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RESUMO 
 

A Seguridade Social consiste num progresso constitucional e é composta pelo tripé Saúde, Previdência e               
Assistência Social. Nesta perspectiva, o presente trabalho tem como foco analisar um dos tripés, a Saúde,                
e como este direito vem sendo ameaçado pelo governo neoliberal na atual conjuntura. Para tanto,               
entendendo que o Assistente Social está inserido nesse contexto, como trabalhador assalariado e agente de               
resistência, grandes são os desafios para a categoria profissional que segue na luta por uma saúde pública                 
de qualidade. 

 
 
PALAVRAS-CHAVE: SEGURIDADE SOCIAL; SAÚDE; CONJUNTURA. 
 
ABSTRACT 
 

Social Security consists of constitutional progress and is made up of the Health, Social Security and Social                 
Assistance tripod. In this perspective, the present work focuses on analyzing one of the tripods, Health,                
and how this right is being threatened by neoliberal government in the current conjuncture. In order to do                  
this, considering that the Social Worker is included in this context, as a salaried worker and agent of                  
resistance, the challenges for the professional category that follows in the struggle for a quality public                
health are great. 
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I INTRODUÇÃO 
 

O Serviço Social no Brasil, como categoria profissional e atuante na defesa dos             

direitos e compromisso ético e político com a classe trabalhadora, tem resistido de             

forma coletiva e contundente a proposta de desmonte de direitos sociais da atual             

conjuntura. A Seguridade Social tem sido uma pauta relevante por parte dos Assistentes             

Sociais, na medida em que pensada de forma ampliada se constitui de um tripé              

importantíssimo de direitos quem vem sendo desmontados num contexto de intensa           

precarização do trabalho profissional. 

 
A perspectiva da proteção social no Brasil passou por uma organização em seu             

conceito a partir da definição da Seguridade Social onde sua finalidade é de assegurar os               

direitos à Saúde, à Previdência e à Assistência Social. Assim, o tripé consiste em um               

avanço Constitucional ao ampliar o acesso ao sistema previdenciário, ao identificar a            

Assistência Social como política pública não contributiva e estabelecer a          

universalização do atendimento à saúde por intermédio da criação do Sistema Único de             

Saúde (SUS). 
 

Para tanto, o sistema ao qual está subordinada a nossa sociedade, vem sofrendo             

historicamente crises que trazem impactos na forma como a política social vêm sendo             

executada no país. No contexto de crise do capital, as políticas públicas vêm sendo              

desmontadas e sucateadas por um governo neoliberal, que visa à liberdade de mercado,             

onde a tendência é de que o Estado seja apenas espectador do funcionamento dessas              

políticas, transferindo a terceiros deveres até então outorgados pela Constituição. 

 
Nesse sentido, “O neoliberalismo é a ideologia que os ricos usaram no final do              

século XX contra os pobres ou os trabalhadores e contra um Estado democrático social”              

(PEREIRA, 2009, p. 10), desse modo, isso se materializa nos dias atuais de forma              

perversa e acentuada. 

 
Nesta perspectiva, este trabalho tem como foco, analisar a saúde, um dos tripés da              

Seguridade Social, na atual conjuntura num contexto de retrocessos de direitos           

garantidos ao longo dos tempos. Para tanto se faz necessário um breve histórico de              
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como a saúde vem sendo entendida no Brasil, pois, a luta pela saúde pública vem sendo                

acirrada historicamente. 

 
II DESENVOLVIMENTO 

2.1 Saúde 

As modificações nos níveis econômico e político enfrentadas em diversos países           

do mundo no final do século XVIII ocasionaram em transformações do sistema            

capitalista e conseqüentemente na atenção à Saúde. Trata-se de um avanço das forças             

produtivas rumo ao capitalismo industrial, que, por conseguinte intensificaram a          

exploração do trabalho humano, ou seja, aumento da exigência da produção, aumento da             

carga horária de trabalho e conseqüentemente no adoecimento do trabalhador. 

