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RESUMO 

 

Esta dissertação analisa os impactos trazidos com a inauguração das Unidades 
de Pronto Atendimento – UPAS, gerenciadas pelo modelo de gestão 
compartilhada entre o público e o privado no SUS em Pernambuco. Para isso 
realizamos um resgate histórico, através da pesquisa documental, trazendo 
desde o Movimento de Reforma Sanitária – com a construção do SUS, 
passando pelo contexto da Reforma do Estado e seus rebatimentos para a 
saúde. Nesse âmbito também trazemos a discussão acerca do trabalho 
profissional dos Assistentes Sociais inseridos nessa realidade. Caracterizando 
as ações realizadas, as novas demandas institucionais, desafios e entraves 
encontrados. O que temos vivenciado em nosso estado, é que apesar de toda 
fragilidade da Atenção Básica nos municípios, os investimentos têm se voltado 
para a média e alta complexidade e tais unidades, por decisão política, vêm 
sendo geridas por Organizações Sociais (OSs), que tem requisitado novas 
demandas para a prática profissional do Assistente Social, demandas estas 
que muitas vezes obedecem à lógica da mercantilização da saúde. No 
desenvolvimento desse estudo, participamos de reuniões com as Supervisoras 
de Serviço Social das UPAs e Seminário e com os gestores destas Unidades. 
Utilizamos a técnica de observação participante, que nos permitiu adentrar no 
dia-a-dia dos Assistentes Sociais envolvidos na pesquisa, a fim de 
conhecermos mais de perto suas expectativas e atitudes. Consideramos que, 
em relação às perspectivas\demandas institucionais para o Serviço Social, os 
interesses se contradizem e podem mesmo ser antagônicas. Contudo, 
verificamos que as ações que estão sendo desenvolvidas pelos assistentes 
sociais destas Unidades, estão direcionando-se a fim de transpor o caráter 
emergencial e burocrático, bem como ter uma direção educativa através da 
reflexão em relação às condições sócio-históricas a que são submetidos os 
usuários e mobilização para a defesa do direito à saúde. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Modelo de Gestão, Política de Saúde, Serviço Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This dissertation analyzes the impacts brought by the inauguration of the 

Emergency Care Units - UPAS, managed by the model of shared management 

between the public and private sectors in SUS. To do this we conducted a 

historical review by desk research, bringing from the Health Reform Movement 

with the construction of SUS, through the context of State reform and its 

repercussions for health. In this context also bring the discussion about the 

work of professional social workers entered this reality. Featuring the actions 

taken, the new institutional demands, challenges and obstacles encountered. 

What we have experienced in our state, is that despite all the weaknesses of 

primary care in the municipalities, investments have focused on the medium 

and high complexity, and such units, as policy, are being managed by social 

organizations, which has prompted new demands for the Professional Practice 

of, which often demands they obey the logic of commodification of health. In 

developing this study participated in meetings with the Supervisors of Social 

Work and Social Service Seminar and managers. We use the technique of 

participant observation, which allowed us to enter the day-to-day social workers 

involved in research in order to know more closely their expectations and 

attitudes. We believe that, in relation to the prospects\institutional demands for 

social services, the interests are contradictory and may even be antagonistic. 

However, we found that the actions being undertaken by social workers of these 

units, are driving up in order to implement the emergency and bureaucratic as 

well as having a socio-educational leadership through reflection in relation to 

socio-historical conditions that users are submitted and mobilization to defend 

the right to health. 

KEYWORDS: Model Management, Health Policy, Social Work. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação apresenta o estudo desenvolvido durante o curso 

de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFPE. 

Esta tem como temática a inserção dos Assistentes Sociais nas Unidades de 

Pronto Atendimento (UPAS) de Pernambuco, analisando o novo modelo de 

gestão que rege tais Unidades. Procura pôr em evidência a forma como se dá 

a atuação desses profissionais inseridos na lógica de gestão das fundações 

privadas não lucrativas da saúde. 

 Esta proposta de estudo emergiu do trabalho desenvolvido na UPA 

Wilson Campos, de estudos e pesquisas sobre a temática da relação Público 

Privado na Saúde e de experiências efetivadas a partir da participação em 

eventos relacionados ao assunto em questão. Assim, procuramos sistematizar 

nossos estudos e vivências, tendo como horizonte a abordagem de desafios 

emergentes para a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). 

A Constituição Federal de 1988 configura-se como um marco para a 

saúde no Brasil, pois congregou a visão do movimento sanitário, formando o 

tripé da seguridade social, em que emoldura: as políticas de saúde, assistência 

social e previdência social. Incorporou conceitos, princípios e uma lógica de 

organização da saúde, expressos nos Artigos 196 a 200: 

 O conceito de saúde entendido numa perspectiva de articulação de 

políticas ecoonômicas e sociais; 

 A saúde como direito social universal, derivado do exercício da 

cidadania plena e não mais como direitos previdenciários; 

 A característica dos serviços e ações de saúde como relevância pública; 

 Criação de um Sistema Único de Saúde (descentralizado, com comando 

único em cada esfera de governo, atendimento integral e participação da 

comunidade); 

 Integração da saúde na seguridade social. 

A partir de então, a saúde passa a ser direito de todos os brasileiros, ou 

seja, o acesso se torna público e universal. Porém, com Art 199, se abriram 

brechas para a iniciativa privada na saúde 
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“Art. 199 - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. § 1º 
- As instituições privadas poderão participar de forma 
complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes 
deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo 
preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos” 
(BRASIL, 1988) 

 

O SUS regulamentado pelas Leis Federais 8.080/901 e 8.142/902, 

consideradas como respeitável conquista popular, apresenta muitas das 

propostas trazidas pelo movimento sanitário. A garantia da saúde como direito 

social ratifica esses interesses, respaldada em debates internacionais de 

defesa de direitos humanos. A partir desse novo modelo, a saúde apresenta 

novas características, como o conceito ampliado de saúde, a garantia da saúde 

como direito social, a universalidade na atenção à saúde. 

Desta forma, o Assistente Social, como todo profissional inserido na 

divisão social e técnica do trabalho, inclui-se neste ambiente, implementando 

sua ação, legitimando importante papel nas equipes de saúde. A solidificação 

do trabalho do assistente social na saúde requer um conhecimento vasto sobre 

políticas públicas de saúde e como estas são garantidas à população.  

Entendendo que nossa atuação se dá ao lado de outros profissionais, 

participando da tarefa de implementação de condições imperativas ao processo 

de reprodução social, verificamos que é neste contexto que se constroem as 

ações e relações de trabalho e se concretizam as demandas postas para a 

intervenção do assistente social, buscando a defesa de um projeto profissional 

comprometido com a incessante defesa dos princípios constituintes no atual 

Código de Ética da profissão: liberdade, igualdade, equidade social e 

democracia. 

Assim, a partir das conjeturas acima, pensou-se em realizar uma 

pesquisa sobre o trabalho deste profissional, o Assistente Social, no contexto 

das novas Unidades de Pronto Atendimento inauguradas no Estado de 

Pernambuco. Este estudo, de abordagem qualitativa, versa sobre a temática do 

                                                             
1
 Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências.  
2
 Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na 

gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de 
recursos financeiros na área da saúde, e dá outras providências   
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Serviço Social e do modelo de gestão apoiado na parceria público/privada no 

contexto do SUS. 

Nossa problematização também é fruto de observações, análises e 

considerações acerca do modelo de gestão compartilhada entre Organizações 

Sociais/Fundações e o Estado, em nível local, que suscitaram questionamentos 

acerca do compromisso deste modelo com a saúde pública e revelaram a 

necessidade do debate sobre a temática indicada, reconhecendo os diferentes 

projetos – o projeto privatista e o projeto da reforma sanitária (Bravo, 1998) –, 

que englobam este estudo e procurando levantar questionamentos e 

inquietações referentes às mesmas. 

 A aproximação e o interesse pela temática surgiram enquanto a autora 

da dissertação trabalhou por um (01) ano e meio na Supervisão do Setor de 

Serviço Social da UPA Wilson Campos – Barra de Jangada, no município de 

Jaboatão dos Guararapes, onde continua atuando há, aproximadamente, 

quatro (04) meses como plantonista.  

A participação como conferencista na Jornada de Serviço Social do 

IMIP, em 2010, e o convite para compor a mesa “O Crescimento das Unidades 

de Média e Alta Complexidade de Saúde em Recife: entraves, demandas e 

desafios para a prática profissional do Serviço Social” no ciclo de debates do 

Seminário Seguridade Social no Brasil promovido pelo CRESS, também se 

constituíram como interessante desafio para iniciar uma pesquisa nessa 

perspectiva. 

Nesses espaços se teve a oportunidade de identificar o desafio (e 

também dificuldades) para a implantação de um serviço afinado com a 

proposta do SUS e com os Parâmetros para Atuação dos Assistentes Sociais 

na Saúde. O que percebemos, inicialmente, foi que as ações propostas 

institucionalmente eram fragmentadas, pois a proposta foi construída sem a 

participação dos Assistentes Sociais na sua elaboração, assim como também 

não foram consultados os Conselhos de fiscalização da categoria. Além disso, 

questionamos a possibilidade da existência da prestação de um atendimento 

integral e humanizado, nas condições atuais. 

As indagações e contradições que surgiram no âmbito do trabalho 

desenvolvidos naquele contexto, contribuíram para a elaboração do seguinte 

problema de pesquisa: Quais tendências vêm regendo a lógica de atendimento 
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das UPAS de PE e a atuação profissional do Assistente Social inserido nestas 

Unidades? 

Na busca da formulação de respostas para esta problemática, 

estabeleceram-se relações entre os elementos analisados, na perspectiva da 

lógica de gestão supracitada, desdobradas em questões norteadoras, 

acompanhadas dos respectivos objetivos específicos. O objetivo geral foi o de 

identificar as mudanças trazidas pelos novos modelos de gestão em Saúde à 

atuação profissional dos Assistentes Sociais inseridos nesta realidade.  

O referencial teórico fundamentador deste processo são a teoria e o 

método materialista histórico-dialético. A escolha metodológica no campo da 

pesquisa remete diretamente à intencionalidade ético-política do pesquisador 

diante da investigação de dada realidade/objeto de estudo. Tal escolha revela a 

valorização dos processos sociais, na análise da realidade. Por isto, optamos 

pela utilização deste método, por trabalhar na perspectiva da totalidade, com 

foco na apreensão dos determinantes sociais na abordagem dos fenômenos, 

que supera a fragmentação e a perda de profundidade tão recorrentes nas 

análises contemporâneas. 

A estrutura da presente dissertação de Mestrado em Serviço Social 

organiza-se em três capítulos. O primeiro capítulo dedica-se a apresentação da 

revisão bibliográfica acerca da história da saúde no Brasil, desde as primeiras 

ações até a concretização do modelo SUS, assim como um breve histórico 

sobre a inserção dos Assistentes Sociais neste espaço. O segundo capítulo 

apresenta a problemática trazida pelo neoliberalismo, com a Reforma do 

Estado e os rebatimentos para as Seguridade Social. Posteriormente, discute-

se a proposta das fundações estatais e Organizações Sociais. No terceiro e 

último capítulo discute-se a proposta das UPAs, contextualizando a atuação do 

profissional de Serviço Social. Resgata-se o percurso metodológico que 

compreende o ciclo da pesquisa e finalizamos apontando os dados recolhidos 

com experiência na UPA Wilson Campos. 

Os dados necessários para a análise do problema foram obtidos através 

da pesquisa documental - leitura de documentos institucionais, tais como: O 

contrato de gestão, Leis e Regulamentos de saúde relacionados à temática, 

Código de Ética do Serviço Social, e através de pesquisa bibliográfica referente 

ao tema, como livros, artigos, comunicações, entre outros. Outrass fonte para 
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informação também foram utilizadas, participação no Evento “Seminário em 

gestão Compartilhada”3 e nas reuniões de Supervisão das equipes de Serviço 

Social das UPAs.  

Além disso, foi utilizada a metodologia da observação participante para 

obtenção de informações sobre a atuação in loco de assistentes sociais, 

supervisoras do setor de Serviço Social e gestores que estão vivenciando o 

processo de inserção do assistente social nas novas Unidades de Pronto 

Atendimento – UPAs, em função desta experiência se tornaram rica fonte de 

subsídio para a pesquisa.  

Para finalizar o estudo, nas considerações finais são feitas pontuações 

acerca das principais impressões e confirmações obtidas com a pesquisa. 

Abordamos também a relação e importância do aprofundamento e 

conhecimento sobre as novas propostas que estão sendo implantadas para a 

saúde, assim como as possibilidades encontradas para efetivação da garantia 

dos direitos e necessidades para a promoção da saúde. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 O evento teve como objetivo compartilhar informações e padronizar conceitos relativos ao 

acompanhamento da execução de Contratos de Gestão com Organizações Sociais – OS que 
regem às UPAs de Pernambuco. O evento ocorreu entre os dias 24 e 25 de outubro de 2011. 
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CAPÍTULO 1 – UM LONGO CAMINHO: DO NÃO-SISTEMA À REFORMA 

SANITÁRIA. 

 

 

1.1 – Panorama da organização dos serviços de saúde no momento 

anterior à Reforma Sanitária e ao SUS.  

 

Nos últimos anos, a saúde tem sido o centro das atenções de muitos 

governantes, chegando às vezes a ser o carro chefe das propostas de 

campanha. Investimentos em hospitais, clínicas, laboratórios, postos de saúde, 

etc vêm crescendo. Além disso, temos instituições públicas que fazem a gestão 

dos serviços, como o Ministério da Saúde e Secretarias Estaduais e Municipais 

(PAIM, 2009). E, para além das ações estatais existem ainda os Hospitais e 

serviços de saúde privados, que podem ser acessados através da adesão às 

empresas que comercializam os chamados planos de saúde, ou seja, fruto da 

ação de muitos sujeitos, temos hoje um conjunto de equipamentos e ações de 

saúde. 

 Com todo esse aparato, a sociedade espera que o setor saúde cuide 

das pessoas, das populações, através de ações individuais e coletivas. Mas 

nem sempre foi assim, no começo do século passado a realidade era bem 

diferente. 

Muito antes da criação do SUS, no início do século XX, a organização 

dos serviços de saúde era bastante “confusa e complicada, havia uma espécie 

de não-sistema de saúde, com certa omissão do poder público”. Imperava uma 

concepção liberal do Estado, de que só cabia a este atuar nas situações em 

que o individuo sozinho (ou através da iniciativa privada), não fosse capaz de 

responder. (PAIM, 2009). 

O modelo de intervenção do Estado brasileiro na área social data das 

décadas de 1920 e 1930, quando os direitos civis e sociais foram atrelados à 

posição do indivíduo no mercado de trabalho. Este sistema de proteção social 
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brasileiro se expande durante o governo do Presidente Getulio Vargas4 (1930-

45) e dos governos militares (1964-84).  

Na década de 1920, revoltas populares, movimentos anarquistas e 

comunistas, pressionavam por ações mais efetivas do Estado na atenção à 

saúde pública. A partir deste movimento, Eloy Chaves, então chefe de polícia, 

propôs uma lei que regulamentava a formação de Caixas de Aposentadorias e 

Pensões (CAPs). 

O Estado em nada contribuía financeiramente, e também não assumia 

responsabilidades na administração destas Caixas, e sua atuação restringia-se 

à legalização de uma organização, já que vinha se dando de maneira informal 

desde 1910, e ao controle à distância do funcionamento destas caixas, 

mediando possíveis conflitos de interesses (OLIVEIRA & TEIXEIRA, 1986). 

 Apesar de o Estado não ter definido um sistema de proteção mais 

abrangente e de ter se mantido fora dessa forma de organização, que era 

privada, o modelo serviu de base para um esboço embrionário de um sistema 

de proteção social do Estado brasileiro, que foi se definindo na década 

posterior, durante o governo de Getulio Vargas. 

 Nos anos 1930, marcados pelo predomínio das oligarquias agrárias 

ligadas à exportação, ocorre a reorganização da elites com a chegada da era 

Vargas, que iniciou o processo de intervenção do Estado na sociedade e na 

economia. Define-se neste governo, um projeto econômico baseado na 

industrialização e com a criação do Ministério do Trabalho o então presidente 

passa a ser conhecido como “pai dos trabalhadores” por iniciar uma série de 

políticas protetivas aos trabalhadores da cidade. (BAPTISTA, 2007) 

 Nesta fase, o papel das CAPs é ampliado e são instituídos os Institutos 

de Aposentadoria e Pensão (IAPs), que 

 

“[...] passam a incluir em um mesmo instituto, toda uma 
categoria profissional, não apenas empresas – instituto dos 
marítimos (IAPM), dos comerciários (IAPC), dos industriais 
(IAPI) e outros –, e a contar com a participação do Estado na 
sua administração, controle e financiamento. Com os IAPS 
inicia-se a montagem de um sistema público de previdência 
social mantendo ainda o formato do vínculo contributivo formal 

                                                             
4
 O governo Vargas tem início no cerne de uma crise mundial, efeito da quebra da bolsa de 

Nova Iorque em 1929, e a partir de uma revolução política interna, Revolução de 1930, que 
encerra a República Velha (1889-1930). 
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do trabalhador para a garantia do benefício”. (BAPTISTA, 2007, 
p.37)    

 

A provisão de serviços se dava por meio de institutos de aposentadoria e 

pensões divididos por categoria ocupacional (por exemplo: bancários, 

ferroviários, etc.), cada um com diferentes serviços e níveis de cobertura. É 

importante pontuar que o trabalhador que não contribuísse com os institutos 

estava fora do sistema de proteção5, ou seja, trabalhadores rurais, profissionais 

liberais e todo profissional que exercesse uma função não reconhecida pelo 

Estado estavam excluídos. 

 

“A política de saúde formulada nesse período era de caráter 
nacional, organizada em dois subsetores: o de saúde pública e 
o de medicina previdenciária. O subsetor de saúde pública será 
predominante até meados de 60 e centralizou-se na criação de 
condições sanitárias mínimas para as populações urbanas e, 
restritamente, para as do campo. O subsetor de medicina 
previdenciária só virá sobrepujar o de saúde pública a partir de 
1966” (BRAVO, 2009, P. 91). 

 

Um acontecimento que marca a década de 40, a nível internacional é a 

criação, em 1948, da Organização Mundial de Saúde (OMS), tendo por objetivo 

desenvolver ao máximo possível o nível de saúde de todos os povos. Na 

opinião de Oliveira e Teixeira (1986), o modelo de previdência que norteou os 

anos 30 a 45, no Brasil, foi de orientação contencionista, ou seja, de restrição 

na concessão de benefícios e serviços como forma de reduzir as despesas das 

instituições de previdência, ao contrário do modelo que dominou o período 

anterior (1923-1930). 

 

“A Política Nacional de Saúde, que se esboçava desde 1930, 
foi consolidada no período de 1945-1950. O Serviço Especial 
de Saúde Pública (SESP) foi criado durante a 2ª Guerra 
Mundial, em convênio com órgãos do governo americano e sob 
o patrocínio da Fundação Rockefeller. No final dos anos 40, 
com o Plano Salte de 1948, que envolvia as áreas de Saúde, 
Alimentação, Transporte e Energia: a Saúde foi posta como 
uma de suas finalidades principais. O plano apresentava 
previsões de investimentos de 1949 a 53, mas não foi 
implementado” (BRAVO, 2009, 92). 

 

                                                             
5 Pessoas com empregos esporádicos tinham uma oferta inadequada de serviços, composta 

por serviços públicos, filantrópicos ou serviços de saúde privados pagos do próprio bolso. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde
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A partir de 1950 surgem os grandes hospitais que se tornam principal 

ponto de referencia para quem busca atendimento em saúde. 

 

“A estrutura de atendimento hospitalar de natureza privada, 
com fins lucrativos, já estava montada a partir dos anos 50 e 
apontava na direção da formação das empresas médicas. [...] 
Entretanto, apesar das pressões, a assistência médica 
previdenciária até 1964, era fornecida basicamente pelos 
serviços próprios dos Institutos.” (BRAVO, 2009, p.93). 

 

Apesar da tendência “desenvolvimentista” apontando a necessidade de 

melhorar o nível da saúde da população, não tivemos uma política de bem 

estar social, mas, segundo Baptista, foi um primeiro passo numa discussão 

mais aprofundada sobre o direito à saúde e à proteção social como política 

pública. 

Na conjuntura de 1960, o regime que se instalou já vinha trazendo 

mudanças. Esta década pode ser considerada como um importante momento 

de desvio na definição de uma agenda para a saúde no Brasil. O golpe de 64, 

com a instauração do regime militar, representou um corte na política populista 

dos anos 1930, com a incorporação gradual de novos segmentos sociais à 

assistência à saúde. A primeira ação significativa foi a unificação dos IAPS e a 

criação do Instituto Nacional de Previdência Social – INPS. 

 

“A unificação da Previdência Social, com a junção dos IAPS em 
1966, se deu atendendo a duas características fundamentais: o 
crescente papel interventivo do Estado e o alijamento dos 
trabalhadores do jogo político, com sua exclusão na gestão da 
previdência, ficando-lhes reservado o papel de financiadores.” 
(BRAVO, 2009, p.93). 

 

 O bloco de poder em exercício incorpora às modificações tecnológicas 

ocorridas no exterior e o que ocorreu foi o declínio da atenção à saúde pública 

em detrimento da medicina previdenciária, por isso precisou modificar sua 

relação com a sociedade civil e com a permanente pressão foram realizadas 

reformas na estrutura organizacional. O Ministério da Saúde retoma as 

medidas de saúde pública, ainda que de forma limitada. (BRAVO, 2009). 

 Na década de 70, vivenciamos o esgotamento do chamado “milagre 

econômico”, acompanhado por índices perversos no que diz respeito aos 



20 
 

indicadores sociais. A ilusão dos “anos dourados” é enterrada e registra-se 

então uma recessão generalizada, que não se restringiu ao contexto brasileiro.  

