
 

933 

EIXO TEMÁTICO 2 | TRABALHO, QUESTÃO SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS

 

PRIVATIZAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO BRASIL EM TEMPOS 
NEOLIBERAIS E SUAS REPERCUSSÕES NO TRABALHO PROFISSIONAL 

DA(O) ASSISTENTE SOCIAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JOÃO 
BARROS BARRETO – HUJBB/UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PARÁ(UFPA) 
 

PRIVATIZATION OF HEALTH POLICY IN BRAZIL IN NEOLIBERAL TIMES AND ITS REPERCUSSIONS 
ON THE PROFESSIONAL WORK OF THE SOCIAL ASSISTANT AT JOÃO BARROS BARRETO 

UNIVERSITY HOSPITAL – HUJBB/UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 

Vera Lúcia Batista Gomes1 
Nayara Cristina Vaz Mota2  

 
RESUMO  
Este artigo tem como objetivo analisar a privatização da política pública 
de saúde em tempos neoliberais e as suas repercussões no trabalho 
profissional da(o) assistente social no Hospital Universitário João Barros 
Barreto – HUJBB da Universidade Federal do Pará (UFPA). A sua 
elaboração teve por base, de um lado, as reflexões obtidas por uma das 
autoras que vivenciou a experiência profissional como assistente social 
nesse Hospital, no período de 2015 à 2019, quando teve a oportunidade 
de acompanhar o processo de privatização da gestão do mesmo3 ; de 
outro lado, o artigo foi construído se valendo dos estudos e pesquisas 
realizadas pela outra autora no âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisa 
“Trabalho, Estado e Sociedade na Amazônia-GEP_Tesa”, o qual é 
vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Serviço Social/PPGSS-

 
1 Assistente social, mestre em Serviço Social pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade 

Federal do Pará (PPGSS-UFPA); doutora em Sociologia do Trabalho pela Université de Picardie Jule Vernes – 
Amiens/France; docente do Curso de Graduação e Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal do 
Pará; Pesquisadora Bolsa Produtividade CNPQ- PQ2; Líder do Grupo de Estudos e Pesquisas “Trabalho, Estado e 
Sociedade na Amazônia” /Gep_TESA vinculado ao PPGSS-UFPA. E-mail: veralucia@ufpa.br. 
2 Assistente Social, coordenadora da Unidade de Pronto Atendimento (UPA-Sacramenta-Belém/Pará, discente do 

curso de Mestrado em Serviço Social/Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal do Pará-
PPGSS/UFPA; membro do do Grupo de Estudos e Pesquisas “Trabalho, Estado e Sociedade na Amazônia” / 
Gep_TESA vinculado ao PPGSS-UFPA. Email: n.vazmota@gmail.com. 
3 Atualmente, a referida profissional está realizando uma pesquisa sobre esta temática que subsidiará a elaboração 

da sua Dissertação de mestrado em Serviço Social, no PPGSS-UFPA, sob a orientação da profa. Dra. Vera Lúcia 
Batista Gomes. 
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UFPA. Assim, constatou-se, visivelmente, o desmonte de direitos de 
trabalhadores e o descontrole da gestão via Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (EBSERH), com a substituição dos funcionários e o 
encerramento de serviços e bloqueios desenfreados de leitos, por falta 
de medicamentos e recursos humanos, o que repercute, diretamente, 
nos trabalhos realizados pela(o)s assistentes sociais que atuam no 
referido hospital. 

 
Palavras-chave:  Privatização da Política de Saúde; Neoliberalismo; 

Serviço Social; Trabalho Profissional do assistente social. 