 
A saúde nesse contexto aparecia como medida assistencialista, “No século XVIII,           

a assistência médica era pautada na filantropia e na prática liberal.” (BRAVO, 2009,             

p.89). Os trabalhadores e suas famílias eram atingidos por doenças pestilentas e num             

contexto de precarização dos serviços de Saúde, para eles, restavam às benzedeiras e a              

caridade, resultando em um alto índice de mortalidade, sobretudo infantil. 
 

Nesse sentido, a Revolução Industrial desencadeou uma série de problemas de           

saúde. Dessa forma, a passagem do século XIX e XX é demarcada pelo surgimento do               

movimento operário, sendo a Saúde uma das principais reivindicações. A questão da            

Saúde da classe trabalhadora do país era tão desastradora que o Estado passa a se               

preocupar, na medida em que, as epidemias podiam dar uma má visibilidade do Brasil e               

imigrantes poderiam não mais vir para o país. 

 
Assim, com a finalidade de controlar as epidemias no país, em 1904 o presidente              

da República e o Ministro da Justiça, nomearam como Diretor geral da saúde pública,              

Oswaldo Gonçalves Cruz. Por intermédio de Oswaldo Cruz a questão sanitária nesse            

contexto, passou a ser uma questão de polícia. Segundo Paim (2003) esse modelo de              

assistência é chamado de “sanitarista” na perspectiva em que: 

 
[...] não contemplam a totalidade da situação de saúde, isto é, concentram sua atenção no controle                

de certos agravos ou em determinados grupos supostamente em risco de adoecer ou morrer. Deixam de se                 
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preocupar com os determinantes mais gerais da situação sanitária. Conseqüentemente, configuram um            
modelo assistencial que não enfatiza a integralidade da atenção e não estimula a descentralização na               
organização dos serviços. (PAIM, 2003, p.569). 

 
O período de 1910 a 1920 marca um processo de deteriorização das condições de              

vida da população, decorrente das péssimas condições de trabalho e falta de garantias de              

direitos trabalhistas, em 1917 e em 1919, o movimento operário realizou duas greves             

gerais no Brasil, resultando no ganho de alguns direitos sociais. É nesse momento que              

segundo Bravo (2001), a Política de Saúde no país abrangia especificamente alguns            

trabalhadores inseridos no mercado formal de trabalho, assim, ficavam de fora os            

trabalhadores que não possuíam carteira assinada (grande maioria) e os trabalhadores           

rurais, que, em ambos os casos, necessitavam recorrer aos serviços filantrópicos,           

profissionais liberais e medicina popular. 

 
Nesse período, de 1930 a 1940 o campo da saúde assume características            

capitalistas (numa articulação do Estado com a indústria farmacêutica e de           

equipamentos hospitalares) e é nesse momento que a saúde pública declina e a medicina              

previdenciária cresce. Na década de 1940, a situação de saúde da população era trágica              

com altas taxas de mortalidade em geral. Cumpre ressaltar que nesse período a Saúde              

assume uma lógica de mercado, a partir do desenvolvimento de um complexo            

médico-industrial, característica que perdura até os dias atuais. 

 
A década de 50 foi marcada por propostas de medicina integral, preventiva e             

comunitária. Na década de 60, mais precisamente em 1964 o país atravessa um processo              

conhecido como Golpe de Estado. O contexto era de disputa onde eram evidentes os              

interesses conflitantes entre classes distintas. Para Ianni (1981): 

 
A verdade é que a política de massas estava indo muito longe, numa época de enfraquecimento                

do poder político da burguesia. O jogo de massas, preconizado e realizado por um setor da própria                 
burguesia, já que não era mais suportável para a classe dominante. Os riscos se acumulavam. Além do                 
mais o populismo começava a estender-se para a sociedade agrária. As ligas camponesas e os sindicatos                
rurais estavam sendo multiplicados e dinamizados pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), o Partido             
Comunista Brasileiro (PCB) e a Igreja Católica, de acordo com as técnicas, os símbolos e a linguagem do                  
populismo. (IANNI, 1981, p.210). 