 

“A onda longa expansiva é substituída por uma onda longa 
recessiva: a partir daí e até os dias atuais, inverte-se o 
diagrama da dinâmica capitalista: agora as crises voltam a ser 
dominantes, tornando-se episódicas as retomadas” (NETTO e 
BRAZ, 2007, 214). 

 

 Em face desta inversão, o capital monopolista formulou e implementou 

um conjunto de respostas. Tais respostas configuram a restauração do capital 

(BRAGA, 1996), sintetizando suas ações através da estratégia de articulação 

entre: a reestruturação produtiva, a financeirização e a ideologia neoliberal. 

No tocante à saúde, o Estado responde às demandas com a contratação 

de serviços de saúde privados, propiciando o que ficou conhecido como 

“complexo médico empresarial” (CORDEIRO, 1984). Os gastos com a saúde 

são redobrados, mas muitos ainda não tinham garantido o direito à saúde. 

Além disso, os índices comprovavam a situação alarmante pela qual o país 

passava. Segundo Baptista, 

 

“A esperança de vida ao nascer era de 52,7 anos, a taxa de 
mortalidade infantil era de 87,9 para 1.000 nascido-vivos e as 
doenças infecciosas e parasitárias constituíam uma das 
principais causas de óbito” (BAPTISTA, 2007, p. 22). 

 

 Em meados da década em questão, observamos um modelo de 

assistência à saúde voltado para ações curativas, médico–hospitalares, 

dirigidas aos indivíduos, ao privilegiamento da contratação do setor privado 

pela previdência, registrando um padrão de intervenção estatal de caráter 

privatista e excludente (OLIVEIRA E TEIXEIRA, 1986). 

 O sistema de saúde no Brasil tendia, cada vez mais, a se assemelhar 

com a medicina americana. Existia uma multiplicidade de instituições e 

organizações, tanto estatais como privadas, prestadoras de serviços de saúde, 

muitas vezes dirigidas a uma mesma clientela, deixando milhões de pessoas 

excluídas da atenção, ou recebendo serviços de baixa qualidade. (PAIM, 

2009).  
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Começam a se definir novas estratégias para garantia da manutenção 

do governo, dentre elas o II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), que 

buscou a integração das políticas estatais. No campo da saúde esse contexto 

significou a possibilidade do “movimento sanitário”, que, com forte respaldo 

acadêmico buscava reverter a lógica da assistência à saúde no Brasil 

apresentando quatro propostas: 

 A saúde é um direito de todo cidadão, independente de contribuição ou 

qualquer outro critério de discriminação; 

 As ações de saúde devem estar integradas em um único sistema, 

garantindo o acesso de toda população a todos os serviços de saúde, 

seja de cunho preventivo ou curativo; 

 A gestão administrativa e financeira das ações de saúde deve ser 

descentralizada para estados e municípios; 

 O Estado deve promover a participação e o controle social das ações em 

saúde. 

Vivíamos um contexto onde a cidadania era regulada. Nas palavras de 

Alencar (2004):  

 

“No Brasil, historicamente, o critério de inserção no mercado 
formal de trabalho operou como mecanismo básico de 
definição de direitos sociais, instituindo o que Santos (1979) 
denominou cidadania regulada. Nesta predomina um sistema 
de proteção social de caráter contributivo e compulsório, ainda 
que durante o regime militar tenham sido estendidos os 
benefícios previdenciários aos trabalhadores rurais e aos 
autônomos” (ALENCAR, 2004, p.73). 

  

Portanto, a proposta dos defensores da Reforma, buscava universalizar 

o direito à saúde e unificar os serviços prestados. É a partir deste momento 

histórico que amplia-se o debate acerca do direito à saúde no Brasil e 

começam a se definir novos caminhos. 

No começo da década de 80, inicia-se um processo embrionário em que 

a saúde começa a ser vista de forma ampliada, privilegiando a prevenção e a 

saúde pública, a gestão democrática dos serviços, “a reavaliação ética 

profissional e hegemonia do poder médico e as possibilidades de incorporar 

elementos significativos da prática multiprofissional” (MOURÃO; LIMA; 

STHEPHAN-SOUZA; OLIVEIRA; 2009). 
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O contexto da grave crise econômica e o processo da democratização 

possibilitaram a discussão dos impasses a enfrentar no setor saúde, 

produzindo-se importantes transformações neste cenário. É neste momento 

histórico que assistimos à solidificação da reforma sanitária6, cuja agenda 

reivindicava uma série de propostas universalizantes e descentralizadas. 

O processo de abertura política e a Constituição de 1988 consagraram a 

saúde como “direito de todo cidadão e dever do Estado e a criação do SUS 

representou a concretização das propostas da Reforma Sanitária, rumo a um 

sistema universal. A absorção de novos segmentos sociais ao sistema de 

saúde representou maior acesso para as camadas antes excluídas desse 

direito. 

 

“O texto constitucional, com relação à Saúde, após vários 
acordos políticos e pressão popular, atende em grande 
parte às reivindicações do movimento sanitário, prejudica 
os interesses empresariais do setor hospitalar e não 
altera a situação da indústria farmacêutica” (BRAVO, 
2009, p.97). 

 

Considerando o desenvolvimento histórico da organização sanitária que 

antecedeu o SUS, podemos afirmar, de um modo sintético, que o Brasil 

apresentou uma proteção social incipiente, “uma espécie de assistencialismo 

exclusivo ou modelo residual, até a década de 1920”. A partir da década de 

1930, adotou o seguro social para os trabalhadores urbanos e depois da 

Constituição de 1988 “vem tentando implantar a seguridade social, a partir da 

qual foi concebido o SUS” (PAIM, 2009). 

Na realidade, ainda se vê no Brasil da atualidade, uma mistura dos três 

tipos de proteção social (residual, seguro social e seguridade social), com 

conseqüências negativas para o desenvolvimento do SUS e para a 

consolidação de uma cidadania plena. 

Embora o direito à saúde tenha sido difundido internacionalmente, desde 

a criação da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 1948, somente 

quarenta anos depois, o Brasil reconheceu formalmente a saúde como direito 

social. Como já foi abordado ao longo deste tópico, antes de 1988, somente os 
                                                             
6
 Alguns documentos oficiais da época da Refosma podem ser apreciados na Edição de 2008 

da Revista Saúde em debate, da CEBES, com subtítulo “Fundamentos da Reforma Sanitária”. 
Foi feita a reimpressão de documentos históricos originais.  
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trabalhadores com carteira de trabalho assinada e em dia com as contribuições 

pagas à previdência social tinham garantido por lei o direito à assistência 

médica, através dos serviços prestados pelo Inamps. 

 

 Concepções de saúde e o fenômeno da Reforma Sanitária: A proposta, 

suas correntes e as questões políticas envolvidas neste processo. 

 

A sociedade brasileira vivenciou nos anos 80, um processo de avanço 

na democracia, mas ao mesmo tempo experimentou uma profunda e 

prolongada crise econômica que persiste até os nossos dias.  

Essas tendências persistentes caracterizam a existência de um processo 

crescente de estagnação e perda de financiamento da seguridade social 

brasileira no contexto do ajuste fiscal (BEHRING, 2009). Bravo complementa: 

 

“As decepções com a transição democrática ocorreram 
principalmente, pós 1988, não se traduzindo em ganhos 
materiais para a massa da população. A saúde, nessa década, 
contou com a participação de novos sujeitos sociais na 
discussão das condições de vida da população brasileira e das 
propostas governamentais apresentadas para o setor, 
contribuindo para um amplo debate que permeou a sociedade 
civil. Saúde deixou de ser interesse apenas dos técnicos para 
assumir uma dimensão política, estando estreitamente 
vinculada à democracia” (BRAVO, 2009, p.95). 

 

Dos sujeitos que entraram em cena nesta conjuntura, destacam-se: os 

profissionais de saúde, representados pelas suas entidades, que ultrapassaram 

o corporativismo, defendendo questões mais gerais como a melhoria da 

situação saúde e o fortalecimento do setor público; o movimento sanitário, 

tendo o Centro Brasileiro de Estudo de Saúde (CEBES) como veículo de 

difusão e ampliação do debate em torno da saúde e democracia e elaboração 

de contra-propostas; os partidos políticos de oposição, que começaram a 

colocar nos seus programas a temática e viabilizaram debates no Congresso 

para discussão da política do setor e os movimentos sociais urbanos, que 

realizaram eventos em articulação com outras entidades da sociedade civil. 

O nascimento do CEBES é um episódio importante, o qual devemos 

destacar. Enquanto se aprofundavam as contradições no âmbito da saúde, em 

meados da década de 1970, ocorre o renascimento dos Movimentos Sociais 
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envolvendo a classe trabalhadora, estudantes, intelectuais, etc. constituindo-se 

em possibilidade de articulação. Segundo Paim, 

 

“Esses enfrentamentos, juntamente com a impossibilidade 
econômico financeira de o Estado enfrentar a crise sanitária e 
de buscar legitimidade popular pela extensão dos serviços de 
saúde, mantendo o modelo dominante de atenção médico-
hospitalar, favorecem a reatualização do discurso oficial e a 
formulação de contra-políticas” (PAIM, 2009, p. 78). 

 

 É nesse bojo que, enquanto o governo criava políticas racionalizadoras, 

foi criado o CEBES, em julho de 1976, trazendo para a discussão a questão da 

democratização da saúde e constituindo-se como um organizador da cultura, 

capaz de reconstruir o pensamento em saúde. A proposta de criação de um 

órgão que preconiza a democratização da saúde foi o pontapé inicial para a 

elaboração da Reforma Sanitária  

As principais propostas debatidas por esses sujeitos coletivos foram a 

universalização do acesso, a concepção de saúde como direito social e dever 

do Estado, a reestruturação do setor através da estratégia do Sistema 

Unificado de Saúde visando um profundo reordenamento setorial com um novo 

olhar sobre a saúde individual e coletiva, a descentralização do processo 

decisório para as esferas estadual e municipal, o financiamento efetivo e a 

democratização do poder local através de novos mecanismos de gestão – os 

Conselhos de Saúde. (BRAVO, 2009). 

Desta forma, o velho conceito de saúde introduzido pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), em 1948, o qual dava ênfase aos aspectos 

biopsicossociais da doença7 já não respondia satisfatoriamente à definição de 

saúde, tampouco aquele que simplicava a sua concepção como ausência de 

doenças. 

As concepções de saúde vinculadas à proposta da Reforma Sanitária 

foram elaboradas pelos acadêmicos envolvidos pelas idéias da Medicina 

Integral,   

 

                                                             
7
 Vale ressaltar que neste momento o Assistente Social passou a ter um papel de “educador” 

junto à população usuária dos serviços de saúde com relação aos hábitos de higiene da 
população, visto esse período da política de saúde será marcado pelas campanhas sanitárias 
higienizadoras. 
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Na medida em que a compreensão e crítica das propostas de 
Medicina Preventiva e de Medicina Comunitária eram 
elaboradas no Brasil e em alguns países latino-americanos, 
parte dessas instituições acadêmicas inspirou-se na Medicina 
Social desenvolvida na Europa, em meados do século XIX. 
(PAIM, 2008, p 164) 

 

 Na tentativa de delimitar o campo teórico, eram apontados conteúdos de 

um novo olhar, uma nova compreensão, que foram explicitados nos conteúdos 

desse novo paradigma: 

 

“Considera-se saúde e doença como um único processo que 
resulta da interação do homem consigo mesmo, com outros 
homens na sociedade e com elementos bióticos e abióticos do 
meio. Esta interação se desenvolve nos espaços sociais, 
psicológico e ecológico, e como processo tem dimensão 
histórica (...). A saúde é entendida como o estado dinâmico de 
adaptação a mais perfeita possível às condições de vida em 
dada comunidade humana, num certo momento da escala 
histórica (...). A doença é considerada, então, como 
manifestação de distúrbios de função e estrutura decorrentes 
da falência dos mecanismos de adaptação, que se traduz em 
respostas inadequadas aos estímulos e pressões aos quais os 
indivíduos e grupos humanos estão continuamente submetidos 
nos espaços social, psicológico e ecológico” (SILVA, 1973, p. 
31-32). 

 

Nesse sentido, a produção teórica desenvolvida nas décadas de 1970 e 

de 1980 permitia apontar o entendimento de que a saúde e a doença na 

coletividade não podem ser explicadas exclusivamente nas suas dimensões 

biológica e ecológica, porquanto tais fenômenos são determinados social e 

historicamente, enquanto componentes dos processos de reprodução social, 

permitia alargar os horizontes de análise e de intervenção sobre a realidade. 

Este paradigma orientava muitas das proposições do movimento de 

democratização da saúde, não apenas no que se referia à saúde do 

trabalhador e às políticas de saúde, mas naquilo que dizia respeito a uma 

totalidade de mudanças que passava pelo setor saúde e implicava alterações 

mais profundas em outros setores, no Estado, na sociedade e nas instituições 

(PAIM, 1992). 

Como pano de fundo, as forças políticas influenciavam diretamente as 

bases conceituais e teóricas do projeto de Reforma Sanitária. As bases sociais 
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e políticas, as estratégias adotadas e certas avaliações se apoiavam no 

comunismo, 

 

“Foi no interior do Partido Comunista que começou a nascer o 
pensamento de uma perspectiva de Reforma Sanitária, reforma 
esta já pensada na década de 40, que passou pela escola de 
Samuel Pessoa, por Gentili de Mello, pelo nascimento do 
movimento de medicina social e medicina preventiva, onde foi 
pensada a questão social da medicina, a multi-causalidade, 
onde foi introduzido o pensamento do materialismo histórico e 
foi possível viver experiências de reorganização dos serviços 
de saúde. Esse movimento sanitário, que pela contingência da 
cladestinidade, era supra-partidário, assumiu que o Estado não 
é monolítico. O Estado é um espaço de luta social e, portanto, 
era possível [...] lutar dentro desse mesmo Estado no sentido 
de produzir avanços sociais [...]. Esse movimento supra-
partidário expressou-se de uma forma muito fraterna, de 
experiência de trabalho de alianças; expressou-se, também, 
dentro do aparelho do Estado, pelas Ações Integradas de 
Saúde e a organização do Sistema Unificado e Descentralizado 
de Saúde” (AROUCA apud PAIM, 2008, p.270). 
 

 Existiam duas correntes durante a redemocratização, dois pactos: O 

liberal burguês, tendo como base a grande burguesia com apoio da pequena 

burguesia conservadora e os trabalhadores não organizados; e o democrático-

popular, tendo na sua composição os trabalhadores organizados, com apoio da 

pequena burguesia progressista e de alguns setores industriais (PAIM, 2008). 

Ressaltando que em nenhum dos dois blocos a classe trabalhadora estará em 

condições hegemônicas. 

 Como em todo processo de luta social, existia uma correlação de forças, 

apontando os limites para a classe trabalhadora que propunha reformas sociais 

amplas. A eleição dos constituintes, em 1986, e a instalação da Assembléia 

Nacional, no ano seguinte, possibilitariam espaços políticos para mobilização e 

organização. Porém, com o fortalecimento do “centrão”, o esvaziamento dos 

Movimentos Sociais e retrocessos durante o Governo Sarney, verifica-se uma 

“crise de efetividade” do projeto. 

 Percebia-se que na medida em que a Reforma avançava ela se tornava 

mais administrativa e menos sanitária. Essa fragmentação reitera também as 

divergências político-ideológicas presentes no processo. Embora a militância 

permaneça envolvida, para ser eficaz exige-se que a sociedade esteja 

organizada, especialmente as classes subalternas. 
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“Mais do que uma profunda reforma do Estado, o projeto da 
reforma Sanitária foi a ponta de lança na construção de uma 
nova hegemonia, portanto de reconstrução, em novas bases, 
da relação Estado-sociedade” (FLEURY apud PAIM, 2008, p. 
282-283). 

  

 Apesar das intempéries, e como pontua Bravo, da “enorme distância 

entre a proposta do movimento sanitário e a prática social do sistema público 

de saúde vigente”, é evidente que a Reforma proporcionou uma série de 

significativas conquistas, com destaque para o reconhecimento legal do direito 

à saúde e a descentralização. Avançamos ao se incluir a saúde como direito 

constitucional, na luta por democracia e fortalecimento da justiça social. 

Os anos 1990 foram marcados pela a criação de duas leis que mudaram 

a história da assistência à saúde no país: A Lei Orgânica de Saúde (LOS) 

8.080, de setembro de 1990, que cria o Sistema Único de Saúde (SUS), e a Lei 

8.142 de dezembro de 1990 - que dispõe sobre a participação da comunidade 

na gestão do SUS e sobre as transferências recursos financeiros na área da 

saúde - estabelecendo um novo conceito de saúde, que considera como 

fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, 

o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o 

transporte, o lazer, e o acesso a bens e serviços essenciais e afirma que os 

níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do 

País. 

 A ampliação da participação social que desencadeou o controle público 

sobre o Estado através de conselhos, conferências, possibilitou o agregamento 

de novos sujeitos sociais na área da saúde, além da universalização do acesso 

e da construção da vigilância sanitária. São ganhos que só fazem parte da 

agenda pública na atualidade, por mérito da luta dos que se comprometeram 

com a construção de um novo modelo de saúde no Brasil. 

 Enfim, podemos sintetizar o que foi a reforma Sanitária utilizando as 

palavras de Jairnilson Paim: 

 

“...enquanto proposta foi resultante de um longo movimento da 
sociedade civil brasileira em defesa da democracia, dos direitos 
sociais e de um novo sistema de saúde. Transformou-se em 
projeto a partir da 8ª CNS e desenvolveu-se como processo 
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desde então, especialmente com a instalação da Comissão 
Nacional da Reforma Sanitária. Pode-se afirmar que a Reforma 
Sanitária é, simultaneamente uma proposta, um projeto, um 
movimento e um processo. A unidade dialética „saber-
ideologia-prática‟ é orgânica ao projeto da Reforma Sanitária e 
pode contribuir para a constituição de novos sujeitos sociais 
capazes de avançar o seu processo.” (PAIM, 2008, p.173, 
grifos do autor). 

 

E para “avançar” devemos nos posicionar na defesa não do SUS 

existente, aprisionado pela lógica privatista, mas no SUS da Reforma Sanitária 

com quem compartilhamos nossos princípios etico-políticos. 
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1.2 – SUS: Consolidação, contradição e tendências. 

 

 Contexto do sistema de saúde brasileiro 

 

Inicialmente cabe esclarecer o que é um sistema de saúde. De forma 

simplificada podemos dizer que é o conjunto de agentes (trabalhadores da área 

de saúde) e agencias (instituições, empresas) cujo desempenho tem como 

finalidade principal a garantia da saúde dos indivíduos e da coletividade (PAIM, 

2009). 

Estes agentes são profissionais e demais trabalhadores que de modo 

individual ou grupal, realizam ações de saúde, cuidando da população. 

Podemos citar como exemplo as equipes multidisciplinares que atuam nos 

postos de saúde, nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família ou Hospitais, não 

esquecendo dos recepcionistas, porteiros, zeladores, etc. Enfim, todo e 

qualquer trabalhador que venda sua força de trabalho para promover o 

funcionamento do setor saúde. 

Já as agências são as organizações públicas ou privadas, 

governamentais ou não, e que têm a finalidade de proteger, recuperar e 

promover a saúde da sociedade. Assim, fazem parte do sistema de saúde 

“tanto um hospital particular que atende pessoas com plano de saúde, como 

um posto pertencente a uma prefeitura” (PAIM, 2008). Ou seja, tendo fins 

lucrativos ou não, compõem o sistema de saúde brasileiro, para exemplificar 

podemos citar as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), que são geridas 

por organizações privadas filantrópicas, a serviço do SUS. 

Cabe alertar que os exemplos supracitados restringem-se a serviços de 

saúde voltados ao exercício legal da medicina e de outras profissões, 

 

“... cujo fim explícito é preservar ou restaurar a saúde, 
individual e coletiva. Não se incluem nesse termo a chamada 
„medicina popular‟ (rezadeiras, curandeiros, etc.), nem as 
indústrias farmacêutica e de equipamentos médico-
hospitalares. Estas, apesar de interferirem sobre a saúde da 
população e comporem o setor saúde ou, mais precisamente, o 
complexo produtivo da saúde ou complexo médico-industrial, 
não fazem parte do sistema de serviços de saúde. (PAIM, 
2009, p. 15-16, grifos do autor) 
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 No entanto, o conceito de sistema de saúde é bem mais vasto do que 

meramente um conjunto de estabelecimentos, serviços e trabalhadores, como 

foi dito anteriormente. Devemos ampliar um pouco essa idéia,  

 

“...o sistema de saúde é integrado não só pelos serviços de 
saúde, mas também pela mídia, escolas, financiadores, 
indústrias de equipamentos e de medicamentos, universidades, 
institutos de pesquisa, etc. Daí que alguns documentos 
técnicos façam a distinção entre sistema de saúde e sistema 
de serviços de saúde, embora na linguagem comum tenham o 
mesmo significado.” (PAIM, 2009, p. 16) 

 

Feitos esses esclarecimentos, vale ressaltar que diversos objetivos 

manifestam-se no interior deste sistema. Ele pode intentar a garantia da saúde 

das pessoas, assim como também garantir o lucro dos empresários. Neste 

caso, o conhecimento da política, da economia, da história e da cultura de cada 

sociedade é essencial não apenas para compreender dificuldades e 

empecilhos, mas para identificar oportunidades e alternativas. Entendidos estes 

conceitos, podemos adentrar no caso do Brasil. 

O sistema de saúde brasileiro se constitui por uma multiplicidade de 

organizações públicas e privadas instituídas em diferentes períodos históricos. 