 

ABSTRACT 
This article aims to analyze the privatization of public health policy in 
neoliberal times and its repercussions on the professional work of the 
social worker at the João Barros Barreto University Hospital - HUJBB of 
the Federal University of Pará (UFPA). Its elaboration was based, on the 
one hand, on the reflections obtained by one of the authors who lived 
her  professional experience as a social worker at this Hospital, from 
2015 to 2019, when she had the opportunity to follow the process of 
privatization of its management; on the other hand, the article was built 
using the studies and research carried out by the other author within the 
scope of the Study and Research Group “Trabalho, Estado e Sociedade 
na Amazônia-GEP_Tesa”, which is linked to the Postgraduate Program in 
Service Social/PPGSS-UFPA. Thus, the dismantling of workers' rights and 
the lack of control of management via the Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (EBSERH), with the replacement of employees and the 
closure of services and rampant blockages of beds, due to lack of 
medicines and human resources, which has direct repercussions on the 
work carried out by the social workers who work in that hospital. 

 
Keywords:  Privatization of Health Policy; Neoliberalism; Social service; 

Professional work of the social worker. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo tem por objetivo analisar a privatização da política pública de saúde em 

tempos neoliberais e as suas repercussões no trabalho profissional da(o) assistente social no 

Hospital Universitário João Barros Barreto – HUJBB da Universidade Federal do Pará (UFPA). A 

sua elaboração teve por base, de um lado, as reflexões obtidas por uma das autoras que 

vivenciou a experiência a experiência profissional como assistente social nesse Hospital, no 

período de 2015 à 2019, quando teve a oportunidade de acompanhar o processo de 

privatização da gestão do mesmo4 e, de outro, os estudos e pesquisas realizadas pela outra 

 
4 Atualmente, a referida profissional está realizando uma pesquisa sobre esta temática que subsidiará a 

elaboração da sua Dissertação de mestrado em Serviço Social, no PPGSS-UFPA. 
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autora no âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisa “Trabalho, Estado e Sociedade na Amazônia-

GEP_Tesa”, o qual é vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Serviço Social/PPGSS-UFPA. 

Assim, constatou-se, visivelmente, o desmonte de direitos de trabalhadores e o 

descontrole da gestão via Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), com a 

substituição dos funcionários e o encerramento de serviços e bloqueios desenfreados de leitos, 

por falta de medicamentos e recursos humanos. Com efeito, a(o)s assistentes sociais que atuam 

no referido hospital vêm encontrando sérias dificuldades em atender as demandas postas ao 

Serviço Social nesse espaço sócio-ocupacional, a saber: - acolhimento e o acompanhamento de 

todos os pacientes que se internam nas  clínicas do referido hospital; realizar visitas, 

diariamente, com escuta qualificada nos leitos, objetivando identificar as demandas, orientar e 

informar os usuários ao tratamento dos usuários, ocasionando, assim, uma sobrecarga de 

trabalho que reflete na qualidade dos atendimentos.  

Essas considerações suscitaram o maior interesse em elaborar esta comunicação, a 

partir da sistematização das reflexões que vimos efetuando, no âmbito do GEP-Tesa, sobre a 

privatização da política de saúde, no Brasil, em tempos neoliberais e suas repercussões no 

trabalho profissional da(o) assistente social no Hospital Universitário João Barros Barreto – 

HUJBB/UFPA, que incidi na garantia dos direitos dos usuários, à medida em que, não somente, 

o número reduzido de profissionais  de Serviço Social, por clínicas que possuem um grande 

contingente de pacientes, estimado em 44 (quarenta e quatro), mais, também, pelas condições 

precárias de trabalho que envolvem um leque de situações agravadas pela atual conjuntura 

política, econômica e social do Brasil, com sérias repercussões nos serviços HUJBB. Com efeito, 

o Serviço Social vem enfrentando inúmeros percalços com o corte de gastos, com a diminuição 

do quadro de funcionários, além da imposição da gestão do referido hospital para os 

profissionais de Serviço Social, em alguns momentos, executarem certas atividades rotineiras e 

burocráticas que não fazem parte das suas atribuições conforme a regulamentação da 

profissão, reduzindo ao “mero” emprego, exigindo uma gama de atividades que não condizem 

com os parâmetros de atuação profissional da(o) assistente social. 