 
Nesse sentido, o país passou pelo período de Ditadura Militar, o governo militar             

em 1966 cria o Instituto Nacional de Previdência Social – INPS, que resultou no              

aumento da compra dos serviços médicos privados de Saúde evidenciando a assistência            
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individual ao invés da coletiva. O governo se utilizou do sistema previdenciário            

implementando o Instituto Nacional de Previdência Social – INPS, que unificou os            

benefícios dos Institutos de Aposentadorias e Pensões - IAP’s, resultando no aumento            

do volume de recursos financeiros capitalizados. 

 
As questões de Saúde pública eram resolvidas pela tecnocracia, por intermédio da            

privatização dos serviços, logo, “As doenças que afetavam os grandes segmentos da            

população brasileira eram de responsabilidade do Ministério da Saúde.” (BRAVO,          

2010, p.42). Vale salientar que os atendimentos individuais eram de responsabilidade do            

setor previdenciário, logo, a medicina previdenciária cresceu de forma alarmante no           

país. 

 
A Saúde brasileira na década de 70 vive uma tensão entre a ampliação dos              

serviços de Saúde ainda com predominância de ações curativas orientadas pelo setor            

privado. Dessa forma, o setor privado é o grande privilegiado nesse período pós 64              

(principalmente de 1964 a 1979), atuando na mercantilização da Saúde. 
 

A emergência de um movimento sanitário era latente na sociedade brasileira,           

frente às seqüelas da Ditadura Militar no país, nesse sentido, a reforma sanitária nasce              

do povo, da sociedade civil, dos movimentos sociais. 
 

No final da década de 1970, ganha destaque, na relação Estado - Sociedade, o movimento pela                
democratização da saúde, que, envolvendo intelectuais/profissionais de saúde, movimentos sociais e           
estudantes criou condições para a construção do projeto da Reforma Sanitária brasileira. Este movimento              
teve como principio uma critica a concepção de saúde restrita a biológica e individual, bem como a                 
afirmação da relação entre organização social, organização dos serviços de saúde e prática médica, tendo               
como fundamento a determinação social da doença para se pensar o processo de trabalho em saúde.                
(VASCONCELOS, 2009, p.76). 

 
Nessa perspectiva, a reforma sanitária brasileira é uma reforma social, perpassa           

pela idéia dos determinantes sociais que influenciam a qualidade de vida de uma             

população, visando à universalização de acesso, a concepção de Saúde como um direito             

social e o dever do Estado em financiá-la e a construção de um sistema unificado,               

objetivando uma nova leitura sobre a Saúde individual e coletiva. 

A principal proposta da Reforma Sanitária é a defesa da universalização das políticas sociais e a                
garantia dos direitos sociais. Nessa direção, ressalta-se a concepção ampliada de saúde, considerada como              
melhores condições de vida e de trabalho, ou seja, com ênfase nos determinantes sociais; a nova                
organização do sistema de saúde por meio da construção do SUS, em consonância com os princípios da                 
intersetorialidade, integralidade, descentralização, universalização, participação social e redefinição dos         
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papéis institucionais das unidades políticas (União, Estado, municípios, territórios) na prestação dos            
serviços de saúde; e efetivo financiamento do Estado. (CFESS, 2010, p.19). 

 
Todavia a década de 80 foi marcada por vitórias significativas no âmbito social e              

político na luta contra o regime ditatorial que se instalou no país desde 1964, sendo a                

Saúde, uma das áreas que mais sofreram avanços. Nesta perspectiva, a discussão da             

saúde no Brasil seguiu para a 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em março de               

1986, numa articulação que envolveu uma série de debates entre a sociedade, sindicatos,             

partidos políticos, associações de profissionais e parlamento. 