Na entrada do século XX, algumas campanhas realizadas sob moldes quase 

militares implementaram atividades de saúde pública. O caráter autoritário 

dessas campanhas gerou oposição de parte da população, alguns políticos e 

líderes militares. Tal oposição levou à Revolta da Vacina, em 1904, episódio de 

resistência a uma campanha de vacinação obrigatória contra a varíola 

sancionada por Oswaldo Cruz, o então Diretor Geral de Saúde Pública.  

Os procedimentos de gestão do sistema e tomada de decisão eram 

realizados sem participação da sociedade e estavam centralizados em grandes 

burocracias. O sistema de proteção social era fragmentado e desigual. O 

sistema de saúde era formado por um Ministério da Saúde subfinanciado e 

pelo sistema de assistência médica da previdência social. Após o golpe militar 

de 1964, reformas governamentais estimularam o alargamento de um sistema 

de saúde predominantemente privado, especialmente nos grandes centros 

urbanos. 
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“Seguiu-se uma rápida ampliação da cobertura, que incluiu a 
extensão da previdência social aos trabalhadores rurais Entre 
1970 e 1974, foram disponibilizados recursos do orçamento 
federal para reformar e construir hospitais privados, a 
responsabilidade pela oferta da atenção à saúde foi estendida 
aos sindicatos e instituições filantrópicas ofereciam assistência 
de saúde a trabalhadores rurais. Os subsídios diretos a 
empresas privadas para a oferta de assistência médica a seus 
empregados foram substituídos por descontos no imposto de 
renda, o que levou à expansão da oferta dos cuidados médicos 
e à proliferação de planos de saúde privados” (TRAVASSOS; 
ALMEIDA; BAHIA; MACINKO; PAIM; 2011, P. 17) 

 

A reforma do setor de saúde no Brasil estava na contramão das 

reformas difundidas naquela época no resto do mundo, que questionavam a 

manutenção do estado de bem-estar social (ALMEIDA, 1995). A proposta 

brasileira, que começou a tomar forma em meados da década de 1970, 

estruturou-se durante a luta pela redemocratização. Um vasto movimento 

social propaga-se no país, agrupando iniciativas de distintos setores da 

sociedade – desde os movimentos de base até a população de classe média e 

os sindicatos –, em alguns casos associados aos partidos políticos de 

esquerda, ilegais na época.  

O ponto de vista político e ideológico do movimento pela Reforma 

Sanitária brasileira defendia a saúde não como uma questão exclusivamente 

biológica a ser resolvida pelos serviços médicos, mas sim como uma questão 

social e política a ser abordada no espaço público.  Professores de saúde 

pública, pesquisadores da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e 

profissionais de saúde de orientação progressista se engajaram nas lutas dos 

movimentos de base e dos sindicatos. (TRAVASSOS; ALMEIDA; BAHIA; 

MACINKO; PAIM; 2011) 

O movimento cresceu e formou uma aliança com parlamentares 

progressistas, gestores da saúde municipal e outros movimentos sociais. De 

1979 em diante foram realizadas assembléias de técnicos e gestores 

municipais, e em 1980, constituiu-se o Conselho Nacional de Secretários de 

Saúde – CONASS (ESCOREL, 1998). Em 1986, a 8ª Conferência Nacional de 

Saúde aprovou o conceito da saúde como um direito do cidadão e 

esquematizou os fundamentos do SUS, com base no desenvolvimento de 

várias estratégias que permitiram a coordenação, a integração e a 



32 
 

transferência de recursos entre as instituições de saúde federais, estaduais e 

municipais.  

Essas mudanças administrativas estabeleceram os alicerces para a 

construção do SUS. Posteriormente, durante a Assembléia Nacional, o 

movimento da Reforma Sanitária e seus aliados garantiram a aprovação da 

reforma, apesar da forte oposição por parte de um setor privado poderoso e 

mobilizado,  

 

“A Constituição de 1988 foi proclamada numa época de 
instabilidade econômica, durante a qual os movimentos sociais 
se retraíam, a ideologia neoliberal proliferava e os 
trabalhadores perdiam poder de compra. Simultaneamente a 
essa reforma, as empresas de saúde se reorganizavam para 
atender às demandas dos novos clientes, recebendo subsídios 
do governo e consolidando os investimentos no setor privado“ 
(TEIXEIRA, 1987, p.96). 

 

Embora o direito à saúde tenha sido difundido desde a criação da OMS, 

somente 40 anos depois o Brasil reconhece a saúde como direito social. Antes 

disso só trabalhadores que possuíam carteira assinada e estivesse em dia com 

o pagamento da previdência, tinham esse direito. 

 A Constituição Brasileira de 1988 criou as bases para a construção do 

SUS, um modelo redistributivo, que delega ao poder público a obrigação de 

garantir a saúde: A saúde é direito de todos e dever do Estado (Art. 196). 

Existem neste sistema, disposições legais que garantem o atendimento às 

necessidades médicas e hospitalares de qualquer cidadão, independente de 

sua renda e de sua posição no mercado de trabalho (MENICUCCI, 2007). 

Por todo esse caráter democrático e participativo e voltado para a defesa 

da cidadania, que a Constituição de 1988 tem sido reconhecida como 

“Constituição Cidadã”, e 

 

“Antes mesmo de estabelecer artigos relacionados com a 
saúde, apresentava como fundamental o principio da dignidade 
humana. Isso significa que a dignidade da pessoa humana 
deve anteceder quaisquer questões na sociedade brasileira, 
sejam econômicas, políticas e ideológicas. Nesse contexto, a 
saúde foi concebida como um direito social, inerente à 
condição da cidadania.” (PAIM, 2009, p.294) 
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A Constituição menciona a garantia de acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cada conceito 

trazido nesta sentença nos permite portanto interpretar que a Carta Magna 

prevê a atenção integral à saúde. 

 Por acesso universal podemos definir com a possibilidade de todos os 

brasileiros terem de alcançar uma ação ou serviço de saúde que necessitem, 

sem qualquer barreira de acessibilidade, seja legal, econômica, física ou 

cultural. Acesso igualitário, quer dizer igual acesso para todos, sem 

discriminação ou preconceito. E sobre a promoção, proteção e recuperação? 

Neste sentido, promover significa fomentar, estimular. Já proteger, significa 

reduzir, eliminar riscos e por fim, o efeito recuperar requer precaução para se 

evitar complicações e/ou seqüelas. (PAIM, 2009) 

Ainda de acordo com a nossa Constituição, as ações e serviços públicos 

de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 

sistema único, que está organizado de acordo com as diretrizes da 

descentralização, atendimento integral e participação da comunidade, ou seja 

tem uma proposta que visa o adequamento às diversidades regionais, 

entendendo as distinções entre as diversas realidades econômicas, sociais e 

sanitárias que o país apresenta. 

 Chama a atenção a expressão participação da comunidade, que muito 

mais do que uma recomendação da OMS, desvelava-se como a possibilidade 

de superar o autoritarismo impregnado nos serviços e nas praticas de então, 

desde os governos militares, criando espaço para o envolvimento dos 

cidadãos. (PAIM, 2009) 

De fato, a implementação do SUS só começou em 19908. Apesar da 

conjuntura desfavorável, neste ano foi aprovada a Lei 8.080/90, que 

especificava as atribuições e a organização do SUS. O projeto da reforma 

sanitária foi retomado em 1992, após o impeachment do presidente por 

corrupção. 

 O SUS tem como função realizar ações de promoção de saúde, 

vigilância em saúde, controle de vetores e educação sanitária, além de 

                                                             
8 Mesmo ano da posse de Fernando Collor de Mello, o primeiro presidente eleito por voto 

popular desde a ditadura militar, que seguiu uma agenda neoliberal e não se comprometeu 
com a reforma sanitária. 
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assegurar a continuidade do cuidado nos níveis primário, ambulatorial 

especializado e hospitalar. Em relação à organização e oferta de serviços de 

saúde, divide-se em atenção básica, média e alta complexidade. 

É na atenção básica que se dá o desenvolvimento da promoção e 

prevenção da saúde e tem recebido destaque no contexto do SUS, 

impulsionada pelo processo de descentralização e apoiada por programas 

inovadores. Tem o objetivo de oferecer acesso universal e serviços 

abrangentes, coordenar e expandir a cobertura para níveis mais complexos de 

cuidado (assistência especializada e hospitalar), bem como implementar ações 

intersetoriais de promoção de saúde e prevenção de doenças. 

 
“A prestação de serviços especializados no SUS é 
problemática, pois a oferta é limitada e o setor privado 
contratado muitas vezes dá preferência aos portadores de 
planos de saúde privados. O SUS é altamente dependente de 
contratos com o setor privado, sobretudo no caso de serviços 
de apoio diagnóstico e terapêutico; apenas 24,1% dos 
tomógrafos e 13,4% dos aparelhos de ressonância magnética 
são públicos e o acesso é desigual” (TRAVASSOS, ALMEIDA, 
BAHIA, MACINKO, PAIM, 2011, p. 24) 

 

A alta complexidade, no SUS inclui alguns procedimentos de alto custo, 

realizados predominantemente por prestadores privados contratados e 

hospitais públicos de ensino, pagos com recursos públicos a preços próximos 

ao valor de mercado.  

 

“Como ocorre em vários outros sistemas de saúde em todo o 
mundo, os desafios da assistência hospitalar no Brasil incluem 
o controle de custos, o aumento da eficiência, a garantia da 
qualidade da atenção e da segurança do paciente, a provisão 
de acesso a cuidados abrangentes, a coordenação com a 
atenção básica e a inclusão de médicos na resolução de 
problemas. O sistema de saúde brasileiro não é organizado 
como uma rede regionalizada de serviços e não existem 
mecanismos eficazes de regulação e de referência e 
contrarreferência”. (TRAVASSOS, ALMEIDA, BAHIA, 
MACINKO, PAIM, 2011, p. 25) 

 

Diante disto, fica claro que o SUS configura-se como um conjunto de 

ações e serviços públicos de saúde, porém a Constituição estabeleceu que a 

assistência a saúde é livre à iniciativa privada cabendo ao poder público, 

dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, 
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devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, 

por pessoa física ou jurídica de direito privado. 

 Fica a impressão, de que a Constituição não definiu bem se a saúde 

deve ser considerada ou não um bem exclusivamente público. Segundo Paim, 

essa ambigüidade resultou do que foi possível conquistar naquele momento, de 

acordo com embates políticos no processo constituinte. E avança, 

 

“Segundo a Constituição, as ações e serviços públicos que 
compõem o SUS seriam complementados mediante contrato 
com serviços privados que, nesses casos, deveriam funcionar 
como se públicos fossem. Assim, o SUS seria organizado a 
partir de uma rede regionalizada e hierarquizada de serviços de 
saúde, com estabelecimentos públicos e privados contratados, 
sob a égide do direito público”. (PAIM, 2009, p. 47) 

  

Conseqüências problemáticas vieram posteriormente. A Reforma do 

Aparelho do Estado, que em síntese, envolve transformações no contexto da 

administração pública, com uma concepção político-filosófica norteadora mais 

abrangente, não circunscrita às organizações do setor público, cuja execução 

repercute em toda sociedade, propõe uma nova agenda para o setor público e 

conseqüentemente para o SUS. 

De acordo com o que assistimos, o projeto de Reforma Sanitária está 

perdendo a disputa para o projeto voltado para o mercado. Os valores 

solidários que pautaram as formulações da concepção de Seguridade Social, 

inscrita na Constituição de 1988, estão sendo substituídos pelos valores 

individualistas que fortalecem a consolidação do SUS para os pobres e a 

segmentação do sistema. 

 

“...o SUS é um sistema de saúde em desenvolvimento que 
continua a lutar para garantir a cobertura universal e equitativa. 
À medida que a participação do setor privado no mercado 
aumenta, as interações entre os setores público e privado 
criam contradições e injusta competição, levando a ideologias e 
objetivos opostos (acesso universal vs. Segmentação do 
mercado), que geram resultados negativos na equidade, no 
acesso aos serviços de saúde e nas condições de saúde”. 
(TRAVASSOS, ALMEIDA, BAHIA, MACINKO, PAIM, 2011, p. 
28) 
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Diante disto, entendemos que o maior desafio enfrentado pelo SUS é 

político, atravessado por interesses e necessidades econômicas. Assuntos 

como o financiamento, a articulação público-privada e as desigualdades 

persistentes não poderão ser resolvidas unicamente na esfera técnica. As 

bases legais e normativas já foram estabelecidas e já se adquiriu bastante 

experiência operacional. Agora é preciso garantir ao SUS sua sustentabilidade 

política, econômica, científica e tecnológica (PAIM, 2008). 
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1.3 – Saúde e Serviço Social. 

 

 O Serviço Social na Saúde: surgimento e evolução 
 

Como aponta Matos (2010), uma temática só emerge em uma profissão 

quando há incidência de pelo menos duas variáveis: conjuntura, que envolve 

as demandas, e a outra é que os profissionais começam a estimular a 

realização de ações que até então não eram priorizadas – ou mesmo não 

realizadas.  

O Serviço Social, ao longo dos seus mais de 70 anos, passou e passa 

por uma série de “momentos marcantes do processo de descontinuidades e 

rupturas na articulação de seu objeto”. Desde os anos 30, com a preocupação 

em visualizar a construção e a desconstrução do seu objeto de intervenção 

alicerçada tanto no processo de manutenção da ordem como no processo 

renovador de mudança de comportamento baseada na higiene social, 

passando pelos anos 40 do Welfare State, anos 50 e 60 do desenvolvimento 

de comunidade, as discussões de método nos anos 70 e 80, e até os anos 90 

com a ofensiva neoliberal e o engajamento dos novos movimentos sociais 

(FALEIROS, 2006). 

Desde 1965, quando a categoria vinha debatendo a respeito do 

Movimento de Reconceituação, havia uma organização em busca de um novo 

paradigma, à luz da teoria marxista
9
. Naquele momento há uma presente 

abordagem na área da saúde, participação em comunidades, etc. 

A partir da década de 1970, como podemos encontrar nas obras de 

Netto (2004) e Iamamoto (1998), inicia-se uma compreensão de análise social 

baseada na estrutura de classes e nas formas de tensão entre estas. Essas 

análises passaram a ser gradualmente congregadas ao debate entre os 

Assistentes Sociais, porém, a modernização conservadora seguia implantando 

suas estratégias de controle e da classe trabalhadora. 

 

“O principal veículo responsável pela elaboração teórica do 
Serviço Social, no período de 1965 a 1975, foi o Centro 

                                                             
9
 A partir da década de 1980, houve maior interlocução com o marxismo “real” (as 

aproximações anteriores com o marxismo ocorreram, sobretudo durante o período de 
Reconceitualização, e com o Método BH, em 1972. Sobre essa discussão ver Netto (2005).  
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Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio em Serviços Sociais 
(CBCISS). Este difundiu a “perspectiva modernizadora” no 
sentido de adequar a profissão às exigências postas pelos 
processos sócio-políticos emergentes no pós 1964 (Netto, 
1996). Esta perspectiva teve como núcleo central a 
tematização do Serviço Social como integrador no processo de 
desenvolvimento, com aportes extraídos do estrutural-
funcionalismo norteamericano, sem questionar a ordem sócio-
política e sim, com a preocupação de inserir a profissão numa 
moldura teórica e metodológica”. (BRAVO e MATOS, 2006, p. 
201). 

 

 Bravo e Matos também afirmam que entre 1974-1979, o Serviço Social 

na saúde não se alterou, mesmo com todo o processo organizativo da 

categoria, com o aparecimento de outras direções para a profissão, do 

aprofundamento teórico dos docentes e do movimento mais geral da 

sociedade. O trabalho profissional continuou orientado pela vertente 

“modernizadora”. 

Nos anos de 1980, a renovação profissional propiciou o debate do que 

viria a ser o nosso projeto ético-político10, que se afirmou, sobretudo, na 

segunda metade dos anos de 1990 e que traçou os novos rumos da profissão 

no Brasil.  

No entanto, o processo de renovação do Serviço Social não esteve 

necessariamente articulado ao movimento de Reforma Sanitária (BRAVO, 

2009), na realidade o que se verificou foi a incipiente adesão dos assistentes 

sociais ao Movimento, mas vale salientar que, embora tenha sido um processo 

interno, este esteve articulado às mudanças que ocorreram na sociedade neste 

período. 

 

“Sem dúvida, o Serviço Social está recebendo influências desta 
conjuntura, (de crise do Estado brasileiro, de falência da 
atenção à saúde e do movimento de ruptura com a política de 
saúde vigente e construção de uma reforma sanitária brasileira) 
mas, por outro lado, está passando por um processo interno de 
revisão, de negação do Serviço Social Tradicional, havendo, 
assim, uma intensa disputa pela nova direção a ser dada à 
profissão” (BRAVO e MATOS, 2006, p. 203-204). 

 

                                                             
10

 Podemos definir como projeto ético-político do Serviço Social, os três principais documentos 
que norteiam a profissão: o Código de Ética de 1993, a Lei de Regulamentação da Profissão 
n°8.662/93 e as Diretrizes Curriculares do Curso de Serviço Social, 1999. 
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Verificou-se assim, que no final dos anos de 1980 ocorreram algumas 

modificações na postura profissional dos Assistente Sociais na saúde, a 

exemplo de uma postura mais crítica dos trabalhos apresentados temos os 

Congressos Brasileiros de Assistente Sociais de 1985 e 1989, o Congresso 

Brasileiro de Saúde Coletiva, dentre outros, assim como a proposta de 

intervenção formulada pela Associação Brasileira de Ensino de Serviço Social 

(ABESS), Associação Nacional dos Assistentes Sociais (ANAS) e Conselho 

Federal de Assistentes (BRAVO e MATOS, 2006). 

Bravo e Matos (2006) analisaram períodos importantes concernentes à 

década de 1980, vista como um período de ampla mobilização política e de 

adensamento da crise econômica que se evidencia durante a ditadura militar 

pós 1964. Nesta conjuntura que despontou o Movimento Sanitário na Saúde 

tivemos a organização dos setores progressistas de profissionais de saúde 

pública, colocando em debate a relação da prática em saúde com a estrutura 

de classes da sociedade. Desta forma, propiciou-se a ampliação do debate 

teórico e de algumas temáticas como o papel do Estado e as políticas sociais. 

Isto também significou colocar em debate a relação da prática em saúde com a 

estrutura de classes.  

Mesmo participando de alguns congressos de Saúde Coletiva, o Serviço 

Social, no início da década de 1990, apresentava ainda uma pequena 

produção teórica e uma tímida alteração em sua prática institucional 

comparada ao que já era debatido na Saúde, isso também se deve ao 

momento pelo qual o País atravessava 

 

“Para analisar o Serviço Social nos anos 90, faz-se necessário 
ter em mente ser este o período de implantação e êxito 
ideológico do projeto neoliberal no país, do qual o governo de 
Fernando Collor de Mello foi o primeiro a tentar implementá-lo. 
[...]no Brasil existem duas inflexões que são fundamentais. A 
primeira é o plano real e a segunda é a contra-reforma do 
Estado defendida pelo governo FHC e seus intelectuais” 
(BRAVO e MATOS, 2006, p. 205).) 

 

Ou seja, estávamos (e ainda estamos) inseridos numa realidade político-

conjuntural adversa, pois o projeto político econômico consolidado no Brasil, 

nos anos 90, projeto neoliberal, confronta-se com o projeto profissional 

hegemônico no Serviço Social. 
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Com um conceito ampliado de saúde, surgiram também outros espaços 

de atuação para os trabalhadores da área de saúde, incluindo-se entre eles os 

Assistentes Sociais que passaram a ser reconhecidos como profissionais da 

área pela resolução n°218 de 06/03/1997 do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS). 

Mediante a ampliação do conceito de saúde e da já referida resolução, o 

Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) caracterizou o Assistente Social 

como profissional de saúde (não exclusivamente) através da resolução 

n°383/99, considerando que a formação em Serviço Social qualifica o 

Assistente Social para a trabalhar nas diversas políticas sociais. 

  

“Considerando a aprovação da presente Resolução pelo 
Plenário do Conselho Federal de Serviço Social, em reunião 
ordinária realizada em 27 e 28 de março de 1999; Resolve: Art. 
1º - Caracterizar o assistente social como profissional de 
saúde. Art. 2º - O assistente social atua no âmbito das políticas 
sociais e, nesta medida, não é um profissional exclusivamente 
da área da saúde, podendo estar inserido em outras áreas, 
dependendo do local onde atua e da natureza de suas funções” 
(CFESS, 2009). 

  

Desde então, assumimos legalmente, o posto de profissionais 

reconhecidos como integrantes da área da saúde inseridos num sistema que 

apresenta diferentes requisições para o Serviço Social, pois como afirmam 

Bravo e Matos o projeto da reforma sanitária é questionado na segunda 

metade dos anos 90, e assim consolida-se o projeto de saúde articulado ao 

mercado ou privatista.  

 

“O projeto privatista requisitou, e vem requisitando, ao 
assistente social, entre outras demandas: seleção sócio-
econômica dos usuários, atuação psico-social através de 
aconselhamento, ação fiscalizatória aos usuários dos planos de 
saúde, assistencialismo através da ideologia do favor e 
predomínio de práticas individuais. Entretanto, o projeto da 
reforma sanitária vem apresentando como demandas que o 
assistente social trabalhe as seguintes questões: busca de 
democratização do acesso às unidades e aos serviços de 
saúde, atendimento humanizado, estratégias de interação da 
instituição de saúde com a realidade, interdisciplinaridade, 
ênfase nas abordagens grupais, acesso democrático às 
informações e estímulo à participação cidadã” (BRAVO e 
MATOS, 2006, p. 205). 
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É neste espaço complexo e contraditório que se materializa a 

intervenção do Assistente Social, permeada por interesses divergentes e sendo 

chamado a intervir como um “elo” (COSTA, 2000) entre as unidades de saúde 

e a população na viabilização de seus direitos. Daí a necessidade de se 

pleitear um documento que trouxesse orientações gerais, assim como 

respostas profissionais a serem dadas pelos assistentes sociais às demandas 

identificadas no cotidiano (LESSA, 2003). 