Esta situação pode ser compreendida, ao atentar-se para o processo de reorganização 

da acumulação capitalista, em nível mundial, dado o contexto de crise estrutural do capital, 

agravado, particularmente, pela crise política e econômica sob a  ofensiva neoliberal que gera 

a agudização das expressões da questão social, sobretudo, após o golpe de 2016 que expressa 
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como um dos componentes da reação burguesa neoliberal, através da Reforma da Previdência 

(PEC 287/2016); - Reforma Trabalhista e a Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 

2016, que instituiu um novo regime fiscal para os Poderes da União. Assim, esta comunicação 

encontra-se estruturada em quatro partes, a saber: a Introdução e as considerações finais, além 

de duas sessões: A primeira intitulada “A privatização da política de saúde, no Brasil, em tempos 

neoliberais” e a segunda “Repercussões do processo de privatização da política de saúde no 

trabalho profissional da(o) assistente social no HUJBB/UFPA”. 

 

2 A PRIVATIZAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO BRASIL EM TEMPOS NEOLIBERAIS: elementos 

para a reflexão 

 

Como se sabe, a partir dos anos de 1990, o Brasil passou a adotar a programática 

neoliberal, sob uma lógica fiscal que reduz os gastos com as políticas sociais públicas que vem 

implicando na interrupção de serviços, em particular, os de saúde já agravados pelo 

subfinanciamento do Sistema Único de Saúde (SUS), tendo como consequência o agravamento 

de certas doenças. Neste contexto encontram-se os usuários que dependem dos serviços do 

SUS, porém, sem acesso aos seus direitos sociais, mais precisamente, no que se refere à: - falta 

de internações, com o bloqueio de leitos e a redução dos procedimentos devido à falta de 

aparelhos ou da ineficiência de manutenção dos mesmos, o que revela, claramente, o processo 

de mercantilização dos serviços de saúde, haja vista que, há uma focalização nos procedimentos 

que geram maior lucro. 

Em consequência, a política pública de saúde vem perdendo o seu caráter de direito 

universal a todo cidadão brasileiro, conquistado por meio de muitas lutas da classe 

trabalhadora e assegurado na Constituição Federal do Brasil (CFB) promulgada, em 1988. Esse 

quadro é consequência da adoção da programática neoliberal que visa o corte de gastos em 

política sociais. Entende-se que o neoliberalismo se constitui uma ideologia estratégica adotada 

pelos capitalistas visando a acumulação do capital, sobretudo, a partir da crise estrutural do 

capital instaurada, a partir dos anos 1970, quando eclodem, claramente, os sinais de estagnação 

econômica, não possibilitando as mesmas condições favoráveis à expansão ininterrupta do 

capital, estendendo-se até os dias atuais. Segundo Salvador (2010, p.93,) a crise não nasce da 

falta de mercado, mas, trata-se de uma crise de valorização de capitais, sendo “resultado de 
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um conjunto de elementos, não podendo ser reduzida a uma única causa como a 

superprodução ou subconsumo”. Nesta referência analítica, 

 
Entre o final dos anos 1960 e o começo da década de 1970, o desenvolvimento 
fordista, as políticas keynesianas e o projeto de Estado Social, que vigorou nos países 
centrais, são postos em xeque, juntamente com os direitos derivados da relação 
salarial. A exploração sobre a força de trabalho com as novas técnicas produtivas 
elevou a extração da mais-valia relativa à égide do Welfare State, ainda que o Estado 
Social tenha assegurado avanço aos trabalhadores, como a redução do desemprego e 
a garantia de direitos sociais. A ofensiva do capital vai trazer sérios riscos à proteção 
social e às conquistas sociais do período após a Segunda Guerra. A nova fase de 
acumulação capitalista vai ser capitaneada pela esfera financeira, e no campo 
ideológico o velho liberalismo se veste com a “nova” roupagem, rebatizado de 
neoliberalismo. (SALVADOR, 2010, p. 91-92).  

 

Sob este entendimento, é possível afirmar que o neoliberalismo se instaura, no final da 

década de 1970, após a Segunda Guerra Mundial, na região da Europa e da América do Norte. 