 
Em 1988 a Constituição Federal contempla a concepção da Seguridade Social,           

com um dos maiores avanços no que se refere à proteção social e como resposta às                

constantes reivindicações da classe trabalhadora. Nesta perspectiva, em seu artigo 194,           

“A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos            

poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à Saúde, à              

previdência e à assistência social.” (BRASIL, 1988). Assim, referente à Saúde a            

Constituinte de 1988 institui o Sistema Único de Saúde – SUS e apresenta no capítulo               

VIII da ordem social e na secção II, artigo 196 que: 

 
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, 1998). 

 
Em seu artigo 198 a Constituinte de 88 informa as diretrizes do SUS que seriam:               

“I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; II - atendimento              

integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços           

assistenciais; III - participação da comunidade.” (BRASIL, 1988). Nesse sentido, o SUS            

tem uma história, princípios, valores e uma materialidade baseada num arcabouço legal            

que começa estruturado pela Constituição e vai se desdobrando mesmo em conjuntura            

adversas. 

 
2.2 Retrocesos 
 

A proposta de Saúde como direito de todos vem sendo ameaçada desde a sua              

gênese, na medida em que a reforma sanitária é confrontada pelo projeto privatista no              

país. O modelo privatista ganhou força na década de 90 num contexto onde o projeto               
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neoliberal foi favorecido, na perspectiva de redefinir as relações entre Estado e a             

sociedade em concepções distintas daquelas colocadas por quem defendia o SUS.           

Segundo Fleury (2009): 

 
Foram retomadas as orientações liberais que propugnam por uma forte redução da presença do              

Estado, seja na economia seja nas políticas sociais. Para tanto, utilizaram-se instrumentos como a              
privatização das empresas estatais e mesmo de serviços sociais, a redução da pauta e/ou valor dos                
benefícios sociais juntamente ao aumento das dificuldades para alcançá-los, a introdução de mecanismos             
da economia de mercado como a competição gerenciada na organização dos serviços sociais, a redução               
do papel de provedor do Estado com a transferência desta competência a organizações civis lucrativas ou                
não. (FLEURY, 2009, p.748). 

 
Sendo assim, somente em 1990 é que o SUS passa a ser regulamentado através da               

promulgação da Lei de Nº 8.080, de 19 de setembro, que regula, em todo o território                

nacional, as ações e serviços de saúde. Essa lei nasce apontando alguns desafios para o               

Sistema, principalmente em seu artigo 4, inciso 2º que possibilita a participação da             

iniciativa privada no Sistema Único de Saúde – SUS. Contudo, nesse mesmo ano a Lei               

de N° 8142 é sancionada, dispondo a participação social na gestão do SUS através de               

Conferências e Conselhos de saúde. 

 
Para tanto, tratar da Saúde nos dias atuais é desafiador, principalmente pela            

inserção da palavra “conjuntura”, na medida em que se vive um momento de mudanças              

aceleradas na ânsia de governo neoliberal de retirar direitos construídos historicamente.           

Diante o exposto, uma série de estratégias colocadas ao longo do tempo, mas que na               

atual conjuntura se radicalizam traz grandes impactos para a Saúde pública brasileira. 

 
Nesse sentido, não se pode deixar de citar a abertura que a nossa legislação passa               

a dar ao capital estrangeiro a partir da Lei de N°13.097 sancionada pela Presidente              

Dilma em 19 de janeiro de 2015. Dessa forma, assim como demais leis criadas e               

sancionadas no país, esta, entrou em vigor sem qualquer discussão com aqueles que             

construíram o SUS, bem como as instâncias decisórias do nosso Sistema Único de             

Saúde, a proposta dessa Lei em linhas gerais é reforçar a idéia de saúde como lógica de                 

mercado. 