 

 A proposta dos Parâmetros para a atuação de Assistentes Sociais na 

Saúde e as exigências atuais para os Assistentes Sociais. 

 

Ao avaliarmos a trajetória do Serviço Social na área da saúde, 

principalmente nos anos 1990, identificamos que alguns desafios ainda estão 

postos na atualidade. Um ponto importante é a constatação de que as políticas 

sociais continuam fragmentadas e subordinadas à lógica econômica. 

Atualmente, os dois projetos existentes na saúde, referidos anteriormente, 

ainda estão em disputa (o projeto da reforma sanitária e o projeto privatista). 

Visando responder a uma histórica demanda da categoria em torno do 

“agir profissional” em saúde, foram elaborados pelo conjunto CFESS-CRESS 

os “Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais”, que apresentam-se 

como referência fundamental à prática dos profissionais de Serviço Social na 

saúde. Constitui-se como produto do Grupo de Trabalho “Serviço Social na 

Saúde”, instituído pelo Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), em 2008, 

que incorporou nas suas discussões e sistematizações as deliberações do 36º 

e 37º Encontro Nacional CFESS/CRESS. Na sua apresentação, afirma-se 

como instrumento que, 

  

“visa responder, portanto, a um histórico pleito da categoria em 
torno de orientações gerais sobre as respostas profissionais a 
serem dadas pelos assistentes sociais às demandas 
identificadas no cotidiano do trabalho no setor saúde e àquelas 
que ora são requisitadas pelos usuários dos serviços, ora pelos 
empregadores desses profissionais no setor saúde” (CEFESS, 
2010) 
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Procurando referenciar a atuação profissional, o documento nos aponta 

algumas dimensões das ações que os assistentes sociais realizam na área da 

saúde: ações assistenciais; em equipe; sócio-educativas; mobilização, 

participação e controle social; investigação, planejamento e gestão; assessoria, 

qualificação e formação profissional. Considera que pode haver predominância 

de algumas ações dependendo da área de atuação, seja na área hospitalar, 

ambulatorial, entre outros. 

Entretanto, apesar do respaldo que tal instrumento nos proporciona, 

ainda identificamos atuações que vão de encontro ao que está construído pela 

profissão. Pois a conjuntura do neoliberalismo – a qual aprofundaremos no 

segundo capitulo desta dissertação – trouxe rebatimentos diretos à prática 

profissional. Percebemos que em alguns casos nos têm sido requisitadas 

diversas ações que não são atribuições do Assistente Social e que, como 

apontam os Parâmetros, a equipe de saúde e/ou os empregadores nos 

solicitam: 

 

“[...]frente às condições de trabalho e/ou falta,de conhecimento 
das competências do assistente social, são requisitadas 
diversas ações aos profissionais que não são atribuições dos 
mesmos, a saber: marcação de consultas e exames; 
solicitação e regulação de ambulância para remoção e alta; 
identificação de vagas em outras unidades nas situações de 
necessidade de transferência hospitalar; pesagem e medição 
de crianças e gestantes; convocação do responsável para 
informar sobre alta e óbito; comunicação de óbitos; emissão de 
declaração de comparecimento na unidade quando o 
atendimento for realizado por quaisquer outros profissionais 
que não o Assistente Social [...]” (CFESS, 2010). 

 

Entendemos que as ações a serem desenvolvidas pelos assistentes 

sociais devem transpor o caráter emergencial e burocrático, bem como ter uma 

direção sócio-educativa através da reflexão em relação às condições sócio-

históricas a que são submetidos os usuários e mobilização para a defesa do 

direito à saúde. 

Ou seja, para se propor alternativas de ação compatíveis com as 

necessidades e interesses dos usuários, a investigação se torna um 

componente fundamental do exercício profissional dos assistentes sociais, pois 

permite o desvendamento da realidade. 
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“A distância entre a prática profissional e os conteúdos teóricos 
da realidade da ação profissional, resultante da falta de leitura 
crítica do movimento da realidade, revela um desperdício por 
parte dos assistentes sociais e demais profissionais de saúde 
diante das possibilidades de prática a serem captadas na 
realidade em que realizam suas ações, quando se objetiva 
redirecionar as políticas públicas na direção dos interesses dos 
usuários” (VASCONCELOS, 2006, p.254). 

  

É neste sentido que deve caminhar a profissão rumo à ruptura com a 

teoria e as práticas conservadoras. Para que tal ruptura se concretize, os 

profissionais devem ser preparados através de uma formação e apropriação de 

conhecimento contínuo, sobre a realidade social. Ou seja, o Serviço Social com 

base no projeto ético-político, necessita de profissionais críticos e com 

condições de “captar as tendências e possibilidades na realidade” 

(VASCONCELOS, 2003) para romper com as práticas conservadoras. 
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CAPÍTULO 2 – ATUALIDADE DO SUS: OFENSIVA NEOLIBERAL E 

“NOVOS” MODELOS DE GESTÃO. 

 

 

2.1 – A Ofensiva Neoliberal e seus Rebatimentos no Brasil 

 

Os processos liberalizantes – iniciados na Inglaterra e nos Estados 

Unidos, sob a tutela de Tachter e Reagan – foram sendo incorporados nas 

agendas de diversos países e o grande capital pouco a pouco vai mudando as 

regras da regulação do Estado na sociedade, a fim de manter sua taxa de 

lucratividade. Com as idéias liberais que ganham espaço, buscaram-se 

mudanças na legislação trabalhista e previdenciária no intuito de reduzir custos 

e aumentar o raio de ação do capital. 

Foi na década de 1980 que o tema da Reforma do Estado ganhou 

notoriedade nos debates políticos. Inglaterra, Nova Zelândia e Austrália (dentre 

outros países europeus) foram pioneiros na implementação das reformas 

liberais. No caso da América Latina, Chile, México e Argentina foram os países 

que iniciaram suas experiências nesta mesma década (COSTA, 2000). 

Para manter a lucratividade e ampliar seu poder de mercado, o capital 

internacional inicia sua batalha em prol do alargamento do mercado das 

grandes empresas, considerando-se que este processo não foi isento de 

contradições e resistência por partes dos diversos segmentos da sociedade 

civil11, que 

 

“passou a designar formas de ampliar a representação da 
sociedade nos processos de gestão do Estado. [...] Neste 
sentido, a recorrência de envolver a sociedade nas ações 
estatais, conferindo legitimidade aos ajustes e reformas 
requeridos pelo processo de reestrututação capitalista” 
(AMARAL, 2006). 

 

Neste sentido, há uma esmagadora pressão por parte dos países 

centrais sobre os países periféricos, para que abram as portas para o 

“progresso” e para seus mercados e reduzam os impostos sobre o capital. 

                                                             
11

 Espaço que deve ser analisado não como um todo harmônico e hegemônico, mas sim 
eivado de contradições, local privilegiado de disputa ideológica e de projetos entre os diversos 
segmentos sociais, sobre o assunto ver Amaral (2006). 



45 
 

Neste momento elencam como medidas emergenciais a desregulamentação do 

mercado, o corte nos gastos com benefícios sociais, inicia-se um forte 

programa de privatizações – de cunho anti-social, além das alterações na 

legislação trabalhista e previdenciária.  

Acirrada pela ação do Banco Mundial e do Fundo Monetário 

Internacional – FMI, a reforma do Estado trás um conjunto de medidas, 

 

“Os organismos internacionais lançam mão de novas 
estratégias de ação, tanto na condução da política econômica 
quanto na conformação social dos países. As novas “funções 
sociais do Estado” envolvem desde a gestão das pequenas 
reformas para implantar as grandes reformas (BANCO 
MUNDIAL,1997) até a formulação de uma nova conformação 
social” (MELO, 2005, p.72). 

 

Como condição para o crescimento econômico propõe-se ajustes fiscais 

e estabilidade interna da moeda, tornando-se necessário o controle dos gastos 

públicos e a geração do superávit primário nos países periféricos, a fim de 

saldar juros da dívida externa, visto que, a partir dos anos 1970, com a crise do 

petróleo, houve um colapso do equilíbrio da balança de pagamentos em alguns 

destes países. 

A década de 1980 é definida como um período em que crise econômica 

e poder político de classes desaguam em processos de transição, imprimindo 

novos perfis às práticas sociais das classes, assim, as mudanças globais foram 

sendo implementadas sob a direção da burguesia internacional (MOTA, 

2005:78). 

Além da integração dos países em blocos supranacionais, como 

estratégia de concorrência, buscando eliminar possíveis barreiras na condução 

ao livre mercado, criam-se organismos como a Organização Mundial do 

Comércio – OMC em 1995, na verdade um desdobramento do antigo Acordo 

Geral sobre Tarifas e Comércio – GATT, que dita as normas do comércio 

internacional a serem aplicadas integralmente a todos os países membros 

desta organização.  

O Consenso de Washington foi um dos meios por onde a burguesia 

internacional  
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“[...] imprime uma direção política de classe às estratégias de 
enfrentamento da crise dos anos 80, especialmente no que diz 
respeito às reformas a serem implementadas pelos países 
periféricos, devedores do capital financeiro internacional” 
(MOTA, 2005, p.80). 

   

Esse movimento teve rebatimentos em várias esferas da vida social. 

Segundo Mota (2005), no projeto de superação da crise está posta a idéia de 

construção de um projeto nacional, fundado num pacto entre trabalhadores, 

Estado e empresários, este é um projeto que visa em nível mundial aglutinar 

todas as classes sociais em torno da alternativa à crise, materializada pela 

classe dominante. 

Essas medidas e diretrizes macroeconômicas foram fundamentadas a 

partir do “Consenso de Washington” que se caracterizou por uma reunião entre 

os principais organismos financeiros – que centraliza o poder político-

econômico mundial, como o FMI e o BIRD – para o redirecionamento e para 

uma possível “saída da crise”. 

O Consenso de Washington estruturou mecanismos e táticas de 

resposta à crise para legitimar novas estratégias políticas ideológicas que 

contribuíssem para a aceitação da idéia do “fim da história” e da consolidação 

do “pensamento único” no sentido da impossibilidade da construção de 

alternativas à ordem capitalista independentemente da classe, categoria e 

setores da sociedade. 

Esse direcionamento político-ideológico foi denominado Neoliberalismo, 

que embasou essa nova forma de reprodução através de medidas que 

obscurecem a histórica contradição entre as classes sociais.  

Uma das principais medidas adotadas no Consenso de Washington, que 

constitui um dos pilares da política neoliberal, é a instauração do Estado 

Mínimo que promove a recessão na provisão de bens materiais e serviços pelo 

setor estatal/público e há uma ascensão dos setores privados nas prestações e 

serviços, inclusive na privatização de instituições estatais/públicas. 

Decorrente de uma série de mudanças nas relações internacionais, 

sobretudo nas formas de organização do comércio mundial e nos arranjos das 

forças políticas nos diversos países, a Reforma do Estado brasileiro teve solo 

fértil para emergir, não como um elemento isolado, mas como uma composição 

das forças sociais, que, segundo Costa apresenta-se como “[...] a 
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concretização de um movimento conservador que buscou suprimir os avanços 

construídos a partir do modelo do Estado de bem-estar social” (COSTA, 

2006:155). 

Os rebatimentos no Brasil destas diretrizes propiciaram o discurso da 

chamada “participação”, “flexibilização do trabalho”, enfatizando que 

trabalhadores e empresários possuem os mesmos interesses. Ao contrário das 

perspectivas destes direcionamentos macroeconômicos instaurados a partir da 

década de 1980, os países periféricos não responderam igualmente a estas 

diretrizes, pois cada país possui particularidades que impediram a adesão 

plena à essas direções (AMARAL, 2006). 

Além dos efeitos que aguçaram as expressões da “questão social”, outro 

elemento que interrompeu a adesão integral à política neoliberal foi justamente 

o embate de forças sociais, em que se destacou a resistência das classes 

subalternas – principalmente em alguns países da América Latina na década 

de 1980 – porém, sem o impedimento concreto da classe à ofensiva. 

No Brasil, o processo de luta pela transição democrática não atingiu o 

objetivo principal de implementação plena da democracia, pois a ofensiva 

neoliberal se mostrava incompatível com o projeto das classes subalternas. 

Como aponta Mota (2005), as eleições presidenciais advindas com a 

abertura política, com o mandato de Collor e principalmente o de Fernando 

Henrique Cardoso demonstraram a imposição do projeto neoliberal no Brasil, 

consolidando o “desmonte” das políticas sociais, conquistadas a partir da 

Constituição de 1988. 

Diante disto, os organismos financeiros (FMI, BIRD, etc.) direcionaram 

suas ações para uma perspectiva de “humanização do capital”. A disseminação 

das práticas de responsabilidade social das empresas, a “solidariedade” e 

parceria entre Estado, mercado e sociedade civil, expansão do terceiro setor, 

representam tentativas de nivelamento ideológico e cultural de todos os países, 

para que haja a criação de uma única “necessidade básica” que é a de 

consumir dentro do modo de produção capitalista neoliberal, transformando o 

cidadão em “cidadão-consumidor”.  

A reestruturação do capital, norteada pelo projeto neoliberal no Brasil, 

levou à regressão dos direitos adquiridos. Os ganhos sociais conquistados 

pelos trabalhadores foram reduzidos em favor da aquisição dos super-lucros. 
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Concomitantemente, as mudanças no mundo do trabalho, sedimentadas 

na evolução tecnológica, acarretaram a descentralização da produção e a 

utilização da mão-de-obra, que propiciou o enfraquecimento das organizações 

sindicais por “flexibilizar” as condições de trabalho, influenciando também um 

novo conceito ideológico esvaziando a idéia do reconhecimento dos 

trabalhadores enquanto classe (MOTA, 2005). 

O Estado neoliberal forja um projeto ideológico, que transfere a 

responsabilidade do enfrentamento da “questão social” a sociedade civil. Este 

caráter impõe para a sociedade, a idéia de que a superação da crise é 

obrigação de todos.  

Ao expandir o processo de passagem da responsabilidade do Estado 

para a sociedade civil, a política neoliberal chama também as categorias 

profissionais, para a ”participação” através do princípio da solidariedade 

burguesa, que introduz a ideologia de que todos fazem parte da mesma 

sociedade, portanto comungam dos mesmos interesses, onde a colaboração 

entre os cidadãos desconstrói a imagem de antagonismo entre as classes 

sociais. 

Também no Brasil, a crise foi dada como fato consumado, atribuída, 

conforme discurso oficial, à exaustão do modelo de bem-estar. Segundo 

Behring,  

 

“..as causas da crise estão localizadas no Estado 
desenvolvimentista, no Estado comunista e no Wellfare State, 
cujas experiências – a meu ver tão díspares para serem 
inseridas numa mesma lógica” (BEHRING, 2003) 

 

A reforma do Estado foi transformada no discurso do governo FHC, em 

discussão técnica, administrativa, sendo esvaziada do conteúdo político a ela 

inerente e desvinculada da política econômica (COSTA, 2006). 

A lógica da reforma, que nunca foi social, foi colocada como um 

componente da ampliação da lógica da economia de mercado para o conjunto 

da sociedade, ao invés de ajustar o perverso padrão de desigualdades sociais 

do país. 

Desta forma, em 1995 é publicado o documento que defende como tese 

central a “crise do Estado”, associando-a aos modelos de desenvolvimento 
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adotados pelos governos passados, relacionada aos custos das demandas 

sociais, o entitulado “Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado”. 

Segundo Behring (2003), o Plano prevê uma estratégia de transição da 

„três direções: a mudança da legislação, inclusive as reformas constitucionais; 

a introdução de uma cultura gerencial e, por fim, a adoção de práticas 

gerenciais. Assim, impreterivelmente, são tomadas algumas medidas, como: 

 

“ajustamento fiscal duradouro, reformas econômicas orientadas 
para o mercado, que, acompanhadas de uma política industrial 
e tecnológica, garantam a concorrência interna e criem as 
condições para o enfrentamento da competição internacional, a 
reforma da previdência social, a inovação dos instrumentos de 
política social e a reforma do Estado com vistas a aumentar 
sua “governança” (BEHRING, 2003, p.16). 

 

Analisando as linhas gerais delineadas no plano, percebe-se um nítido 

compromisso com os ditames da política neoliberal, assumindo a crise como 

resultado do inchaço do Estado. O tom privatizante desta reforma fica 

manifesto ao alegar que o Estado deve subsidiar a área social, e segundo 

Costa prevalece nas áreas da 

 

“[...] educação, saúde, cultura e pesquisa científica. Num país 
com grave problema de desigualdade social na apropriação da 
riqueza e da renda, o Estado que se propõe a atuar 
subsidiando a área social assume um caráter conservador e 
limitado” (COSTA, 2006, p.172) 

 

No processo de ajuste, a reforma da Previdência Social foi o carro-chefe. 

Objetivando a redução de custos, gerar superávit primário e manter o equilíbrio 

orçamentário, tais medidas são assumidas pelo governo como direcionamento 

político-estrutural. 

As mudanças ocorreram em contexto de adesão ao ideário neoliberal, 

voltado à recuperação ou reafirmação dos fundamentos da economia 

capitalista, sob hegemonia da fração financeira do capital, sendo o Estado 

sujeito e objeto da reforma. A ênfase no desequilíbrio orçamentário da 

seguridade e do próprio Estado privilegia a criação de condições para a 

restauração das relações econômicas. 
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O BIRD prescreve reformas especialmente na área da saúde, 

assistência (evidenciando o enfrentamento da pobreza) e educação. São 

medidas focalizadas e voltadas para as camadas populares mais vulneráveis 

dos países em desenvolvimento. 

 

“Na proposta do Banco Mundial, a universalização das políticas 
sociais foi considerada como um fator contrário à equidade, já 
que beneficia setores da população que não estão dentro da 
linha da pobreza e que, portanto, podem pagar pelos serviços 
de educação, especialmente quanto à educação superior e à 
saúde” (COSTA, 2006, p. 209). 

 

Quanto à Previdência social, a lógica adotada é a do seguro social, 

prevendo um sistema de contribuições/benefícios restritos à população 

contribuinte, ferindo os princípios da Constituição de 1988 baseados num 

padrão de seguridade social no qual a previdência tem importância 

fundamental como um mecanismo capaz de criar processos de inclusão social. 

Fica claro que no Brasil, a reforma do Estado não teve uma preocupação 

concreta com o combate à miséria da população. A necessidade de ajuste 

orçamentário para garantir o pagamento da dívida externa foi colocada acima 

de qualquer outra medida. 
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2.2 – Reforma do Estado: Projeto do capital. 

 

• Implicações na Seguridade Social Brasileira 

 

Inerente à dinâmica do modo de produção capitalista está o acúmulo da 

riqueza socialmente produzida por uma minoria detentora dos meios de 

produção, através da exploração da força de trabalho, na qual, extrai-se a mais 

valia da classe trabalhadora. 

Mandel ao analisar o capitalismo cria o conceito de “ondas de 

crescimento” de desenvolvimento da economia capitalista (produtividade dos 

trabalhadores) e das “ondas de recessão de crescimento” (de crise), declínio 

das taxas de lucro, estagnação e crise econômica (CARVALHO, 2003). 

Carvalho (2003) explica esta lei de crise capitalista como conseqüência 

da elevação da composição orgânica do capital, que, ao se expandir gera a 

tendência da queda da taxa de lucros, ocasionando o fenômeno da 

superprodução. Nesta direção, Netto afirma que este processo é uma “lei 

tendencial” da lógica capitalista, e esta lei “... demonstra que a produção 

capitalista, no seu próprio desenvolvimento, engendra barreiras e obstáculos à 

sua expansão” (NETTO, 2001).  

A lei da crise capitalista foi consistentemente formulada por Marx em seu 

Livro Terceiro de “O Capital”, elucidando que, por força da expansão 

persistente da elevação da composição orgânica do capital, a taxa geral 

(média) de lucro da economia tende a cair, a queda é temporariamente 

interrompida pela ação de contra-tendências, quando a eficácia destas contra-

tendências se exaure (por conta da luta de classe), a taxa de lucro decresce, 

gerando a crise da superprodução. Essa situação migra para especulação 

resultando numa crise financeira, neste momento as duas crises se unem 

formando uma crise mais geral, completando seu ciclo até que haja uma 

recuperação, o que comprova que a origem da crise está no modo de produção 

(CARVALHO, 2003). 

Hoje, a crise deixou de ser meramente cíclica para tornar-se “sistêmica, 

universal e estrutural” (CARVALHO, 2003), contrariamente do que pode 

aparentar, a lei formulada por Marx não se dissolveu, mas as inerentes 
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contradições acumuladas pelo capital mudaram a estrutura e a envergadura da 

própria crise. 

Após a quebra da bolsa em Nova York em 1929, o Estado apoiou-se em 

um modelo regido pelo capital, onde as economias industrializadas 

experimentaram um crescimento baseado no padrão fordista-keynesiano12 - 

que se caracterizava pela produção e consumo em massa, garantido pela 

política Keynesiana, firmada no compromisso capital e trabalho, estruturada 

pela regulação do Estado - para suprir a crise gestada pelo mercado.  

Este foi um período denominado por Mandel, como de “onda longa 

expansiva”, pois permitiu um alto nível de concentração e centralização de 

capital. Nas palavras de Mandel: 

 

“Essa expansão (boom do pós-guerra) tinha dado um impulso 
poderoso a um novo avanço das forças produtivas, a uma nova 
revolução tecnológica. Propiciou um novo salto para a 
concentração de capitais e a internacionalização da produção, 
as forças produtivas ultrapassando cada vez mais os limites do 
Estado burguês nacional (tendência que começou a se 
manifestar desde o início do século, mas que se amplificou 
consideravelmente desde 1948” (MANDEL, 1990, p.11).  