Constitui-se, portanto, como uma resposta econômica e política contra o Estado de bem-estar 

social, ao implementar propostas de redução de gastos sociais, com o objetivo de manter a 

“ordem da sociedade” e equilibrar a economia, garantindo, assim, o pleno funcionamento do 

sistema capitalista. Segundo Behring (2019), 

 
O neoliberalismo é, portanto, o corolário da reação burguesa à sua própria crise e que 
tem como eixo central uma forte ofensiva sobre os trabalhadores, tendo em vista a 
extração do mais-valor em condições ótimas ao redor do mundo, em especial nos 
países dependentes, em busca do diferencial de produtividade do trabalho, e onde a 
regra é superação da força de trabalho (p.45). 

 

Deduz-se, então, pelo exposto que esta reação burguesa se constitui uma das 

estratégias para a recuperação das taxas de lucro dos capitalistas, em face da referida crise. 

Para Salvador (2010, p. 92) a crise instaurada, nessa conjuntura, é manifestada em conjunto 

com a reação do capital contra o Estado Social, além de solapar o pacto de anos de crescimento 

“com o pleno emprego e o arranjo da social democracia” para com as políticas sociais. Sob este 

aspecto, caberá aos trabalhadores a luta pela reversão deste contexto adverso, marcado por 

retrocessos nos campos político, social e econômico no sentido de subverter a ordem imposta, 

que assola, diariamente, a classe trabalhadora. 

Nesta esteira, tem-se, ao longo dos anos, o avanço da programática neoliberal, o 

processo de reorganização da acumulação capitalista, em nível mundial, dado o contexto de 

crise estrutural do capital, especialmente, agravado pela crise política, a ofensiva neoliberal, 
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provoca a agudização das expressões da questão social, provocando, após o golpe de 2016 do 

governo da presidente Dilma Rousseff, uma reação burguesa expressa pelas seguintes medidas: 

Reforma da Previdência (PEC 287/2016); - Reforma Trabalhista e a Emenda Constitucional nº 

95, de 15 de dezembro de 2016, que instituiu um novo regime fiscal para os Poderes da União. 

A referida Emenda estabelece algumas as seguintes vedações, dentre outras: - proibição de 

realizar concursos públicos, com exceção da reposição das vacâncias de cargos efetivos ou 

vitalícios; a criação de cargos, empregos ou funções que impliquem em aumento de despesas; 

a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições previstas no 

inciso IV, do art. 109; a alteração da estrutura de carreira que implique aumento de despesa; e 

a concessão de reajuste, aumento ou  adequação da remuneração de membros de Poder ou 

órgão, servidores e empregados públicos e militares. 

Sendo assim, tem-se um processo de privatização dos Hospitais Universitários que segue 

uma lógica imposta pelo capital que propaga a ineficiência do Estado perante a prestação de 

serviços públicos, onde a privatização é “mascarada”. Neste sentido, foi criada a criação da 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) como afirma CARDOSO (2014), intenta 

diminuir a ação do Estado na prestação dos serviços de saúde, promovendo a obtenção de lucro 

para as empresas e com isso a perda de direitos da classe trabalhadora. Esta empresa trouxe 

para os trabalhadores da área da saúde várias mudanças na forma de contratação, que antes 

era feita sob o Regime Jurídico Único (RJU), a qual, atualmente, passou a ser realizada a partir 

da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), mediante concurso público. Portanto, conforme 

estabelecido no regime adotado pele EBSERH, os trabalhadores perdem sua estabilidade, ou 

seja, podem ser demitidos após o período estabelecido nos editais. Outra forma de contratação 

existente na empresa são os contratos temporários, revelando diferentes vínculos 

empregatícios e submetendo estes trabalhadores a condições precárias de trabalho pela falta 

de estabilidade.  

Tais medidas permitirão dissolver o potencial de organização da força de trabalho com 

a tática de ameaças ao desemprego, e domesticar os trabalhadores às normas institucionais, 

sem possibilidade do contraponto político organizado; complementar a reforma sindical e 

trabalhista proposta pelo governo Lula da Silva, Essas ações, somadas ao sucateamento dos 

Hospitais Universitários, desembocaram em consequências negativas para a vida do 

trabalhador e usuários, por conta da redução dos serviços ofertados em sua qualidade e 
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quantidade, portanto repercute, diretamente no trabalho profissional da(o)s assistentes 

sociais. Registra-se que a referida empresa se declara pública, no entanto, segue uma lógica 

capitalista que nos mostra uma tentativa de controle administrativo, de uma administração que 

não é a da Universidade, a qual o hospital faz parte repassando essa responsabilidade a uma 

empresa de direito privado.  