 
Seguindo na lista de estratégias, e então Deputado Eduardo Cunha, lança a PEC             

451 que se apresenta com mais uma ameaça ao SUS, na perspectiva em que se torna                

obrigatório que os empregadores brasileiros garantam aos seus empregados serviços de           
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assistência à Saúde (exceto trabalhadores domésticos), contrapondo-se a todo o capítulo           

da Seguridade Social e a seção da Saúde e seus dispositivos. 

 
Na intenção de aprofundar a mercantilização da Saúde e de setores cuja            

responsabilidade é do Estado, é que o atual presidente interino, Michel Temer cria a              

Emenda Constitucional 95/2016 que congela por 20 anos as verbas destinadas ao SUS,             

respondendo aos interesses dos grandes grupos políticos e econômicos que vem           

lucrando com a saúde no Brasil. 

 
A emenda constitucional do teto de gastos desconstrói qualquer tipo de investimento público que              

aponte para a construção de um verdadeiro sistema de segurança social, com educação e saúde públicas                
gratuitas e universais. (NORONHA; NORONHA; COSTA, 2017, p.17). 

 
Para, além disso, o governo golpista trás uma proposta de um projeto de Planos de               

Saúde Popular ou Acessíveis, numa perspectiva perversa de que a população brasileira            

pagaria pequenos valores por procedimentos na rede privada, indo de contra a proposta             

de Saúde como direito de todos e do SUS que oferece serviços de Saúde gratuitos. Essas                

estratégias terão grandes rebatimentos no cotidiano profissional do Assistente Social,          

pois vai impactar diretamente na vida da classe trabalhadora ao qual o profissional             

atende. 

 
Os espaços profissionais e ocupacionais tradicionais, como saúde, assistência social e previdência,            

sofrerão reveses e terão atualizadas suas demandas, a abrangência do seu público, as modalidades de               
intervenção e o conteúdo/racionalização do trabalho profissional. [...] A saúde, vivenciando um brutal             
desmonte, também presenciará o crescimento da demanda em função da inadimplência e dos             
desligamentos massivos de trabalhadores e de suas famílias dos planos e seguros privados de saúde               
(MOTA, 2017, p.48) 

 
Para os trabalhadores em geral, inclusive os da Saúde, outra estratégia do governo             

neoliberal foi instaurada. Trata-se da regularização da terceirização no país, através da            

Lei de Nº 13.429, de 31 de março de 2017, que retira direitos trabalhistas conquistados               

ao longo do tempo e intensifica a precarização das relações de trabalho. Segundo             

Boschetti (2017). 

 
Estamos, portanto, num período de contra ofensiva capitalista às conquistas civilizatórias           

resultantes das lutas sociais, um ambiente extremamente destrutivo dos direitos sociais, de aniquilamento             
dos direitos humanos, de destruição da natureza, de criminalização dos movimentos sociais e de avanço               
acelerado do conservadorismo. O capital está destruindo a humanidade e agudizando os processos de              
pauperização, o que exige renovados desafios e contundentes respostas por parte da classe trabalhadora.              
(BOSCHETTI, 2017, p.62). 
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Assim, a perspectiva da terceirização no país não é somente de dimuição de             

custos, mas de aumento da divisão da classe trabalhadora com vistas a dificultar a              

organização sindical e a resistência daquilo que está sendo posto. 
 

Dando por seguinte o ciclo de retrocessos na Saúde brasileira, em agosto de 2017              

a portaria 2.436/2017 é aprovada e conseqüentemente publicada em Diário Oficial,           

tratando-se, portanto, da nova Política Nacional de Atenção Básica (Pnab). A portaria            

estabelece mudanças nas diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do             

Sistema Único de Saúde (SUS), tendo como proposta a modificação no funcionamento            

das equipes de Estratégia Saúde da Família (redução de profissionais) e da função dos              

Agentes Comunitários de Saúde. Dessa forma, a nova PNAB é um caminho para futuras              

propostas de fechamento da “porta de entrada” do SUS principalmente por criar uma             

cesta limitada de serviços por parte dos municípios. 