 

Contudo, logo após estes anos - tidos como gloriosos - que se 

estenderam do pós II Guerra Mundial até a década de 1970 (já nos finais da 

década de 1960), as economias centrais apresentam os sinais de declínio, 

evidenciando a deficiência deste padrão de acumulação, que resultou na queda 

das taxas de lucro, variações na produtividade e endividamento internacional.  

A exploração sobre o trabalho somado ao incremento de novas técnicas 

aumentou a extração da mais-valia, o resultado desta mudança nos modos de 

produção é a política de Wellfare State. 

 

“O Estado de bem-estar social promoveu a redução vertiginosa 
do desemprego, além de garantir direitos sociais aos 
trabalhadores. Essas medidas, fruto de pesados déficits 
orçamentários, reverteram-se como melhoras significativas 
para a classe operária, fortalecendo suas organizações e 

                                                             
12 Foi no pós-segunda guerra que os capitalistas intensificaram as práticas fordistas, e, devido 

às lutas sociais, e também para fazer frente aos socialistas, que rearticularam estas práticas 

com a política de pleno emprego e proteção social. 
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sindicatos. O capitalismo, dessa forma, parecia ter eliminado 
suas contradições. O Estado de bem–estar social, fundado 
sobre técnicas keynesianas de controle da economia, 
apresentava indícios de ter descoberto a fórmula para dar ao 
capital uma feição mais “humana” (KAMITANI, 2007).  

 

Porém, no final da década de 1960 e início da década seguinte, a 

política adotada pelo capital (Wellfare State) chega ao fim, vindo à tona uma 

nova crise, e com ela o retorno de todas as contradições e mazelas inerentes 

ao próprio sistema produtor de mercadorias (MANDEL 1990: 27). 

O padrão de dominação do binômio taylorismo/fordismo, que se 

configurou nos 30 anos gloriosos (do pós-guerra à década de 70), deu sinais 

de crise como manifestação da crise estrutural do capital, principalmente no 

que diz respeito à taxa decrescente dos lucros. Essa crise é acirrada com o 

fortalecimento da luta de classes dos anos 60, pondo fim ao “compromisso” 

estabelecido pelo Wellfare State. 

Como resposta à crise estrutural do capital e do sistema 

taylorista/fordista, emerge o capitalismo flexível, que se afirma pela associação 

à informatização, pela abissal redução da mão de obra empregada, que fez 

aumentar o exército de reserva, além da retirada sistemática de direitos sociais, 

pondo em destaque o legado neoliberal13 cuja dupla Margaret Tatcher – na 

Grã-Bretanha – e Ronald Reagan – nos Estados Unidos da América – são 

pioneiros.  

Desde então, o neoliberalismo e a mundialização expandiram-se por 

todo o mundo e têm-se mantido como eixos orientadores da economia, da vida 

social, da política, das relações internacionais e da cultura na maioria dos 

países de todos os continentes.  

A lógica destrutiva do capital provoca um processo vexante, que 

acarreta a degradação do trabalho e da classe operária. Em meio a crises, 

mudanças ideológicas e de governo, o padrão de acumulação que era 

rígido/fordista se flexibiliza. 

No intuito de manter o padrão de acumulação então vigente, iniciou-se a 

reestruturação produtiva, sob o advento do neoliberalismo, com a transferência 

                                                             
13

 As propostas neoliberais estabelecidas no mundo admitem que o mercado por si só, 
promoverá a distribuição eficiente de recursos e o bem estar geral da sociedade, desde que o 
Estado cuide exclusivamente dos direitos de propriedade e reforce os contratos privados 
(TEXEIRA: 1996). 



54 
 

sistemática de capitais ao mercado financeiro e, ancorado na Revolução 

Tecnológica, implementando-se os modelos de produção idealizados no 

“modelo japonês” (ANTUNES, 2000). 

As repercussões dessas transformações para a classe trabalhadora são 

desastrosas, pois a desproletarialização e a precarização das formas de 

trabalho acarretaram a complexificação da classe trabalhadora, e o 

enfraquecimento da sua unidade. Essa complexificação da classe trabalhadora, 

além de fragmentar os trabalhadores, possibilitou que fossem retirados direitos 

historicamente conquistados, o que ocasionou o enfraquecimento do 

movimento sindical e, o seu controle através do “sindicato da empresa” 

(ANTUNES, 2000).  

Com esta nova crise, que se inicia com o choque do petróleo14, e torna-

se mais evidente na década de 1980 (com a participação das lutas sociais), a 

crise sincroniza-se numa escala mundial, atingindo praticamente todo o mundo. 

Nesta conjuntura, a reestruturação produtiva é uma iniciativa essencial ao 

estabelecimento de um novo equilíbrio, exigindo basicamente a reorganização 

do papel das forças produtivas na recomposição do ciclo de reprodução do 

capital e também na esfera das relações sociais sob a orientação da burguesia 

internacional, criando novos métodos de produção e de gestão da força de 

trabalho. 

Foram no Japão, Suécia e Itália que se deram as primeiras experiências 

da Reestruturação Produtiva, sendo que o modelo japonês galgou mais 

espaço, transformando-se no tão experimentado “Toyotismo”. A característica 

flexível e fragmentada da dinâmica produtiva toyotista se torna compreensível 

na explanação:  

 

“Uma produção vinculada à demanda visando atender às 
exigências mais individualizadas do mercado consumidor (...) 
[que] fundamenta-se no trabalho operário em equipe, com 
multivariedade de funções (...) [com] processo produtivo 
flexível, que possibilita ao operário operar simultaneamente 
várias máquinas. (ANTUNES, 2000, p.54)  

 

                                                             
14

 Crise mundial provocada pelo embargo ao fornecimento de petróleo aos Estados Unidos e às 
potências européias estabelecido em 1973.  Essas medidas desestabilizam a economia 
mundial e provocam severa recessão nos EUA e na Europa, com grande repercussão 
internacional. 
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Ao contrário da produção e do operário fordista, que se caracterizavam 

por uma rigidez no processo produtivo, o operário e a produção toyotistas se 

caracterizam pela multifuncionalidade do trabalhador. 

O sistema pode ser teoricamente caracterizado por alguns aspectos 

peculiares como a mecanização flexível – uma dinâmica oposta à rígida 

automação fordista decorrente da inexistência de escalas que viabilizassem a 

rigidez –, multifuncionalização de sua força de trabalho, sistema just in time15. 

Neste sentido, há um nítido ataque aos direitos dos trabalhadores, 

emergindo o trabalho precarizado nas mais diversas formas de contratação 

(terceirizados, temporários, trabalho feminino, dupla jornada, etc. assim como a 

importância da instituição de metas), fundamentado pela desconcentração 

fabril e pelo despotismo psicológico difundido ideologicamente pelo toyotismo. 

Devido às características utilizadas para a nova reestruturação, as 

economias articulam-se com a internacionalização do capital por meio de 

empresas transnacionais, mundializando o capital financeiro, 

desterritorializando as relações sociais e propondo a implementação do 

neoliberalismo aos países subordinados. Esses organismos (como o Fundo 

Monetário Internacional e o Banco Mundial, com todas suas agências), têm a 

necessidade de sobreviver e aprofundar o processo de ocidentalização de uma 

ótica conservadora, do ponto de vista dos interesses do capitalismo, de 

continuar a dominar, a fazer o mundo à sua semelhança, à semelhança de seu 

projeto de sociabilidade. 

O projeto defendido por Reagan e Thachter se expressa nos programas 

de desregulamentação dos mercados, abertura comercial e financeira, 

privatizações e redução do Estado. Estas medidas trouxeram mudanças 

significativas no âmbito da produção e do trabalho capitalista e, no sistema de 

proteção social, visto que se baseava no corte de gastos públicos, 

privatizações, concessão de mínimos sociais e recuperação de empréstimos 

concedidos, intensificando assim as tensões sociais.  

                                                             
15

 Técnica de produção originalmente elaborada nos EUA, no início do século XX, por iniciativa 
de Henry Ford mas não foi posta em prática. Só no Japão, destruído pela II Guerra Mundial, foi 
aplicada pela primeira vez.

 
Just in time é um sistema de administração da produção que 

determina que nada deve ser produzido, transportado ou comprado antes da hora exata. Pode 
ser aplicado em qualquer organização, para reduzir estoques e os custos decorrentes. É o 
principal pilar do Sistema Toyota de Produção ou produção enxuta. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Administra%C3%A7%C3%A3o_da_produ%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Toyota_de_Produ%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Produ%C3%A7%C3%A3o_enxuta
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Neste projeto de superação da crise está posta a idéia de construção de 

um novo projeto nacional, para manter a realização de uma hegemonia ativa de 

direção e dominação, daí deriva-se uma variedade de fontes: O Estado (com o 

poder), o mercado (com o capital), as organizações voluntárias e a rede familiar 

(com a solidariedade).  

Dessa mistura assistencial emana o conceito de sociedade providencia 

ou de bem-estar, em oposição ao Estado de bem-estar. Assim, a previsão de 

Marx de uma sociedade livre do domínio estatal, é apropriada por teóricos do 

pluralismo de bem-estar que, em vez de emancipada, mostra-se 

sobrecarregada com tarefas e responsabilidades que, por dever de cidadania, 

pertencem ao Estado.  

Sempre existiram vários sujeitos e ações em torno de questões postas 

na agenda pública, hoje, o Estado não mais reivindica o posto de condutor-mor 

da política social, pelo contrário, dela se afasta. Assim, junto com o mercado 

que nunca teve vocação social, ambos cedem espaço à sociedade para que 

esta exercite sua “vocação solidária”.  

 

• A Seguridade Social Brasileira no Âmbito pós Reforma do Estado 

 

As modificações trazidas pela reestruturação capitalista e pela Reforma 

do Estado no Brasil, trouxeram mudanças ao que concerne à seguridade social 

no país. 

A metade da década de 1980, no Brasil, se caracterizou por uma 

ebulição dos movimentos sociais, da classe trabalhadora e de demais setores 

da sociedade na busca incessante pela conquista de direitos sociais 

indispensáveis a um país, que não mais legitimava a autoridade da ditadura 

militar e exigia um Estado mais atento a “questão social”.   

O período que sucede à ditadura militar e o processo constituinte na 

década de 1980, donde princípios como o pluralismo, a garantia dos direitos 

sociais, a participação popular, apresentou-se como solo fértil para o debate 

acerca da superação da ordem. 

É neste contexto que a contenda sobre a descentralização, sinalizando a 

participação da sociedade civil organizada no contexto das políticas públicas, 

entra em cena. A discussão sobre descentralização não é recente, esta 
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temática rememora o pensamento de autores clássicos como Montesquieu e 

Tocqueville, 

 

“o primeiro direciona sua discussão para a descentralização 
como forma de redistribuição, de poder e estratégia de controle 
social; enquanto o segundo, relaciona a descentralização, vista 
como possibilidade de fortalecimento dos poderes locais, com 
o desenvolvimento da democracia moderna” (SILVA, 2001, 
p.126). 

 

No tocante à relação Estado e sociedade civil, foram criados espaços de 

discussão e participação popular, como: Conferências, Conselhos, Fóruns 

deliberativos, a fim de ampliar e viabilizar mudanças no perfil histórico da 

assistência social. 

A movimentação política e social peculiar neste período, onde a grande 

participação que foi gerada pelos movimentos populares, principalmente se 

comparado com os outros períodos pré-constitucionais vividos no Brasil, 

culminou em algumas mudanças, iniciadas com a convocação da Assembléia 

Constituinte e seguida da formulação, em 1988, da oitava Constituição 

brasileira. Nesta carta, o termo descentralização estabeleceu uma nova 

organização político-administrativa, no país, na qual os municípios são 

autônomos. Como afirma Jovchelovitch,  

 
“[...] a autonomia municipal significa maior participação dos 
cidadãos nos assuntos do governo ao mesmo tempo que o 
Executivo municipal, por ser o nível de governo mais mediato 
aos cidadãos, está sujeito a maior controle popular que outros” 
(JOVCHELOVITCH,1998, p.43). 

 
A nova proposta político-administrativa buscava reconhecer as 

diferenças econômicas, sociais e políticas existentes entre os municípios 

brasileiros, assim como promover a democracia, através da participação dos 

cidadãos no controle das ações governamentais e na tomada de decisões.  

 

“Dentre os princípios enumerados pela Constituição de 1988, a 
descentralização polítco-administrativa demarca uma nova 
ordem política na sociedade brasileira, a partir do momento que 
à sociedade é garantido o direito de formular e controlar 
políticas, provocando um redirecionamento nas relações 
tradicionais entre Estado e sociedade” (STEIN,1997, p.75).  
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Houve significativo avanço nesta conjuntura, haja vista o fato de que 

temas como centralismo, tecnocratismo e elitismo do Estado autoritário foram 

criticados, a história parecia avançar rumo a um modelo de gestão pública que 

caminhava para um projeto político que atendesse às demandas das camadas 

populares, pois, 

 

“[...] a descentralização emerge como proposta integrante de 
um projeto político, construído no contexto das lutas populares 
e que apresenta como pressupostos básicos mudanças por 
intermédio de relações de poder, autonomia da esfera local, 
participação e controle social e repasse de recursos financeiros 
para a esfera municipal” (SILVA, 2001, p.128). 

 

Porém, uma outra concepção de descentralização emerge de forma 

contraditória e oportunista ao modelo anterior, neste sentido, é utilizada 

estrategicamente em favor da desresponsabilização do Estado, com a redução 

dos gastos públicos, privatização e mercantilização dos serviços sociais. 

Com a chegada dos anos 1990, sob a influência da conjuntura 

internacional16, os direitos sociais conquistados na Constituição de 1988, foram 

sufocados. As mudanças anunciadas, no sentido de garantir os direitos, eram 

prejudicadas por medidas anti-democráticas, antes mesmo de serem 

usufruídas pelos brasileiros. Como afirmou Serra  

 

“[...] está em curso o processo desregulamentação estatal 
significando, de fato, o processo de desconstrução dos direitos 
sociais, conquistados em décadas passadas e ampliados na 
Constituição de 1988” (SERRA, 2000, p.180). 

 

O neoliberalismo e sua absorção acrítica por parte dos governantes 

brasileiros estabeleceram uma nova ordem, que permitiu a submissão do 

Estado ao mercado auto-regulável. Segundo Couto, todas as garantias 

constitucionais que “foram consubstanciadas em legislações ordinárias 

                                                             
16

 Os países centrais, em 1989, realizaram uma reunião em Washington na qual foram 
recomendadas algumas medidas aos países da América Latina como condição para 
cooperação financeira, essas conclusões e recomendações ficaram conhecidas como 
Consenso de Washington. (TEXEIRA: 1996). 
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posteriores passaram a ser alvo de desmonte pelos governos que sucederam à 

Constituição de 1988” (COUTO, 2004) 17. 

O papel do Estado e da sociedade sofre grandes transformações, 

enquanto o primeiro torna-se mínimo diante da “questão social” com a redução 

dos gastos públicos, a sociedade é motivada a tomar o lugar do Estado na 

provisão das necessidades sociais, sob o estímulo da solidariedade.  

Com os recursos do Estado direcionados para a economia, com o 

pagamento das dívidas e na busca do superávit fiscal, as políticas sociais 

tomam um caráter fragmentado, seletivo e focalizado. Ainda nos anos 1990, O 

público-alvo destas políticas é cada vez mais restrito o que deixa à margem 

grande parte de brasileiros em condição de pobreza e de miséria. 

 
“Observa uma clara tendência de deslocamento das ações 
governamentais públicas – de abrangência universal – no trato 
das necessidades sociais em favor de sua privatização, 
instituindo critérios de seletividade no atendimento aos direitos 
sociais” (IAMAMOTO, 2002, p.35)18. 

 

Os direitos sociais, até então conquistados à base de luta e disputa 

política da sociedade brasileira, ficam a cargo do setor privado.  

 

“Os serviços sociais deixam de expressar direitos sociais, 
metaforseando-se em atividade de outra natureza, inscrita no 
circuito de compra e venda de mercadorias, em detrimento dos 
direitos sociais de cidadania, [...]. O substitutivo são os direitos 
atinentes a condição de consumidor” (MOTA apud IAMAMOTO, 
2002, p.36). 

 
Neste processo, a Política de Assistência Social se ganha visibilidade, 

transformando-se no que Mota aponta como novo fetiche de enfrentamento à 

desigualdade social, segundo a autora: 

 
“Esta afirmação encontra amparo na expansão da assistência 
social e nas condicionalidades restritivas da previdência e da 
saúde, movimentos que vêm sendo sustentados por uma razão 
instrumental, circunscrita ao argumento do crescimento da 
pobreza e à impossibilidade de sustentabilidade financeiro de 
ambas as políticas que requerem sistemas privados 

                                                             
17

 Lei nº 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), Leis nº 8.212 e nº8.213/91 (Plano de Custeio e 
Benefícios da Previdência Social) e a lei nº 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social). 
18 Sobre necessidades sociais ver: PEREIRA, Potyara A. P. Necessidades Humanas: subsídios 

à crítica dos mínimos sociais. São Paulo: Cortez. 2000. 
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complementares e redução de serviços e benefícios” (MOTA, 
2007, p.129). 

 
O sistema de proteção social brasileiro está propenso a uma tendência, 

no campo das políticas sociais, de privatização e assistencialização, 

fortalecidos por discursos de cunho moralista do tipo “reparar injustiças”, 

“combater marajás da seguridade”, “acabar com a fome“, ”incluir os excluídos”, 

em nome da cidadania, da justiça social e da democracia (MOTA, 2007). 

Como analisado anteriormente, na década de 1980, a área da saúde 

havia avançado em seu Projeto de Reforma Sanitária contando com a 

participação de vários sujeitos sociais na discussão da qualidade das 

condições de vida da população brasileira e das propostas governamentais 

apresentadas para o setor contribuindo para um amplo debate que permeou a 

sociedade civil (BRAVO, 2006). 

A saúde ganha notória conotação política, vinculando-se aos princípios 

de democracia, tendo como propostas basilarmente debatidas a 

universalização do acesso, mudanças na concepção de saúde, a saúde como 

direito social e dever do Estado, a descentralização do processo decisório, o 

financiamento efetivo, a democratização do poder local através de novos 

mecanismos de gestão – os conselhos de saúde –, a reestruturação do setor 

através da estratégia do Sistema Unificado de Saúde, que visava um 

reordenamento, com um “novo olhar sobre a saúde individual e coletiva” 

(BRAVO, 2006). 

Com o redirecionamento do papel do Estado, trazido pelo neoliberalismo 

na década de 1990, a área da saúde também é afetada pela política de ajuste, 

 

“O projeto de saúde articulado ao mercado ou a reatualização 
do modelo médico assistencial privatista, está pautado na 
Política de Ajuste que tem como principais tendências a 
contenção dos gastos com a racionalização da oferta e a 
descentralização com isenção da responsabilidade do poder 
central” (BRAVO, 2006). 

 

Neste sentido, o Projeto de Reforma Sanitária vem perdendo espaço 

para o projeto mercadológico. Os valores que pautaram a formulação da 

Constituição de 1988, vem sendo paulatinamente substituídos pelos valores 
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individualistas que “fortaleceram a consolidação do SUS para os pobres e a 

segmentação do sistema” (BRAVO, 2006). 

No que tange à Previdência, no processo de construção da seguridade 

social brasileira, assistimos ao ataque no que fere os princípios de afirmação 

de um sistema único de previdência social pública, 

 

“Nessa trilha os fundos de aposentadoria e pensões e os 
programas de assistência foram os que mais rapidamente 
registraram mudanças nos sistemas de proteção social, 
estabelecendo uma ponte entre capitalização e solidarismo: ao 
tempo em que promovem um esgarçamento nos laços de 
solidariedade social, naturalizam a fragmentação dos 
trabalhadores, transformando-os ora em cidadãos-
consumidores, de serviços mercantis, ora em cidadãos- pobres 
merecedores da assistência social” (MOTA, 2005). 

 

As reformas a que fora submetida a Previdência social brasileira 

denotam claramente a falta do compromisso no aprimoramento na proposta 

trazida pela Constituição de 1988, trata-se de uma reversão na intervenção 

social do Estado, base da construção de um novo contrato na relação dialética 

entre o Estado, mercado e sociedade (MOTA, 2005). 
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2.3 – A relação público x privado na gestão do SUS 

 

 Fundações estatais e Organizações Sociais. 

 

Vimos no tópico anterior que foi no início da década de 1980 que 

começaram os processos de Reforma do Estado, trazendo transformações 

estruturais à seguridade social. É necessário que se conheça qual o contexto 

histórico em que se deu tal reforma, pois ela também determinou mudanças no 

nosso sistema de saúde.  

No contexto da Reforma, foram introduzidas questões administrativas e 

gerenciais para a reorganização dos sistemas de saúde, com a tendente 

diminuição na responsabilização do Estado na provisão de serviços. Essas 

reformas trouxeram em maior ou menor grau – dependendo dos diversos 

setores da saúde, incorporar a participação do mercado na prestação de 

serviços, no bojo de propostas de “redesenho” do Estado (MENICUCCI, 2010), 

além de corte de gastos e a restrição das atividades públicas. 

Ainda de acordo com Menicucci, percebemos que, quando vista como 

uma atividade econômica, a produção de serviços de saúde torna-se, com a 

ação estatal, um espaço importante para a acumulação capitalista, pela 

integração entre empresas médicas e o Estado. Nessa perspectiva, a política 

assistencial acolheu os interesses dos prestadores privados de serviços e das 

empresas médicas ao trazer a gestão privada para os serviços, mesmo com a 

responsabilidade e o financiamento públicos, em vez de expandir a rede 

pública. A saída encontrada foi reduzir o número de funções ou 

responsabilidades do Estado. 