 

3 REPERCUSSÕES DO PROCESSO DE PRIVATIZAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO TRABALHO 

PROFISSIONAL DA(O) ASSISTENTE SOCIAL NO HUJBB/UFPA. 

 

O desfinanciamento da política pública de saúde é um dos problemas enfrentados, pelos 

governos brasileiros, os quais vêm seguindo a orientação dos princípios do Consenso de 

Washington, desde os anos 1990, que desobriga a união, estados e municípios, a investirem nas 

áreas de saúde, de educação etc, o que tem implicado, diretamente, na precarização e na 

terceirização de recursos humanos (MOTA,2009). Assim, a contrarreforma do Estado 

implantada pelo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) e continuado nos 

governos de Luiz Inácio lula da Silva e Dilma Rousseff, efetiva-se a privatização da “coisa 

pública”, na qual, são retiradas as conquistas da classe trabalhadora, restringindo o acesso aos 

seus direitos de cidadania e desarticulando a sua organização política. Esta desarticulação pode 

ser observada na diferença salarial entre os mesmos cargos, a partir dos diferentes vínculos de 

trabalho no mesmo espaço sócio-ocupacional. 

O processo de privatização dos Hospitais Universitários segue esta lógica imposta pelo 

capital das finanças, sob o discurso de ineficiência do Estado na prestação de serviços públicos, 

onde a privatização “mascarada” dos hospitais universitários, ou seja, a empresa se declara 

pública, no entanto, segue a lógica capitalista - trata-se de uma administração que não é a da 

Universidade, a qual o hospital está vinculado, porém, a mesma repassa essa responsabilidade 

a empresa de direito privado que é a EBSERH. Assim, pergunta-se: Quais são as suas 

repercussões para o trabalho profissional da(o)s assistentes sociais que atuam na perspectiva 

de viabilização ao acesso dos usuários aos serviços do SUS, ou seja, aos seus direitos à saúde. 

Bravo e Matos (2004) atribuem a expansão da saúde, enquanto um campo de trabalho 

da(o) assistente social devido a concepção de saúde adotada pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) como “um estado de total bem-estar físico, mental e social não é simplesmente a 
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ausência da doença ou fraqueza”, em que o mesmo conceito focaliza aspectos biopsicossociais 

e enfatiza o trabalho multidisciplinar. A instituição desta concepção de saúde vai possibilitar 

suprir a falta de profissionais em diversos níveis de atenção, além de expandir a abordagem em 

saúde, a partir da inclusão de conceitos educativos voltados para a prevenção. 

Com efeito, a inserção da(o)s assistentes sociais na área da saúde teve o seu debate 

acalorado, no II Congresso Brasileiro de Serviço Social, em 1961, quando foi determinado que 

a ação dessa(e)s profissionais deveria relacionar a doença aos aspectos emocionais, 

psicológicos e sociais, enfatizando as diferentes implicações desses fatores que coíbem a 

preservação da saúde, de tratamento ou o retardam. Porém, é neste Congresso que o processo 

de crítica aos pressupostos teórico-metodológicos do Serviço Social que vinham sendo 

adotados, na década de 1960 teve pouca repercussão para os profissionais que já atuavam na 

área da saúde. Contudo, os anos de 1990 foi um período caracterizado pelos avanços 

conquistados por um grupo de profissionais que intencionavam uma ruptura com os aspectos 

políticos, institucionais e acadêmicos. 

