aos usuários, atuação psicossocial através do aconselhamento, reforço do 

assistencialismo através de favores, burocratização das ações configuradas de forma pontual, 

imediata e tecnicista; o projeto da Reforma Sanitária requer ações que visem à democratização 

do acesso às unidades e aos serviços de saúde, atendimento humanizado, articulação das ações 

profissionais com o movimento dos trabalhadores e dos usuários que lutam pela efetivação do 

SUS, desenvolvimento do trabalho interdisciplinar e estimulo à participação popular.  

 Para Krüger (2010), ao analisar os dilemas do exercício profissional na área da saúde é 

preciso, antes de tudo, compreender que há um movimento complexo e contraditório que 

defende, simultaneamente, a política de saúde sob uma perspectiva universal e inclusiva e 

aponta para a sua despolitização, sustentando-a através de discursos de caráter falaciosos. 

 Desse modo, cabe aos profissionais realizarem leituras que distingam as demandas 

institucionais das demandas dos usuários e identificarem necessidades de intervenção frente 

aos espaços em que atuam. Ademais, a autora considera que o processo de municipalização 

proporcionou a ampliação da incorporação de assistentes sociais nos serviços de saúde, posto 

que este aproximou profissionais e usuários; bem como ações de planejamento e gestão. 

 Portanto, diante de todos os processos de sucateamento e privatização do sistema 

público de saúde, construir respostas profissionais alinhadas às diretrizes do projeto 

profissional tem sido um grande desafio, sobretudo pela falta de condições objetivas 

decorrentes de exigências institucionais de cunho tecnicista, burocrático e imediatista.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Considerando o exposto, neste cenário de reestruturação da saúde, marcado por novos 

modelos de gestão, antagônicos ao modelo democrático, em que os interesses privados estão 

cada vez mais em evidência e fortalecendo concepções conservadoras, os profissionais do 

Serviço Social enfrentam um espaço de trabalho marcado pelo produtivismo quantitativo, 

através do estabelecimento de metas a serem alcançadas, de modo que toda ação realizada é 

medida por números que têm a função de colaborar para a manutenção da ordem vigente.  

 O fortalecimento da ordem burguesa avançou em virtude do descuido da objetividade 

estratégica e tática da luta organizada, mas reduzir as problemáticas desse cenário à questão 

da correlação de forças seria reduzi-las a uma reflexão pragmática.  

 Compreende-se que tanto a luta quanto o projeto da Reforma Sanitária precisam se 

reinventar nesse cenário, a fim de resgatarem uma agenda forte que intensifique a luta pelo 

SUS e construa estratégias de enfrentamento às propostas de privatizações.                          

 Depreende-se ainda, que o processo de enquadramento à ordem do capital, provocado 

pela ofensiva neoliberal causou graves fissuras no Movimento Sanitário, visto que este passou 

a assumir um caráter avesso às propostas do projeto inicial. Por isso, ressalta-se a relevância da 

participação popular nos processos de formulação, execução e fiscalização das políticas sociais.  

 O Estado enquanto provedor de direitos sociais é também funcional à manutenção da 

reprodução ampliada do capital, o que desvela a sua natureza contraditória no âmbito das lutas 

de classes. Essa relação conflituosa entre Estado-capital-sociedade civil demanda da classe 

trabalhadora um movimento maior de mobilização em defesa dos direitos arduamente 

conquistados, mas que vem sendo suprimidos na contemporaneidade. 

 Portanto, faz-se indispensável a atuação de assistentes sociais na área da saúde nesse 

contexto de negação de direitos sociais básicos, sobretudo para levar a informação ao público 

e facilitar o acesso aos serviços, reafirmando dessa forma, o compromisso da categoria na 

construção de uma sociedade mais justa, igualitária e democrática.  
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