 

“No nosso continente, a fórmula foi coincidentemente proposta 
no ano de 1982, na Argentina, Brasil e Chile. Neste último, 
vingou. Na Argentina, os sindicatos resistiram e, no Brasil, o 
movimento da reforma sanitária consolidou a implantação do 
SUS. A Reforma do Banco Mundial, como ficou conhecida, 
influenciou, favoreceu e fortaleceu mundialmente os seguros 
de saúde privados. Porém, os países que a adotaram tiveram, 
por necessidade imperiosa, que desenvolver a capacidade de 
regulação do Estado e, por conseguinte, também no setor 
saúde”. (JOUVAL, 2010, p.292) 
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Assim, iniciaram-se as primeiras referências a possíveis intercâmbios 

entre o público e o privado na prestação de serviços. Após os processos de 

reforma do Estado e privatizações ocorridos nas décadas de 1980 e 1990, esta 

parceria vem crescendo explosivamente. 

Deficiência de recursos, falta de flexibilidade da administração, 

necessidade de independência política, além de outros pontos, foram os 

tópicos que engrossaram a lista de motivos para que se pensasse numa nova 

solução para o SUS. É nesse espaço que ganha força a proposta das 

Fundações, Organizações Sociais, Oscips, Associações Privadas e outras. 

(PÓ, 2010). 

Em 2007, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

disponibilizou um conjunto de documentos – Os principais são: Projeto 

Fundação Estatal: Perguntas e Respostas e Projeto Fundação Estatal – 

Principais Aspectos – sobre Fundações Estatais, que reproduzem conclusões 

semelhantes às elaboradas pelo Banco Mundial. As fundações seriam a 

solução para os impasses supracitados. 

Antes mesmo da divulgação dos documentos Dalmo de Abreu Dallari, 

jurista brasileiro, já sinalizava que é uma distorção – advertindo para 

expectativas exageradas – admitir que a Fundação seja uma fonte milagrosa 

de recursos econômicos. E avança assinalando que a experiência já 

demonstrava que a simples adoção da forma fundacional “não realiza o milagre 

da dispensa de recursos financeiros ou da atração de abundantes recursos 

privados” (DALLARI, 1995). Segundo Dallari: 

  

“Fundação é a vinculação de um patrimônio a determinado fim, 
dando-lhe personalidade jurídica. Numa fórmula sintética, 
pode-se dizer que fundação é um patrimônio personalizado, o 
que significa que o patrimônio adquire a condição de pessoa, 
passando a ser sujeito de direitos, ao mesmo tempo em que 
pode assumir obrigações jurídicas. Em termos mais concretos, 
a fundação pode assinar contratos, pode ser proprietária e 
receber doações, pode mover ações judiciais, podendo, em 
síntese, agir como se fosse uma empresa legalmente 
constituída”. (DALLARI, 1995, p.17) 

 

É importante a análise aprofundada a respeito das Fundações, para que 

não se caia na dedução “lógica” de que Fundação Estatal é Estatal, do Estado 

Brasileiro e fortalece a prestação de serviços de saúde pelo Estado Brasileiro, 
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ou que seja o contrário das instituições de direito privado como Organizações 

Sociais, Oscips, Associações Privadas e outras. Que fique claro: A Fundação 

pública é administrada pelo direito privado. 

Granemann afirma que as Fundações estatais privatizam as políticas 

sociais, segundo ela este  

 

“É um projeto de contra-reforma do Estado brasileiro no âmbito 
das políticas sociais. Isto é, no âmbito das ações estatais que 
respondem aos direitos e demandas da força de trabalho 
ocupada e excedente e incidem sobre as condições de vida 
gerais da população, especialmente aquelas das camadas 
sociais mais empobrecidas” (GRANEMANN, 2009, p.30). 

 

Ainda assim, nos parece que o projeto de Fundação estatal ainda não 

atendia plenamente ao desejo de flexibilizar a administração do SUS, pois não 

atingia plenamente a liberdade de contrato e de gestão, já as agências 

reguladoras são entidades híbridas, que combinam funções executivas, 

legislativas e judiciárias. Segundo avaliação promovida pelo Banco Mundial, o 

mau desempenho é aplicado, entre outros fatores, à falta de autonomia 

financeira e técnico-administrativa. Esse entendimento determinou desastrosas 

medidas.  

De acordo com a proposta governamental, as agências executivas são 

tipos de organização criadas para substituir autarquias, que exerciam serviços 

exclusivos do Estado. No setor definido pela Reforma como de atividades não 

exclusivas do Estado, estão inseridas a Organizações Sociais para assumir o 

lugar dos órgãos públicos que hoje realizam serviços de saúde, educação, 

pesquisa cientifica, cultura, preservação do meio ambiente etc. São 

classificadas juridicamente como entidades públicas não-estatais de direito 

privado, mas financiadas com o dinheiro público. 

A relação entre público e privado de saúde torna-se cada vez menos 

óbvia e mais complexa. É o que Amélia Cohn chama de caixa preta que 

precisa ser revelada, pois requer o desvendamento da lógica de acumulação 

do sistema privado de saúde, lucrativo e não-lucrativo que emerge dessa 

relação e dessa articulação com o SUS. 
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“[...] o grau de conhecimento atual sobre esse setor privado da 
saúde e, consequentemente, sobre a articulação entre ambos 
os setores, é extremamente escasso, não permitindo deslindar, 
do ponto de vista da economia política da saúde, a lógica maior 
que rege o sistema de saúde brasileiro e, por conseguinte, 
propor uma política mais harmônica e coerente com os 
princípios e diretrizes do SUS de regulação do sistema como 
um todo e de ambos os subsetores de forma minimamente 
articulada” (COHN, 2010) 

 

Ainda sobre a insuficiente clareza do movimento de privatização da 

saúde, Asa Cristina Laurell complementa: 

 

“Apesar de o termo „privatização‟ ser usado de forma 
imprecisa, podendo assumir diferentes significados, em linhas 
gerais significaria a ampliação do setor privado em detrimento 
do estatal e sua emergência como setor hegemônico em um 
contexto em que a lógica mercantil teria se tornado o elemento 
ordenador da área da saúde” (LAURELL, 1995) 

 

Segundo Paulo Modesto, não existe uma definição legal das 

organizações sociais no plano federal no Brasil19. O projeto elaborado pelo 

Poder Executivo Federal, convertido em Medida Provisória e depois em lei (Lei 

n. 9.637, de 15 de maio de 1998,) adotado em diversos Estados da Federação 

e transformado em lei estadual, com algumas alterações, não contempla a 

conceituação sintética de organização social. 

Tais organizações são criadas por Medidas Provisórias. É assinado um 

protocolo de intenções e depois um contrato de gestão. De acordo com a 

seção III - Do Contrato de Gestão, da Lei Nº 9.637, de 15 de maio de 1998, que 

dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, 

 

“Art. 5º Para os efeitos desta Lei, entende-se por contrato de 

gestão o instrumento firmado entre o Poder Público e a 
entidade qualificada como organização social, com vistas a 
formação de parceria entre as partes para fomento e execução 
de atividades relativas às áreas relacionadas no art. 1º. Art. 6º 

                                                             
19 A edição da Medida Provisória n. 1591, de 9 de outubro de 1997, bem como sua conversão 

na Lei n. 9.637, de 15 de maio de 1998, não prejudicou rigorosamente a afirmação, razão pela 
qual ela é mantida. A medida provisória e, depois, a lei resultante de sua conversão não 
fornece uma definição sintética, facilmente identificável, do conceito de organizações sociais. 
Em verdade, como é próprio dos textos normativos, os textos citados enunciam apenas 
elementos ou fragmentos da definição de organizações sociais de modo disperso (conf., em 
especial, arts. 1º, 2º,5º, 6º , 8º e 11 nos dois textos). 
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O contrato de gestão, elaborado de comum acordo entre o 
órgão ou entidade supervisora e a organização social, 
discriminará as atribuições, responsabilidades e obrigações do 
Poder Público e da organização social. Parágrafo único. O 
contrato de gestão deve ser submetido, após aprovação pelo 
conselho de administração da entidade, ao Ministro de Estado 
ou autoridade supervisora da área correspondente à atividade 
fomentada” (BRASIL, 1998). 

 

Assim, o Contrato de Gestão é um tipo de acordo no qual ficam definidas 

metas de desempenho e condições para atingirem-se os resultados 

delineados. O Governo repassa recursos para as Agências Executivas e 

Organizações Sociais mediante o cumprimento de metas. Estas instituições 

podem fazer compras sem licitação e contratar pessoal sem a realização de 

concurso público.  

Existe o debate acerca da inconstitucionalidade na criação de Agências 

Executivas e Organizações Sociais, um bom exemplo é a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADIN) 1.923/98, que questiona se as Organizações 

Sociais (OS) são compatíveis com a Constituição brasileira. Para embasar os 

argumentos contra as OS, foi elaborado o documento “Contra fatos não há 

argumentos que sustentem as Organizações Sociais no Brasil”, que diz 

 

“O presente documento foi organizado pela “Frente Nacional 

pela procedência da ADI 1.923/98 e Contra as Organizações 

Sociais (OSs)”, formada por movimentos sociais, sindicatos, 

Conselhos e várias entidades de âmbito nacional. Tem como 

objetivo apresentar aos Ministros do Supremo Tribunal Federal  

fatos  ocorridos nos Estados e Municípios brasileiros que já 

implantaram as Organizações Sociais como modelo de gestão 

de serviços  públicos, os quais trouxeram prejuízos à 

sociedade, aos trabalhadores e ao erário, demonstrando que, 

frente a tais constatações,  não existem argumentos capazes 

de sustentar a defesa jurídica ou econômica das mesmas.” 

(2010) 

 

O CFESS também passou a integrar a "Frente Nacional”. A então 

conselheira do CFESS Rodriane de Oliveira Souza se pronunciou20: 

                                                             
20

 Matéria na integra: http://servicosocialbrasileiro.blogspot.com.br/2011/04/cfess-adin-1923-
98.html. Acesso em outubro de 2011. 

http://servicosocialbrasileiro.blogspot.com.br/2011/04/cfess-adin-1923-98.html
http://servicosocialbrasileiro.blogspot.com.br/2011/04/cfess-adin-1923-98.html
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"As organizações sociais estão contratando trabalhadores sem 
concurso público, adquirindo bens e serviços sem processo 
licitatório. Este modelo privatista desconsidera o Controle Social. 
Por isso, assistentes sociais de todo o país devem se mobilizar, 
procurando os fóruns populares de saúde de seus respectivos 
estados. Enfim, lutando pela saúde pública universal e de 
qualidade" 

 

Este pronunciamento foi dado no dia 31 de março de 2011, momento em 

que a ADIN esteve na pauta da sessão do Supremo Tribunal Federal, em Brasília 

(DF). Entretanto, a análise pelo Plenário foi adiada em razão de um pedido de vista 

do ministro Luiz Fux para examinar melhor a matéria. Na mesma ocasião, 

divulgado no site do CFESS, Maria Inês Bravo ressaltou, após adiamento do 

julgamento/votação: 

 

 "A nossa luta segue. Acabar com as OS significa fortalecer o 
SUS constitucional e evitar a destruição da saúde pública do 
Brasil. Vivenciamos no dia-a-dia os prejuízos causados pelas 
organizações sociais à saúde da população, com emergências, 
ambulatórios e postos superlotados, troca frequente das 
equipes profissionais, atendimento de baixa qualidade e falta 
de profissionais e leitos” 

 

 

 Novos modelos de gestão da Saúde: O outro lado da moeda. 

 

Buscando comprovar a excelência da proposta do “contrato de gestão” 

como instrumento ideal para regular e garantir eficiência na gestão do SUS, o 

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado – MARE, lança em 

1995 o documento: “Modelo padrão de contrato de gestão - poderoso 

instrumento de gestão institucional”.  

Neste sentido, traçou compromissos institucionais e de apoio à 

“modernização” da gestão das entidades qualificadas, definindo as seguintes 

medidas para o realinhamento estrutural: redefinição de sua missão; 

identificação precisa de produtos e clientes; objetivos e metas claramente 

definidos; definição de estrutura organizacional e tecnologia a serem utilizadas, 

além do desenvolvimento de metodologias na área de planejamento, 
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informatização, recursos humanos, custos e regulamentação específica para 

investimentos.  

O Conselho Nacional dos Secretários de Saúde – CONASS, em sua Nota 

Técnica nº17, de 22 de agosto de 2006, apresenta-se claramente a favor de 

tais medidas, apresentando argumentos que também intentam consolidar a 

máxima de que as OSs são comprovadamente a melhor saída para gestão do 

SUS  

 

“Uma pesquisa financiada pelo Banco Mundial, divulgada em 
2004/2005 (“Estudo Comparativo do Desempenho de Hospitais 
em Regime de Organização Social”), comparando desempenho 
de 12 hospitais administrados pelas OS com 10 da 
administração direta, todos com mais de 100 leitos, situados no 
estado de São Paulo, obteve resultados francamente 
favoráveis aos primeiros” (CONASS, 2006). 

 

Este documento apresenta dados baseados em indicadores de eficiência 

técnica, eficiência alocativa, eqüidade e qualidade. Sob o argumento de que a 

administração pública é ineficiente, a solução aponta para a incorporação da 

“competência” do setor privado. Neste sentido enfatizam-se às OS, por ser o 

modelo que tem se ampliado com maior força no setor saúde dos estados e 

municípios brasileiros. Segundo Bravo, 

 

“Em 2009, a proposta das Fundações Públicas de Direito 
Privado é reapresentada ao Congresso Nacional, em caráter 
de urgência, na contramão do que o Conselho Nacional de 
Saúde tem defendido, revelando a intenção-ação do governo 
de esvaziar o controle social democrático na saúde, de 
implementar a lógica privatista, de controlar o movimento dos 
trabalhadores, com o fim da estabilidade do RJU – subjugando 
trabalhadores às intencionalidades dos gestores. A proposta 
descaracteriza o SUS Constitucional nos seus princípios 
fundamentais e todas as proposições que o Movimento Popular 
pela Saúde e o Movimento de Reforma Sanitária sonharam 
construir em suas lutas desde meados dos anos setenta. 
Substitui-se o interesse público por interesses particularistas 
numa privatização perversa do Estado brasileiro, o que 
infelizmente não é novidade na cena pública nacional.” 
(BRAVO, 2011, p. 21) 

 

Nos Governos de Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, para os 

defensores do Projeto de Reforma Sanitária, os desafios permaneceram. A 

proposta das Fundações foi implantada em diversos Estados, a partir de 2007. 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=dilma+rousseff&source=web&cd=1&ved=0CIMBEBYwAA&url=http%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FDilma_Rousseff&ei=D1unT4mqO4mi8ATxqpDUAw&usg=AFQjCNEtiJM6v0_AwChkqOHjfeW03EwdWw
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A análise feita por Bravo diz que, após os dois mandatos do governo Lula, a 

disputa entre os dois projetos na saúde – existentes nos anos de 1990 – 

continuou, 

 

“Algumas propostas procuraram enfatizar a Reforma Sanitária, 
mas não houve vontade política e financiamento para viabilizá-
las. O que se percebe é a continuidade das políticas focais, a 
falta de democratização do acesso, a não viabilização da 
Seguridade Social e a articulação com o mercado” (BRAVO, 
2011, p. 21) 

 

Em 05 de dezembro de 2007, o presidente Lula apresenta o Programa 

de Aceleração do Crescimento (PAC) da Saúde, ou Programa Mais Saúde que 

propõe um novo modelo de gestão em que 

 

“o setor saúde consolida-se como um campo gerador de 
empregos, renda e de divisas, através do esforço de indução 
do Governo e engajamento da iniciativa privada [...] Não basta 
acrescentar mais recursos para a prestação de serviços sem 
uma mudança nos processos de gestão das redes e unidades 
assistenciais. Mais Saúde inova ao propor novos modelos de 
gestão como as fundações estatais de direito privado” (BRASIL 
apud CORREIA, 2011, p.44)21 

 

Correia (2011) afirma que estes “novos modelos de gestão”, agrupam 

uma série de danos ao SUS, pois: Integram o processo de contrarreforma do 

Estado brasileiro; privatiza os serviços públicos; ameaça os direitos sociais; 

contrariam a legislação do Sistema Único de Saúde; prejudica os 

trabalhadores; limitam o Controle Social e propiciam o desvio de recursos 

públicos. 

Dentro destes argumentos podemos apontar situações que corroboram 

com sua tese. Em relação as relações trabalhistas, por exemplo, cada 

fundação tem seu próprio quadro de pessoal e, por conseqüência seu plano de 

carreira, emprego e salários. Desta forma, abandona-se o projeto de 

construção de uma carreira única para os profissionais de saúde. Esta medida 

“atinge de modo contundente a organização da força de trabalho porque a 

fragmenta e a torna frágil para lutar por melhores condições de vida [...]” 

(Granemann, 2007, p.46). 

                                                             
21

 Ver PAC Saúde – Mais Saúde – Direito de Todos/ Portal do Ministério da Saúde. 
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Outro agravante é o fato da Lei 9.637/98, que cria as OSs prever a 

extinção do órgão público e a absorção de suas atividades por uma entidade 

privada, qualificada como OSs.  

 

“A extinção do órgão público pressupõe a extinção dos serviços 
públicos: como os usuários (classes subalternas) dos serviços 
públicos poderão reclamar a uma entidade privada a não 
execução de um serviço e a negação de um direito? Como 
pode o Estado abrir mão de executar o que lhe é próprio e 
essencial como poder público: os serviços públicos?” 
(CORREIA, 2011, p.45) 

 

O que está em curso é um processo de privatização do setor público e 

um ataque aos direitos sociais e trabalhistas, historicamente conquistados, pois 

através dos “Contratos de Gestão” e/ou de “Termos de Parcerias” são feitas 

transferências de recursos públicos para o setor privado.  

 

“As alternativas de modalidades de gestão propostas pelos 
governos, desde a segunda metade da década de 1990, estão 
baseadas no repasse da gerência e da gestão de serviços e de 
pessoal do setor saúde para grupos privados, através de 
“Contratos de Gestão” e de “Termos de Parcerias”, mediante 
transferências de recursos públicos. Isto significa transferência 
da gestão das atividades das políticas públicas para o setor 
privado mediante repasse de recursos, de instalações públicas 
e de pessoal. A isto se denomina privatização do público, ou 
seja, apropriação por um grupo privado (denominado “não 
estatal”) do que é público: Qual seria o interesse de um grupo 
privado em assumir a gestão de um serviço social público que 
não seja o interesse econômico? Qual a lógica que rege o setor 
privado que não seja a lógica do mercadoe a busca incessante 
do lucro?” (CORREIA, 2011, p.45) 

 

Em seu discurso de posse, em 2011, a presidente Dilma Rousseff 

aponta como grande prioridade do seu governo a consolidação do Sistema 

Único de Saúde (SUS). A história tem mostrado o aprofundamento da parceria 

com o setor privado na área da saúde 

 

“tem-se visto a ampliação dos modelos de gestão que 
privatizam a saúde como as Organizações Sociais (OSs), 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 
(OSCIPs), Fundações Estatais de Direito Privado e os 
problemas que estas ocasionam para os trabalhadores da 
saúde e usuários”. (BRAVO, 2011, p. 23) 
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Um dos “Problemas” apontados por Bravo é a ausência do controle 

social. Nas UPAs, os mecanismos atualmente existentes para “participação e 

controle” da população, são bem diferentes das que estão previstas no SUS. 

Não há representação de usuários, o que contraria os princípios do SUS. Neste 

quesito o conceito de „controle‟ é típico dos negócios da iniciativa privada: 

caixinha de sugestões e questionário de qualidade. A Lei 9.637/98 não 

contempla os controles próprios do regular funcionamento da coisa pública. 

Mesmo com toda tentativa de se contornar os sistemas de fiscalização e 

controle interno e externo dos gastos públicos, já existem denúncias, feitas por 

diversos movimentos sociais, que supõem a fraudes nas Organizações Sociais 

de Saúde.  

 

“No Rio Grande do Norte, a OS IPAS - Instituto Pernambucano 
de Assistência e Saúde (Ipas), que foi contratada para 
operacionalização da gestão e a execução de ações e serviços 
de saúde a serem prestados na Unidade de Pronto 
Atendimento - Upa Ruy Pereira dos Santos, está sendo alvo de 
inquérito civil do Ministério Público Estadual (MPE/RN) e por 
movimentos sociais, como o Conselho Municipal de Saúde e o 
Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Natal 
(Sinsenat). O MP instaurou inquérito civil para investigar o 
contrato” (FRENTE NACIONAL CONTRA A PRIVATIZAÇÃO 
DA SAÚDE, 2011). 

 

Ainda segundo a “Frente” – em seu documento “Contra Fatos não há 

Argumentos que sustentem as Organizações Sociais no Brasil” – no Rio de 

Janeiro, do total de mais R$500 milhões gastos pela Secretaria Estadual de 

Saúde só com medicamentos e material médico-hospitalar para hospitais e 

UPAs, em 2009, 13,7% correspondem a compras feitas sem licitação, sob a 

alegação de que eram aquisições emergenciais. 