A partir de então, a categoria profissional de assistentes sociais considerou importante 

a participação nas discussões sobre o SUS, quando houve convergência nas propostas éticas 

centrais, apesar de uma incipiente participação no movimento sanitário. Esta discussão se deu 

com base em nova concepção de saúde, iniciada nos anos 1980, frente ao debate da 

Constituição de 1988, qual seja, o debate sobre a reforma sanitária e o movimento sanitarista, 

em contraposição com o movimento liberal. Entretanto segundo Matos (2003, p. 91), 

 

[...] o Serviço Social na década de 90 continua desarticulado, enquanto categoria do 

movimento sanitário. Este, por sua vez, não detém mais hegemonia no debate da 

saúde coletiva. Essa desarticulação era considerada uma debilidade, hoje pode ser 

relativizada frente à direção que o debate da saúde vem assumindo. 

 

Outra discussão realizada pela categoria profissional de assistentes sociais, naquele 

momento histórico, diz respeito aos dois projetos políticos em disputas referentes ao modelo 

de política de saúde que apresentavam diferentes requisições para a profissão: o projeto 

privatista e o projeto de reforma sanitária. O primeiro, segundo Matos, (2003, p.95): 

 

[...] vem requisitando ao assistente social: seleção sócio econômica dos usuários, com 

vistas a exclusão; atuação psicossocial através do aconselhamento; ação fiscalizadora 
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aos usuários dos planos de saúde; assistencialismo, através da ideologia do favor, 

predomínio das práticas individuais, atividades burocráticas e gerenciamento das 

unidades na direção da redução de gastos; “inovações gerenciais” articuladas as 

técnicas de autoajuda, que objetivam a redução da oferta de serviços e benefícios 

públicos. 

 

Contrariamente, a este projeto, o projeto de Reforma Sanitária apresentava demandas 

para o Serviço Social referente à elaboração de um novo modelo de gestão: a articulação de 

ensino-pesquisa-assistência; o atendimento humanizado; a busca de estratégias para o 

trabalho conjunto entre a instituição e a comunidade; a interdisciplinaridade; a garantia do 

acesso democrático às informações e à participação; dentre outras alternativas que 

possibilitassem a autonomia do cidadão (MATOS, 2003). Constata-se, então, que o projeto de 

Reforma Sanitária se encontra mais em consonância com os princípios fundamentais do Projeto 

Ético-Político do Serviço Social, a saber: liberdade, cidadania, democracia, equidade, justiça 

social, pluralismo e o compromisso com a qualidade dos serviços prestados que aparecem, 

concomitantemente, na proposta de reforma sanitária. 

Assim, foi somente, através da Resolução nº 218 de 06 de março de 1997, que a(o) 

assistente social foi reconhecido como profissional da saúde, após cerca de dez anos da 

promulgação da Carta Magna e, posterior, a uma intensa discussão sobre a Reforma Sanitária 

no Brasil. Esta Resolução tem o respaldo das deliberações da 8ª Conferência Nacional de Saúde 

que expressa o reconhecimento da importância da ação interdisciplinar das ações realizadas 

pelos diferentes profissionais da saúde, tendo vistas a integralidade da atuação. Nota-se, 

portanto, que a inserção do Serviço Social na área da saúde é histórica, e se constitui um dos 

campos de trabalho que possui o maior número de assistentes sociais, por isso, a categoria 

profissional precisa estar atenta e atualizada sobre os novos movimentos que surgem nesta 

área tendo em vista a disputa de projetos garantir o seu espaço. Para Vasconcelos (2002, p.88-

89), 

Longe de querer responsabilizar os profissionais de saúde pelas condições trágicas de 

saúde em que vive a maioria da população brasileira – sejam os segmentos populares 

que dependem única e exclusivamente da rede do SUS, sejam os segmentos que, 

abrindo mão de outras necessidades, consomem planos de saúde que basicamente 

buscam atender à demanda por lucros -, mas sem profissionais de saúde com uma 

formação teórico-prática, ética e política de qualidade, dificilmente, teremos uma 

defesa eficiente da saúde pública e do projeto de Reforma Sanitária (que ganha 

alguma expressão no projeto do SUS) por parte da população usuária e por parte dos 