 
III CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A Saúde pública no Brasil vem sofrendo a ameaça de extinção ao longo dos              

tempos. As diversas estratégias utilizadas pelo Estado nunca tiveram tão perversas como            

nos dias atuais, onde a proposta é clara: Eliminar o SUS e investir no setor privado onde                 

todos deverão pagar para ter acesso aos serviços de Saúde. 

 
Vale salientar que o SUS não comporta apenas a Saúde daqueles que procuram             

por hospitais, unidades de pronto atendimento, postos de saúde, mas também a            

vigilância de sanitária, epidemiológica, Saúde do trabalhador, saneamento básico,         

fiscalização de alimentos, bebidas e etc. Assim, o SUS não é somente para “pobre”              

como muitas vezes é propagado, mas é de utilidade e direito de todos. Conquistado e               

criado a partir de movimentos e reivindicações da sociedade civil e não de determinado              

governo, partido político ou do próprio Estado, o SUS possui esse caráter, por ser              

resposta da luta coletiva dos brasileiros. Contudo, inserido num contexto de crise do             

capital, aonde os demais direitos sociais vem sendo ameaçados também, a luta pela             

saúde pública vem sendo enfraquecida por parte da população. A sociedade brasileira            

vem se sentindo impotente diante de tantos retrocessos e retirada de tantos direitos,             

assim, segue desiludida a cerca de lutar por seus ideais. 
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Assim, a Saúde vem enfrentando vários desafios para sua consolidação no Brasil.            

As estratégias são as mais diversas possíveis, desde ementas constitucionais, leis,           

imagem vinculada da mídia de que a saúde pública não presta, não funciona, até o corte                

de recursos e déficit de financiamento. Para, além disso, a questão Saúde no país se               

reduziu a uma moeda de troca político-partidária e no meio de tudo isso está à               

população usuária. Por mais que se pareça absurdo, a depender do interesse do governo              

que esteja em vigor do país é que teremos um olhar mais apurado para as questões que                 

norteiam a Saúde pública. 

 
Porém, apesar no momento ser propicio de desanimo e de embate perverso por             

parte do governo, não se pode desistir de continuar a lutar por uma Saúde pública e                

digna para todos do contrário veremos a nossa Saúde se esvair diante de nossos olhos. A                

sensação é de que a cada manhã que se lê os noticiários virá mais uma noticia daquelas                 

que desestabiliza a classe trabalhadora, contudo, cada dia é um dia de resistência e de               

luta, principalmente para aqueles que se comprometem em defender os interesses desta            

classe, como o Serviço Social. 

 
O momento atual é, sobretudo, desafiador principalmente para os Assistentes          

Sociais que como classe trabalhadora, inserida nesse contexto, enfrenta no cotidiano           

profissional a precarização das relações de seu trabalho, a exigência de ser polivalente             

na perspectiva de produtividade, a necessidade do uso da técnica para resolução de altas              

demandas, dentre outros. O Assistente Social que atua no campo da Saúde sente o              

reflexo do baixo investimento por parte do governo e principalmente das condições de             

vida a qual está submetida à população usuária deste serviço. 

 
Assim, é essencial que o profissional de amplie o debate e fortaleça a sua              

resistência associado a um posicionamento crítico, reflexivo, construído coletivamente,         

e que esse entendimento seja levado para um amplo debate, entendendo que os usuários              

devem fazer parte de todo esse processos, induzindo-os a refletir sobre a realidade a              

qual estão inseridos. Sua atuação não deve ser de forma despolitizada, aéreo das             

mudanças da realidade social, das imposições por parte do governo neoliberal e das             

estratégias do Estado. Seguindo na luta por uma Seguridade Social fortalecida,           

sobretudo, por uma saúde pública de qualidade. 
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