 

“É fato que a dispensa de licitação garantida às OSs para 
compra de material e cessão de prédios abre precedentes para 
o desvio do erário público, havendo uma violação frontal ao 
princípio da Moralidade na Administração Pública. A população 
tem sido prejudicada com as OSs, visto que a Lei 9.637/98 não 
contempla os controles próprios do regular funcionamento da 
Administração Pública e não se prevê sequer o Controle Social; 
desconsidera a deliberação do Conselho Nacional de Saúde nº 
001, de 10 de março de 2005, contrária “à terceirização da 
gerência e da gestão de serviços e de pessoal do setor saúde, 
assim como, da administração gerenciada de ações e serviços, 
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a exemplo das Organizações Sociais (OS)”. (CORREIA, 2011, 
p.46) 

 

Ainda sobre gastos, Puccini (2009) afirmou em entrevista à Revista 

Radis que se posiciona contra o modelo das OSs por, também,  verificar que os 

recursos estão fora do lugar. E afirma: 

 

“É uma iniciativa que consome muitos recursos, em detrimento 
de seu emprego no rumo proposto pela reforma sanitária. É um 
recurso empregado estrategicamente de forma equivocada. A 
reestruturação da atenção básica não é questão restrita à 
produção de volumes de atos médicos. A despeito do volume 
adicional de consultas, há desperdício de dinheiro e de 
oportunidade histórica para o efetivo desenvolvimento da rede 
básica” (PUCCINI, 2009, p. 15). 

 

É neste sentido, que a proposta das UPAS está sendo implantada em 

todo o Brasil, e está despertando muitas reflexões por parte dos sanitaristas, 

uma delas é o debate sobre a importância da formação e fixação de 

profissionais de saúde. 

 

“As UPAS fortalecem o modelo hospitalocêntrico.O importante 
seria pensar o fortalecimento da Estratégia Saúde da Família e 
sua articulação com o sistema. Outra questão a serconsiderada 
é como fixar os profissionais e solidificar sua formação sem 
uma política de gestão do trabalho e educação, explicitando 
plano de cargos, carreiras e salários e a proposta de educação 
permanente para os trabalhadores da saúde. O que se tem 
verificado é a ampliação da terceirização e a precarização dos 
trabalhadores”. (BRAVO, 2011, p. 23) 

 

Como já citado anteriormente, o projeto das Organizações Sociais 

sustenta que o modelo é próprio para a atuação do Estado em áreas que não 

lhe são exclusivas, ou seja, onde não é requerido o exercício do seu poder de 

autoridade, como a saúde, a educação, esporte, turismo, tecnologia, 

assistência social, dentre outras.  

Entretanto, podemos interrogar sobre esta perspectiva bastante restrita 

da atuação “exclusiva” do Estado vinculado ao seu poder de autoridade. A 

saúde e a educação, por exemplo, são áreas que, embora não sejam 

exclusivas da atuação do Estado, pressupõem que as entidades públicas e 

privadas atuem de modo menos concorrencial do que complementar.  
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Cabe investigar sobre várias questões, por exemplo a proposição do 

contrato de gestão (metas, etc.) não atender as necessidades dos usuários. 

Pergunta-se, a quem será atribuída responsabilidade? O Poder Público poderá 

ser responsabilizado? No caso da saúde, se o Estado não puder ser 

responsabilizado, isso também colide com os princípios da universalização e 

da integralização da saúde no SUS. 

Em relação à falta de compromisso com a população usuária do Sistema 

Único de Saúde, constata-se que esta é a que mais tem sofrido com o 

desmonte do sistema, pois, com a privatização, se oferece um grande risco 

para a efetivação dos direitos sociais, ameaçando assim a quebra do que foi 

conquistado legalmente, fruto de lutas sociais: o direito à saúde.  
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CAPÍTULO 3 – UPAS: PROPOSTAS E DESAFIOS À SAÚDE E AOS 

ASSISTENTES SOCIAIS 

 

 

3.1 – A Trajetória Investigativa na Busca do Conhecimento 

 

 Enfoque dialético-crítico 

 

A pesquisa é um processo investigativo que permite uma aproximação 

da realidade, sendo esta sempre mais rica do que o conhecimento que temos 

dela. Adotando a realidade em sua concreticidade, podemos afirmar de acordo 

com Karl Marx (2008) que “o concreto é concreto porque é a síntese de muitas 

determinações, isto é, unidade do diverso” (p.256-257), por isso, o concreto 

aparece no pensamento como o processo de síntese, como resultado, não 

como ponto de partida, embora seja o verdadeiro ponto de partida. 

Partindo deste entendimento dinâmico e histórico do processo de 

aproximação da realidade, utilizamos como método de análise do objeto, o 

materialismo histórico-dialético, compreendendo os dilemas e desafios no 

cotidiano das intervenções dos assistentes sociais nas sequelas da questão 

social e os interesses postos em um processo contraditório e mutável, 

vinculado a fatores socioeconômicos, culturais e políticos no interior da 

sociedade capitalista.  

O método dialético-crítico permite esclarecimentos, a partir de análise do 

contexto histórico ao qual o sujeito está inserido. Neste estudo, tem relevância 

tal embasamento teórico, uma vez que as bases do método crítico-dialético 

contribuem para a formação da categoria da totalidade. A totalidade, na 

perspectiva dialética, mais do que uma reunião de partes, é um todo articulado. 

O processo de construção do conhecimento desta pesquisa tem como 

meta trazer a reflexão acerca dos novos modelos de gestão da saúde 

implantados no Estado e seus rebatimentos na atuação profissional do 

Assistente Social, tornando necessária a interpretação da realidade, de modo a 

revelar suas inúmeras contradições e significados referentes à influência de tal 

padronização das novas Unidades de Pronto Atendimento e quais as 
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conseqüências do modelo tanto para os usuários como para os profissionais 

nela inseridos.  

No que tange ao tema de nosso estudo, tornou-se desafiadora a 

construção da pesquisa e do referencial teórico, pela escassa produção acerca 

do mesmo, em especial, na área do Serviço Social. Contudo, as características 

de formação generalista e interdisciplinar peculiares à nossa área e também a 

orientação dialético-crítica, foram aspectos que certamente puderam contribuir 

para a realização desta produção. 

A escolha do método de abordagem reflete nosso entendimento de que 

o conhecimento é uma construção que se formula por intermédio de 

movimentos sucessivos de aproximação que permitem compreender a 

realidade. O processo cíclico de apreensão perpassa o movimento entre 

singularidade, particularidade e universalidade, sem se ater especificamente a 

algumas destas partes, mas interligando-as para a compreensão da totalidade. 

Entendemos que o trabalho do Serviço Social possui na raiz profissional 

os dilemas da alienação e das determinações sociais que afetam a coletividade 

dos trabalhadores. O exercício profissional supõe a mediação do mercado de 

trabalho, por tratar-se de uma atividade assalariada (IAMAMOTO, 2008). Não 

há como negar o que a realidade nos impõe enquanto trabalhador assalariado, 

e aqui especificamente, estamos inseridos numa instituição filantrópica – sem 

fins lucrativos, subsidiada por recursos do SUS e de órgãos nacionais e 

internacionais. Fica o desafio e o dilema atual de descobrirmos mecanismos e 

estratégias de assegurar os direitos sociais e de repolitizar a questão social 

nesses espaços sócio-ocupacionais, para além de contornos neoliberais. 

Portanto, as categorias teóricas do método devem orientar a busca pelo 

conhecimento, pois, como construção coletiva que parte da realidade dos 

sujeitos mediando processos de reflexão e desvendamento, a eles deve 

retornar de forma criativa e crítica. 
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 Objetivos  

 

Objetivo Geral: 

 

Identificar as mudanças trazidas pelos novos modelos de gestão em 

Saúde, assim como analisar a atuação profissional, imposta aos Assistentes 

Sociais inseridos nesta realidade. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Conhecer as características dos novos modelos de gestão em Saúde 

inauguradas no Estado; 

2. Caracterizar as demandas institucionais para o Serviço Social nas 

UPAS; 

3. Avaliar como estão se processando tais demandas no interior da ação 

profissional dos Assistentes Sociais. 

 

 Metodologia da Pesquisa  

 

A pesquisa como uma atividade básica da Ciência na sua indagação e 

construção da realidade, tem por base um conjunto de teorias, que se 

expressam em métodos, técnicas, instrumentos e procedimentos de coleta e 

análise de dados. Estas anunciam o percurso realizado, a metodologia 

compreendida como o caminho do pensamento e a prática exercida na 

abordagem da realidade (MINAYO, 1994).  

O caminho percorrido no processo de investigação denominado ― Ciclo 

de Pesquisa (MINAYO, 1994), envolve três fases: a fase exploratória, o 

trabalho de campo e o tratamento do material, que se articulam e 

complementam reciprocamente. A fase exploratória compreende desde a 

formulação do problema de pesquisa, a definição das questões norteadoras, 

objetivos, método, tipo de pesquisa, técnicas de coleta e análise, o universo, 

amostra, dentre outras, trata da fase do planejamento da pesquisa; a fase de 

trabalho de campo refere à aplicação das técnicas, instrumentos, 

procedimentos para abordagem e coleta de dados utilizados no processo de 
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pesquisa; a fase final de tratamento do material, diz respeito ao tratamento do 

material e as formas de análise realizadas com os dados empíricos da coleta 

durante o trabalho de campo. Portanto, apresenta-se o percurso metodológico 

realizado que embasou essa dissertação. 

 

 Tipo de Pesquisa e Técnica de coleta de informações 

 

A abordagem qualitativa de pesquisa tem caráter exploratório e 

explicativo. Conforme Triviños (1987, p. 109), o estudo exploratório “[...] permite 

ao investigador aumentar sua experiência em torno de determinado problema 

[...]” e o caráter explicativo está no esforço de explicá-lo reconstituindo o 

movimento da realidade social. Esta perspectiva objetiva qualificar a apreensão 

do objeto em estudo, produzir conhecimentos acerca da temática e do próprio 

contexto histórico e social que subsidiem a realização de mudanças que 

impactem na realidade onde se encontram inseridos os sujeitos do processo. 

Através da abordagem qualitativa, viabiliza-se a aproximação com a 

dimensão da realidade social concreta na sua totalidade histórica, nas 

expressões humanas constantes nas estruturas, processos, significados e 

representações (MINAYO, 1998). O ser social é concebido como sujeito 

privilegiado do processo de construção da realidade social, cujos aspectos 

integrantes somente podem ser compreendidos partindo-se do significado que 

o próprio sujeito atribui às situações por ele vivenciadas. O contato direto entre 

pesquisador e sujeitos pesquisados constituiu a estratégia de aproximação do 

real utilizada na pesquisa. 

Desta forma, a técnica de observação participante nos permitiu adentrar 

no dia-a-dia dos envolvidos na pesquisa, a fim de conhecermos mais de perto 

suas expectativas, atitudes e condutas diante do problema elencado: Quais 

tendências vêm regendo a lógica de atendimento das UPAS de PE e a atuação 

profissional do Assistente Social inserido nestas Unidades? 

Esta técnica possibilita que o pesquisador aja com naturalidade dentro 

do grupo, incorporando-se às atividades que envolvem os integrantes da 

pesquisa, segundo SORIANO (2004) e esta técnica é uma das mais 

importantes no campo da social, pois  
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“...permite obter informação sobre o comportamento dos 
indivíduos ou grupos sociais, tal qual ela acontece, à diferença 
de outras técnicas que captam informações sobre condutas 
anteriores ou que supostamente se apresentarão no futuro” 
(SORIANO, 2004, p. 147) 

 

A observação ocorreu em três espaços: na Unidade de Pronto 

Atendimento Wilson Campos (Barra de Jangada), no IMIP (Reunião de 

Coordenação/Supervisão de Serviço Social das UPAs e Hospitais geridos pela 

OS Martiniano Fernandes) e no Seminário de Gestão Compartilhada promovido 

pela Secretaria de Saúde de Pernambuco. Focalizando os sujeitos de estudo: 

Assistentes Sociais e Supervisoras de Serviço Social inseridos nas UPAs. 

O processo de pesquisa se desenvolveu em três fases, constituindo-se 

inicialmente de uma pesquisa bibliográfica, tendo como principais referenciais 

teóricos os autores: Bravo (2010), Iamamoto (2008), Menicucci (2007 e 2010), 

Paim (2009) e Vasconcelos(2006). Enfocando estes referenciais teóricos, 

aprofundamos nosso debate acerca do estudo.  

No segundo momento, utilizamos a técnica de observação, de forma 

participativa e dialógica, para possibilitar aos(as) membros(as) uma 

participação ativa e crítica do processo de construção dos dados 

(MINAYO,1994). Foi o momento da participação nas reuniões mensais 

realizadas no IMIP e também a participação no Seminário de gestão 

Compartilhada. A relação de aproximação com as partes que fizeram parte da 

pesquisa se deu por meio de uma rede de contatos da pesquisadora através de 

articulação com a instituição gestora das UPAs. 

Nesta fase fez-se necessária, para dar maior suporte à argumentação, a 

análise de alguns documentos importantes, tais como os protocolos que regem 

as UPAs, o contrato de gestão e rotinas institucionais22
 para os profissionais. 

Na última fase analisamos os dados produzidos, fazendo uma 

interligação entre o conhecimento teórico e a realidade vivenciada pelos 

profissionais, realizando uma análise crítica das informações, possibilitando 

respostas condizentes à problemática e aos objetivos da pesquisa. 

 Análise e interpretação dos dados 

                                                             
22 Vale ressaltar que o Serviço Social iniciou sua atuação profissional nas UPAs sem uma rotina 

específica. Foi através da articulação das Supervisoras que formulou-se um documento que 
está embasando a prática, mas que ainda segue incompleto, em construção (ANEXO II). 
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A coletividade é uma estrutura que se movimenta mediante a força da 

ação social dos indivíduos ou dos grupos e são eles quem detém a capacidade 

de transformação ou não da sociedade em que vivem. Haguette (1987) 

menciona que cabe aos pesquisadores conhecerem as especificidades, os 

mecanismos de sustentação e de mudança da sociedade. Por meio das 

escolhas metodológicas adequadas às preocupações e problematizações que 

têm, os pesquisadores devem se responsabilizar pelas descobertas e por um 

conhecimento mais acurado da realidade que estudam.  

A pesquisa social apóia-se não só em dados sobre o mundo social que 

são construídos nos processos de comunicação, como também no interesse do 

pesquisador que está voltado para a maneira como as pessoas ou grupos 

pensam suas ações e expressam o que é importante para elas. Encontrar um 

caminho entre os diferentes métodos, avaliar suas vantagens e limitações, para 

se conhecer a realidade social, exige do pesquisador a compreensão das 

dimensões na investigação social. Para nortear o estudo da realidade, optou-se 

por uma metodologia qualitativa de pesquisa e de análise de dados. 

Destinada à complexidade de experiências que os sujeitos transparecem 

em suas falas, a pesquisa qualitativa não está preocupada com a quantidade 

de sujeitos a serem pesquisados ou com a dimensão quantitativa dos 

problemas. O que se quer é uma aproximação com os sujeitos, de modo a 

desenvolver um conhecimento mais aprofundado da sua realidade, sendo 

importante para o bom andamento da pesquisa, a interação que deve ser 

estabelecida entre o pesquisador e os sujeitos pesquisados. 

A pré-análise constitui a fase de organização propriamente dita e 

geralmente possui três missões: “a escolha dos documentos a serem 

submetidos à análise, a formulação das hipóteses e dos objetivos e a 

elaboração de indicadores que fundamentem a interpretação final” (BARDIN, 

1977, p. 95).  
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3.2 – A Proposta das Unidades de Pronto Atendimento - UPAs 

 

Em 1988, como citado anteriormente, a nova Constituição Brasileira 

adotou a proposta da Reforma Sanitária (RS) e criou o SUS, sistema público, 

descentralizado, integrado pelas três esferas de governo, para que cada nível 

de atenção preste atendimento resolutivo e qualificado aos usuários, além dos 

fóruns de discussão e decisão que iriam contribuir no processo de 

fortalecimento, consolidação e controle. 

A atenção básica constituiu-se como o que convencionou-se chamar a 

“porta de entrada” do Sistema, sendo a Estratégia de Saúde da Família 

importante espaço de garantia da assistência à saúde integral, individual e 

coletiva, enfatizando a promoção de saúde à população. A origem do Programa 

Saúde da Família ou PSF no Brasil, conhecido hoje como "Estratégia da Saúde 

da Família", teve início, em 1994 como um dos programas propostos pelo 

governo federal aos municípios para implementar a atenção primária 

A Estratégia de Saúde da Família visa à reversão do modelo assistencial 

onde predomina o atendimento emergencial ao doente. A família passa a ser o 

objeto de atenção, no ambiente em que vive, permitindo uma compreensão 

ampliada do processo saúde/doença. (BRASIL, 1997) 

Prevista na Lei 8080, a integralidade da atenção é “entendida como um 

conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos”. 

(BRASIL, 1990a, art. 7.º, inc. II). É espaço privilegiado para que se garanta o 

direito à saúde, preconizado na Constituição de 1988. Segundo Relatório da 

10ª Conferência Nacional de Saúde, 

 

“O Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais e Municipais 
de Saúde devem romper com o modelo de assistência 
individual, fragmentada, curativa e hospitalocêntrica e implantar 
a Atenção Integral à Saúde, através da articulação de todas as 
ações e do cumprimento do preceitos constitucionais e da 
legislação do SUS. Devem ser assegurados o repasse do 
poder e dos recursos até o nível local, a regionalização, a 
hierarquização e a eqüidade, garantindo às populações 
urbanas e rurais o acesso a todos os níveis de atenção e a 
qualquer ação de que necessitem. Deve haver a adequação do 
financiamento, de forma a que permita aos Serviços Públicos 
de Saúde a oferta de ações ambulatoriais, hospitalares, de alto 
custo e de alta complexidade, no âmbito individual e coletivo, e 
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a garantia aos Usuários do acesso aos procedimentos, 
insumos e tecnologias, além das ações de Vigilância e 
Educação em Saúde, Nutrição e outras ações intersetoriais de 
ampliação da qualidade de vida das pessoas. Para isso, os 
Gestores do SUS devem considerar, entre outras questões, 
que a Atenção Integral à Saúde deve ser implementada em 
todas as Unidades e todos os Serviços de Saúde como forma 
de fazer avançar o SUS.” (BRASIL, 1998, p. 71)  

 

A atenção secundária ou média complexidade compõe-se por ações e 

serviços que visam atender aos principais problemas de saúde e agravos da 

população, cuja prática clínica demande disponibilidade de profissionais 

especializados e o uso de recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e 

terapêutico. 

Por fim, temos a Alta Complexidade, que é o conjunto de procedimentos 

que, no contexto do SUS, envolve alta tecnologia e alto custo, objetivando 

propiciar à população, acesso a serviços qualificados, integrando-os aos 

demais níveis de atenção à saúde - atenção básica e de média complexidade. 

(BRASIL, 2009) 

A Portaria 1020/2009 do Ministério da Saúde estabelece diretrizes para 

a implantação do componente pré-hospitalar fixo para a organização de redes 

locorregionais de atenção integral às urgências em conformidade com a 

Política Nacional de Atenção às Urgências. É neste contexto que se inserem e 

inauguram as UPAs, sendo, portanto um estabelecimento de complexidade 

intermediária entre as unidades de saúde e a rede hospitalar. 

Na propaganda eleitoral da então candidata Dilma Rousseff em 2010, 

um dos destaques foi a exaltação das Unidades de Pronto Atendimento 24 

horas, as chamadas UPAs. Apontando a experiência do Estado do Rio de 

Janeiro como grande exemplo, com imagens de uma população satisfeita. 

As Unidades de Pronto-Atendimento são estruturas de complexidade 

intermediária entre as Unidades Básicas de Saúde e as portas hospitalares de 

urgência, compondo rede organizada de Atenção às Urgências. Esta é a 

definição, segundo o Ministério da Saúde, que investiu R$ 188,8 milhões na 

construção de 123 unidades em 2010 e prometendo mais 377 unidades em 

todo o país até o final do mandato da presidente23. 

                                                             
23 Dados contidos na “Revista Radis – Comunicação em saúde” nº83, edição de julho de 2009 
– Fiocruz. Disponível em:http://www.ensp.fiocruz.br/radis/sites/default/files/radis-83.pdf 
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Em Pernambuco, as UPAs passaram a integrar a rede estadual de 

urgência e emergência em janeiro de 2010, com a inauguração da unidade de 

Olinda, na época foi divulgado pela Secretaria de Saúde que o programa foi 

implantado para preencher a carência de atendimento de emergência de média 

complexidade no SUS (PERNAMBUCO, 2010). Segundo o portal eletrônico da 

Secretaria de Saúde estadual, 

 

“Antes, pacientes que sofriam pequenos cortes, torções, 
luxações ou com viroses e febres, por exemplo, precisavam 
buscar assistência nas grandes emergências, já bastante 
sobrecarregadas com vítimas de acidentes de trânsito e 
violência. Sem substituir os PSFs e as policlínicas municipais, 
as UPAs ajudam a desafogar as grandes emergências com um 
atendimento rápido, de qualidade e humanizado, com uma 
resolutividade de 95% dos casos”. (PERNAMBUCO, 2009) 

 

Mesmo com todo o investimento24 na média e alta complexidade 

(inauguração de 14 UPAs e 3 Hospitais todos com gestão compartilhada) em 

detrimento da atenção básica – a qual foi a proposta que se projetou com a Lei 

8080, sendo o principal modelo garantidor da promoção e proteção da saúde, 

prevenção de doenças, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da 

saúde – os níveis de acesso e efetividade continuam insuficientes, pois não 

atingem sequer a média nacional. É o que apontou o Índice de Desempenho do 

SUS (IDSUS 2012), ferramenta que avalia o acesso e a qualidade dos serviços 

de saúde no país. 

Apesar da promessa das UPAs como resolutivas e de importante 

equipamento de suporte aos grandes Hospitais, a situação da saúde em 

Pernambuco ainda não atinge níveis satisfatórios. O IDSUS avalia com 

pontuação de 0 a 10 aos municípios, regiões, estados e ao país com base em 

informações de acesso, que mostram como está a oferta de ações e serviços 

de saúde, e de efetividade, que medem o desempenho do sistema, ou seja, o 

grau com que os serviços e ações de saúde estão atingindo os resultados 

esperados.  