próprios profissionais de saúde. Uma defesa que transcende a pura defesa política. 
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Dada a necessidade de formação teórico-prática, ética e política para atuar com 

qualidade na área da saúde, observou-se um movimento em direção da requalificação dos 

profissionais que atuam nessa área. Em relação ao Serviço Social, o Projeto Ético-Político 

orientando para a defesa dos direitos sociais e para o enfrentamento às novas situações que 

emergem do cotidiano de trabalho como: precariedade dos recursos, não atendimento aos 

usuários, burocratização, focalização na assistência médica curativa, demora no atendimento e 

problemas enquanto a qualidade e quantidade dessas demandas. A inserção do profissional de 

Serviço Social na Política Nacional de Saúde torna-se de extrema importância, na atualidade, 

devido a sua intervenção direta nas múltiplas expressões da questão social e na mediação de 

conflitos advindos dos processos saúde-doença, na perspectiva de promoção à saúde, o que 

expressa um maior compromisso com o caráter universalista e democrático, conforme 

preconiza o artigo da seguridade social estabelecida, legalmente, na Carta Magna, em 1988, 

que rege os princípios do SUS (Bravo, 2004):  

 

No âmbito das discussões do Serviço Social na saúde, foi formulado em 2009, os 

Parâmetros de Atuação do Serviço Social na Saúde tendo por objetivo orientar a 

atuação dos profissionais nos atendimentos das demandas no cotidiano profissional 

de forma integral, considerando as particularidades das ações dos programas de saúde 

e articulado com os princípios da Reforma Sanitária e com o fortalecimento do Projeto 

Ético-político da profissão (CFESS, 2009, p. 11-12.) 

 

De acordo com os parâmetros para a atuação dos assistentes sociais na área da saúde 

(CFESS, 2009, p.30), 

 

[...] é importante para uma atuação competente do Serviço Social na área da saúde 

estar articulado e sintonizado ao movimento dos trabalhadores da saúde e de usuários 

que lutam pela real efetivação do SUS; facilitar o acesso de todo e qualquer usuário 

aos serviços de saúde; tentar construir e efetivar, em conjunto com outros 

trabalhadores da saúde, espaços nas unidades que garantam a participação popular; 

elaborar e participar de projetos de educação permanente; buscar assessoria técnica 

e sistematizar o trabalho desenvolvido; potencializar a participação dos sujeitos sociais 

contribuindo no processo de democratização das políticas sociais, ampliando os canais 

de participação da população na formulação, fiscalização e gestão das políticas de 

saúde, visando o aprofundamento dos direitos conquistados. 

 

Apesar do SUS ter sido instituído com a finalidade de assegurar a saúde como direito de 

todos e dever do Estado, o mesmo vem sendo sofrendo profundos impasses para a sua 
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efetivação, por ter sido institucionalizado em bases contraditórias, sob as quais a saúde foi 

legitimada como direito, porém, em um contexto de expansão do Neoliberalismo, no Brasil, o 

que repercute, diretamente no trabalho profissional da(o)a assistente social, em particular, no 

HUJBB-UFPA. Com efeito, a(o) assistente social, como um dos trabalhadores que atuam nas 

políticas sociais públicas, visando a viabilização dos direitos sociais, vem sendo afetada(o) por 

novas formas de precarização do trabalho, não somente, devido à instabilidade no emprego, 

provocada pelos contratos temporários em decorrência da falta de concursos público, 

prevalecendo os contratos precarizados/subcontratos e terceirizações, mais, também, pelo 

rebaixamento de salários, pela falta de condições objetivas, ou seja, infraestrutura para a  

materialização do seu trabalho profissional. Acrescenta-se a isso, as medidas de contrarreforma 

do Estado, dentre as quais, a Emenda Constitucional-EC n° 95/2016 (BRASIL, 2016a) que congela 

o gasto público por 25 anos, bem como, a PEC 287/2016 (BRASIL, 2016) da Reforma da 

Previdência que impulsionam, cada vez mais, os contratos temporários via terceirização e a 

novas formas de precarização do trabalho, o que revela uma clara opção dos últimos governos 

brasileiros por uma antidemocracia econômica subordinada aos interesses do capital 

financeiro. Em consequência, as conquistas sociais preconizadas na Constituição Federal do 

Brasil (1988) estão sendo derruídas, dado o compromisso do Estado brasileiro em assegurar o 

pagamento dos juros da dívida pública que no ano de 2020 foi de R$ 3,535 trilhões (ALVES 

FILHO, 2021). Segundo este autor, a dívida pública brasileira tem se constituído, nos últimos 32 

anos, como um dos principais fatores de restrição ao processo de desenvolvimento econômico 

do País. A sua gestão é executada pela Secretaria do Tesouro Nacional e está sintonizada com 

os princípios e as diretrizes das políticas neoliberais:  

 

Tecnicamente, dívida pública corresponde ao volume de dinheiro tomado emprestado 

pelo governo para atender aos objetivos das políticas e dos investimentos públicos, no 

sentido de proporcionar melhoria no bem-estar social da população brasileira, 

quando, na execução do orçamento público, as receitas são insuficientes. Neste 

contexto, o Orçamento Público é o instrumento monetário que o Governo Federal 

dispõe para planejar e organizar o uso do montante de dinheiro arrecadado por meio 

da tributação (impostos, taxas, contribuições de melhoria etc.) (IDEM,s/ p). 

 

Desta forma, o percentual do PIB destinado área da saúde, em 2021, foi apenas de 4,6, 

enquanto que o percentual destinado ao pagamento dos juros e a amortização dos juros e da 

dívida pública nesse mesmo ano foi de 39,08% do PIB, estimando-se em R$1.381 trilhões (IDEM, 
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s/p.). A novel EC 95/2016 é uma expressão do aprofundamento desse sistema da dívida, o eu 

repercute diretamente, na operacionalização das políticas sociais públicas e, 

consequentemente nas condições de trabalho d(o)s assistentes sociais e na restrição de acesso 

aos serviços de saúde pública pelos usuários. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A política de saúde, no Brasil, assim como, todas as outras que são atravessadas pelos 

preceitos neoliberais de uma agenda construída para favorecer a recuperação das taxas de 

lucros do grande capital internacional, sob a hegemonia do capital financeiro, vem impondo aos 

Estados nacionais, a redução dos gastos sociais, o que implica na destituição dos direitos dos 

usuários do SUS e, consequentemente rebate no trabalho profissional da(o) assistente social. 

Assim, infere-se que através da privatização dos serviços, a saúde é tratada como mercadoria 

aos que podem pagar e deixam a margem quem não pode pagar gerando lucro para as 

empresas, ou seja: a mercantilização dos serviços de saúde. Diante dos recursos advindos das 

privatizações, a área social deveria ser beneficiada, todavia, com a redução das funções do 

estado, o que se percebe é a drástica redução dos investimentos nessa área e a expansão do 

setor privado, a partir da transferência de responsabilidades públicas e seus recursos de 

prestação de serviços para o setor privado, ocasionando o desmonte dos direitos sociais, visto 

que, essa transferência segue a lógica capital, onde os serviços são tratados como mercadorias. 

As transformações no mundo do trabalho a cada dia demonstram que a crise estrutural 

do capital desarticula a classe trabalhadora, explora apenas um lado da engrenagem que move 

o mundo do trabalho. Entende-se, então, a necessidade de aprofundamento da discussão sobre 

esta situação para a construção de estratégias de superação aos princípios neoliberais, em 

constante avanço, o que exige a união de forças entre os principais agentes que podem 

transformar esse cenário que são a classe trabalhadora e os usuários do SUS, para que este não 

perca seu principal caráter de universalidade. Nesse contexto de avanço do ultraneoliberalismo 

em todas as esferas da vida em sociedade, já expostas aqui, deve-se lutar por uma formação e 

um trabalho, crítico com pressupostos teóricos-metodológicos e ético políticos consolidados na 

direção social estratégica do projeto ético político do Serviço Social que visa além da defesa 

intransigente dos direitos humanos a busca de uma nova sociabilidade. 
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