 

                                                             
24

  Para verificar as Unidades de Saúde inauguradas de 2009 ate o presente momento, 
acessar: http://portal.saude.pe.gov.br/institucional/rede-estadual-de-saude/ 

http://portal.saude.pe.gov.br/institucional/rede-estadual-de-saude/
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“ O Índice de Desempenho do SUS (IDSUS) é um indicador 
síntese, que faz uma aferição contextualizada do desempenho 
do Sistema de Único de Saúde (SUS) quanto 
ao acesso (potencial ou obtido) e à efetividade da Atenção 
Básica, das Atenções Ambulatorial e Hospitalar e das 
Urgências e Emergências. A partir da análise e do cruzamento 
de uma série de indicadores simples e compostos, o IDSUS 
avalia o Sistema Único de Saúde que atende aos residentes 
nos municípios, regiões de saúde, estados, regiões, bem como 
em todo país” (BRASIL, 2011 – grifos nossos) 

 

São indicadores25 os determinantes da saúde, as condições de saúde da 

população e a estrutura do sistema de saúde. Vejamos a análise divulgada em 

fevereiro de 2012, apontando os dados de 2011: 

 
                                                       QUADRO 1 

                                            Índice IDSUS Estados Brasileiros 2011 

 

                                                                                        IDSUS 2011 

 

Segundo a tabela apresentada, Pernambuco está abaixo da média 

nacional, inclusive com um dos piores desempenhos do Nordeste, superando 

apenas o Maranhão e o Ceará. O que nos parece é que apesar da criação dos 

novos equipamentos de urgência no Estado, não houve melhoria no acesso à 

saúde.  

A Portaria MS/648/06, que aprova a Política Nacional de Atenção 

Básica, definia que é fundamento da atenção básica ser porta de entrada 

preferencial do sistema e efetivar integração entre ações programáticas e 

demanda espontânea. Deve desenvolver trabalho voltado à solução de 

problemas de saúde mais freqüentes e realizar assistência básica integral e 

                                                             
25

  Os indicadores estão dispostos nos Fundamentos do IDSUS, que aponta a estruturação do 
modelo que avalia o desempenho do Sistema Único de Saúde. Para maior detalhamento, 
acessar: http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/visualizar_texto.cfm?idtxt=38721 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/visualizar_texto.cfm?idtxt=38721
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contínua, o que inclui primeiro atendimento a urgências médicas e 

odontológicas. 

Porém, em 2011, no Decreto nº 750826 as “portas de entrada” são 

definidas como serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS, 

considerando:  

“São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas 
Redes de Atenção à Saúde os serviços: I - de atenção primária; 
II - de atenção de urgência e emergência; III - de atenção 
psicossocial; e IV - especiais de acesso aberto” (BRASIL, 
2011). 

Mediante este novo entendimento concordamos com o médico e 

pesquisador Paulo de Tarso Puccini o qual, além de outros problemas, já 

identificava que o modelo das UPAs incentivaria a confusão com a atenção 

básica: 

 

“A idéia de grave para o usuário tem a ver mais com o temor 
(que não é ilusório) de uma situação que, sem resposta, 
poderia ter consequências sérias para sua vida. Para os 
profissionais de saúde, a idéia de grave é mais sentida como 
razões importantes que levariam a um proceder técnico 
especializado e imediato. No caso de um serviço limitado ao 
pronto-atendimento há um conflito crescente entre essas duas 
lógicas, pois a natureza do trabalho desmotiva a ação clínica 
abrangente e completa do profissional médico e estimula uma 
prática indolente. Estimula, por outro lado, que os usuários 
valorizem exageradamente um contato superficial e sem 
efetividade para a recuperação possível da saúde. 
Profissionais e usuários foram historicamente deseducados 
segundo esse tipo de produção-consumo dos serviços de 
saúde que, com as UPAs, é reforçado. Mudar tal significado 
tem sido um dos desafios do papel transformador esperançado 
para a atenção básica abrangente e integral” (PUCCINI, 2009). 

 

 

E ainda mais, questiona o modelo das UPAs apontando outras críticas,  

 

“o tipo de unidade denominado de pronto-atendimento, 
organizado para prestar serviço específico para demandas 
“simples”, que adota como forma de trabalho médico o contato 
pontual, de baixa qualificação profissional e baixa 
resolubilidade, seria um serviço capaz de pronto-atender de 

                                                             
26 Regulamenta a Lei n

o
 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do 

Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 
articulação interfederativa. 
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forma integral e qualificada. É forçoso perguntar por que não 
resolver essas demandas no âmbito do trabalho da unidade 
básica de saúde ou do pronto-socorro, com seus conjuntos de 
definições e exigências técnicas e profissionais” (PUCCINI, 
2009). 

 

Além disso, Puccini afirma que é uma iniciativa que consome muitos 

recursos, em detrimento de seu emprego no rumo proposto pela reforma 

sanitária. Assim, assistimos à consolidação do projeto de saúde voltado para o 

mercado. 

O projeto saúde articulado ao mercado ou a reatualização do modelo 

médico assistencial privatista, está pautado na Política de Ajuste que tem como 

principais tendências a contenção dos gastos com racionalização da oferta. 

Suas principais propostas são: caráter focalizado para atender às populações 

vulneráveis através do pacote básico para a saúde, ampliação da privatização, 

estímulo ao seguro privado, descentralização dos serviços ao nível local, 

eliminação da vinculação de fonte com relação ao financiamento (Costa apud 

Bravo, 2009). 

 

“O Projeto de Reforma Sanitária está perdendo a disputa para 
o Projeto voltado para o mercado. Os valores solidários que 
pautaram as formulações da concepção de Seguridade Social, 
inscrita na Constituição de 1988, estão sendo substituídos 
pelos valores individualistas que fortalecem a consolidação do 
SUS para os pobres e a segmentação do sistema” (BRAVO, 
2009, p.21). 

 

O grande exemplo disso é o que Soares (2010) aponta em seu estudo, 

como o SUS possível, 

 

“[...] a concretização do SUS, conforme seu marco legal 
original, para grande parte do movimento sanitário, deixa de 
ser espaço político estratégico de atendimento dos interesses 
da classe trabalhadora e de sua organização em torno de um 
projeto societário alternativo e passa a ser concebida no 
interior do campo das possibilidades, isto é, o SUS possível 
diante do ajuste neoliberal” (SOARES, 2010, p. 47) 

 

Soares sinaliza ainda, que não é à toa que atualmente o desenho da 

política de saúde seja muito semelhante à proposta de Bresser Pereira. 

Tomemos como exemplo os contratos de gestão que regem as UPAs. O 
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relatório mensal de gestão é um instrumento que apresenta os resultados 

mensais alcançados com a execução do Contrato de Gestão e deverá ser 

elaborado em conformidade ao roteiro, apontando se a Unidade foi capaz ou 

não de cumprir as metas propostas, dentre elas: 

- Atender 6.000 usuários por mês; 

- Prestar 4 consultas por hora para cada profissional médico; 

- Aplicar questionários de avaliação com, no mínimo 10% dos usuários 

atendidos por dia; 

- Redução de custos; 

- Inclusão de serviços terceirizados. 

Vale destacar que de acordo com o discurso que impera entre os 

gestores da Unidades, visualizado tanto no Seminário de gestão 

Compartilhada27, quanto no cotidiano de trabalho na Unidade, a terceirização é 

sinônimo de boa prestação dos serviços, pois sem licitação, torna-se eficiente e 

eficaz trocar de fornecedor, caso não seja satisfatório o desempenho do 

contratado. 

Ao analisarmos o “RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO DO 

CONTRATO DE GESTÃO DAS UPAS”, que contém o seu roteiro para 

elaboração, observamos que os termos “produção” (parte variável do repasse 

do recurso, onde incide descontos quando do não cumprimento de metas) e 

“monitoramento do tempo de atendimento” (tempo estipulado para cada tipo de 

atendimento, incluindo o atendimento social) são recorrentes. 

Nossa interpretação do documento visualiza que a lógica que norteia a 

gestão dessas unidades está comprometida prioritariamente com dados 

quantitativos em prejuízo dos qualitativos, é o que podemos chamar de 

modelos gerenciais privatizantes (termo utilizado nos documentos da Frente 

Nacional contra a Privatização da Saúde
28

), pois não há solicitação, por 

exemplo, de nenhum indicador social. 

                                                             
27

 Este Seminário reuniu diretores e coordenadores de Unidades de Saúde gerenciadas por OS 

em PE e as equipes técnicas de acompanhamento dos Contratos de Gestão e das informações 
da gestão clínica, administrativa e financeira. 
28

 A Frente é composta por diversas entidades, movimentos sociais, fóruns de saúde, centrais 

sindicais, sindicatos, partidos políticos e projetos universitários tem por objetivo defender o 
SUS público, estatal, gratuito e para todos, e lutar contra a privatização da saúde e pela 
Reforma Sanitária formulada nos anos 1980 (Revista Cadernos de Saúde – Set. 2011). 
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Francisco Batista Júnior, presidente anterior do CNS (Conselho Nacional 

de Saúde afirma que quem trabalha com a vida das pessoas não pode e não 

deve ser submetido à “lógica de mercado”, que em se tratando de saúde e da 

vida das pessoas, é um conceito absolutamente anacrônico e incompatível com 

a Reforma Sanitária e com os princípios da ética e do humanismo. Ele coloca 

que se faz necessário, 

 

“...um amplo Programa Nacional de reestruturação e 
fortalecimento da rede pública estatal nas três esferas de 
governo e de relação interinstitucional, na perspectiva de 
viabilizar uma ação intersetorial permanente, com ênfase nas 
questões do emprego, renda e sua distribuição, combate a 
violência em todos os níveis, desenvolvimento sustentável, 
preservação do meio ambiente e uma proposta de acesso à 
educação pública radicalmente qualificada e democratizada” 
(JUNIOR, 2001, p. 41) 

 

Entendemos dessa maneira que com decisão política, controle social, 

prática efetiva da democracia participativa e obediência à legislação vigente 

devidamente aperfeiçoada quando for o caso, teremos avanços e efetivas 

melhorias para construção de um SUS sintonizado com os princípios da 

Reforma Sanitária no Brasil. 
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3.3 – Programa de Acolhimento com Classificação de Risco e novas 

demandas para o serviço social 

 

 A proposta do Programa no estado de Pernambuco 

 

O que temos vivenciado no estado é que, apesar de toda fragilidade da 

Atenção Básica nos municípios, relacionadas tanto à uma precariedade 

estrutural tanto de recursos humanos e técnicos como de instalações e 

capacidade física, os investimentos estão sendo direcionados para a atenção 

especializada.  

Estas questões têm sido inquietação constante de pesquisadores e 

estudiosos no processo de descentralização das políticas sociais e de saúde 

(Arretche, 2000; Souza, 1999). Em tais estudos, algumas variáveis 

relacionadas às características político-institucionais dos municípios têm sido 

destacadas: ausência ou fragilidade do corpo técnico burocrático, dependência 

financeira frente ao governo federal, presença e persistência de arranjos 

políticos clientelistas, descontinuidade administrativa e dificuldades na 

contratação e fixação de profissionais mais qualificados nos pequenos 

municípios ou naqueles mais pobres. São variáveis importantes que explicam 

indubitavelmente as restrições e limites imperativos. 

Vivenciamos, desde 2009, grande investimentos para a média e alta 

complexidade em Pernambuco com a inauguração dos estabelecimentos de 

saúde destes níveis de atenção. Por decisão política, têm sido gerenciados por 

fundações privadas, que têm requisitado novas demandas para a prática 

profissional do Serviço Social, demandas estas que muitas vezes obedecem à 

lógica da mercantilização da saúde.  

A rede IMIP Hospitalar, através da Organização Social, Fundação 

Professor Martiniano Fernandes - Entidade filantrópica (Privada não lucrativa) 

que atua nas áreas de assistência médico-social, ensino, pesquisa e extensão 

comunitária, abrange em Pernambuco o maior número de UPAs sob sua 

gestão29, que seguem o Programa de Acolhimento por Classificação de Risco. 

                                                             
29 Ao todo são 14 UPAs no Estado, destas, 8 estão sendo geridas pelo IMIP: Barra de 
Jangada, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Engenho Velho, Igarassu, Paulista, São 
Lourenço da Mata, Olinda. Além dos hospitais Dom Hélder Câmara, Dom Malan, Miguel Arraes 
e Regional de Juazeiro. As demais Unidades seguem administração indicada: Imbiribeira – 
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Neste modelo, a prioridade de atendimento nas emergências não é a ordem de 

chegada, mas sim, a gravidade da condição clínica do paciente.  

O Ministério da Saúde tem reafirmado o HumanizaSUS como política 

que atravessa as diferentes ações e instâncias do SUS, englobando os 

diferentes níveis e dimensões da atenção e da gestão.  Segundo a série B dos 

Textos Básicos de Saúde – intitulado “Acolhimento e Classificação de Risco 

nos Serviços de Urgência” – produzidos por tal Ministério,  

 

“A Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do 
SUS aposta na indissociabilidade entre os modos de produzir 
saúde e os modos de gerir os processos de trabalho, entre 
atenção e gestão, entre clínica e política, entre produção de 
saúde e produção de subjetividade.” (BRASIL, 2009) 
 

E em relação ao Acolhimento com Classificação de Risco e as 

mudanças possíveis no trabalho nos serviços de urgência, se propõe a 

 

“[...] avaliar riscos e vulnerabilidade. Implica estar atento tanto 
ao grau de sofrimento físico quanto psíquico, pois muitas vezes 
o usuário que chega andando, sem sinais visíveis de 
problemas físicos, mas muito angustiado, pode estar mais 
necessitado de atendimento e com maior grau de risco e 
vulnerabilidade.” (BRASIL, 2009) 

 

Todo esse aparato visa a melhoria do acesso dos usuários, propondo a 

mudança na forma tradicional de entrada por filas e ordem de chegada, 

mudança das relações entre profissionais de saúde e usuários no que se refere 

à forma de escuta, aperfeiçoamento do trabalho em equipe, aumento da 

responsabilização dos profissionais de saúde, elevação dos graus de vínculo e 

confiança entre eles e abordagem do usuário para além da doença e suas 

queixas, além da pactuação com o usuário da resposta possível à sua 

demanda, de acordo com a capacidade do serviço. 

Ainda de acordo com o texto, todos os profissionais de saúde fazem 

acolhimento, entretanto, 

 

                                                                                                                                                                                   
Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde, Caxangá – Fundação Manoel da Silva 
Almeida, Torrões – Santa Casa de Misericórdia, Nova Descoberta – Hospital Maria Lucinda, 
Curado e Ibura – Hospital Tricentenário. 
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“[...]nas “portas de entrada”, os serviços de saúde podem 
demandar a necessidade de um grupo de profissionais de 
saúde preparado para promover o primeiro contato com o 
usuário, identificando sua demanda, orientando-o quanto aos 
fluxos internos do serviço e quanto ao funcionamento da rede 
de saúde local” (BRASIL, 2009). 

 

É o caso da Enfermagem nas UPAs. Nestas Unidades contamos com 

salas de triagem denominadas “salas de classificação” onde estes profissionais 

avaliam a prioridade no atendimento e conferem a devida pulseira indicativa do 

grau de sofrimento e/ou risco do usuário:  

 Cor vermelha – Indica prioridade 1, ou seja, risco de morte. O 

usuário necessita de avaliação e estabilização, de nível 

emergencial clínico e/ou traumático. Após a estabilização estes 

usuários serão encaminhados para as outras áreas. 

 Cor Amarela – Indica prioridade 2, requer atendimento médico 

com rapidez, com tempo médio de espera de no máximo 20 

minutos. São usuários semi-críticos a serem estabilizados. Podem 

aguardar vagas pra as unidades de internação ou remoções e/ou 

hospitais de retaguarda; 

 Cor Verde – Usuários não críticos, necessitando de medicação e 

observação, mas que devem aguardar até que os atendimentos 

prioritários sejam atendidos; 

 Cor Azul – Usuários não-graves, mas que necessitam ou 

procuram o atendimento de urgência. São encaminhados ao 

Serviço Social para serem orientados acerca do local adequado 

para atendimento à sua necessidade 

De acordo com tal modelo classificatório, todo usuário classificado como 

azul torna-se usuário exclusivo do Serviço Social. Ele é encaminhado ao setor 

de Serviço Social pois foi identificada que sua demanda não se caracteriza 

como urgência, portanto, não será atendido na UPA. Este público é bastante 

complexo, traz questões permeadas por determinantes que tem de ser bem 

compreendidos e analisados criticamente para que não se pratique uma 

intervenção moralizadora, ou até mesmo sem a análise crítica, dadas as 

condições nas quais estamos inseridos.  
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Os usuários considerados “fora do perfil” classificatório na maioria dos 

casos procura a UPA alegando não ter conseguido acessar a rede básica de 

saúde. Muitas vezes precisam de uma consulta ambulatorial com um 

especialista, porém, por conta do tempo de espera para conseguir a consulta 

na Unidade Básica ou pela falta/escassez da especialidade no município, 

dirigem-se à emergência, intentando resolver seus problemas de saúde.  

Ao chegar no Setor Social já foi “negado” ao usuário o atendimento 

naquela Unidade, o que causa inquietação e difícil aceitação, e além disso, a 

orientação é para referenciarmos os usuários a procurarem justamente a 

Atenção Básica que muitas vezes não funciona como deveria.  

Concordando com Soares (2010), entendemos que as ações 

emergenciais tendem à reprodução da lógica individualista, curativa e 

predominantemente assistencial, 

 

“Em meio a esse cotidiano de urgência, não há tempo para 
refletir, no máximo pensar de modo imediato na ação, a lógica 
institucional impulsiona os profissionais a circunscreverem-se 
ao imediato, ao pragmático e ao urgente.[...] O espaço de 
articulação e intervenção estratégica e crítica fundada numa 
racionalidade contra-hegemônica fica cada vez mais restrito” 
(SOARES, 2010, p.64) 

 

É aí que se impõe o compromisso com a classe trabalhadora para não 

cairmos no erro da romantização do SUS, respondendo aos usuários com 

arquétipos prontos e simplificados como a rasa intervenção de “orientar a 

procurar o PSF”. O compromisso de provocarmos a garantia do direito à saúde 

está intimamente ligado ao compromisso da negação de uma prática 

profissional meramente institucionalizada.  

 

 Atuação profissional do Assistente Social nas UPAs 

 

Em cada das 14 UPAs implantadas e Pernambuco, existe uma equipe 

de 6 Assistentes Sociais trabalhando em regime de plantão e 1 diarista que 

assume a supervisão da equipe. Durante todo esse processo de implantação 

das UPAs foram admitidos(as) 98 profissionais. 
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Entendemos que nossa ação tem por objetivo garantir o acesso aos 

serviço de saúde como direito social, compreendendo que 

 

 “[...] cabe ao Serviço Social – numa ação necessariamente 
articulada com outros segmentos que defendem o 
aprofundamento do Sistema Único de Saúde (SUS) – formular 
estratégias que busquem reforçar ou criar experiências nos 
serviços de saúde que efetivem o direito social à saúde, 
atentando que o trabalho do assistente social que queira ter 
como norte o projeto-ético político profissional tem de, 
necessariamente, estar articulado ao projeto da reforma 
sanitária (MATOS, 2003; BRAVO; MATOS, 2004). Considera-
se que o Código de Ética da profissão apresenta ferramentas 
imprescindíveis para o trabalho dos assistentes sociais na 
saúde em todas as suas dimensões: na prestação de serviços 
diretos à população, no planejamento, na assessoria, na 
gestão e na mobilização e participação social” (CFESS, 2009, 
p. 30) 

 

Perceber as demandas imediatas dos usuários e usuárias como síntese 

das contradições de relações sociais desiguais, que rebatem em condições de 

vida pauperizadas em seu mais amplo sentido, também é um compromisso 

imperativo para uma atuação qualificada,  

  

“o objetivo da profissão, na área da saúde, passa pela 
compreensão dos determinantes sociais, econômicos e 
culturais que interferem no processo saúde-doença e na busca 
de estratégias político-institucionais para o enfrentamento 
dessas questões.” (CFESS, 2009, p. 28) 

 

A lista de atividades construída durante as reuniões com todas as 

Supervisoras de Serviço Social das UPAs – com resistência e muita articulação 

entre as equipes de Serviço Social das UPAs gerenciadas pelo IMIP Hospitalar 

– como rotina, aponta para: 

 Orientação e esclarecimento à população acerca do Programa de 

Acolhimento com Classificação de Risco; 

 Articulação com a Rede socioassistencial e de saúde do 

município, para garantir os direitos dos usuários; 

 Orientação dos usuários sobre limites e possibilidades do SUS e 

as formas de denúncia, mobilização e organização; 
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 Informar aos usuários e acompanhantes sobre os seus direitos 

sociais e órgãos responsáveis pela sua concretização; 

 Garantia do direito dos usuários de participarem da avaliação dos 

serviços de saúde através da intervenção com os questionários, 

sendo necessário tensionar a participação na avaliação e 

encaminhamento das sugestões e críticas; 

 Notificação de violência contra mulher, idoso, criança e 

adolescente, ou de qualquer outra pessoa vítima de violência 

quando atendidas pelo Serviço Social. E se necessário contatar 

órgão responsável; 

 Desenvolvimento de relatórios sociais para encaminhamentos à 

rede socioassistencial e de saúde quando houver violação de 

direitos; 

 Contribuir, juntamente com a equipe multidisciplinar, para a 

concretização da política Nacional de Humanização da Saúde; 

 Orientação relacionada ao funcionamento da rede de saúde. 

(Forma de acesso aos serviços);  

 Escuta e orientação de usuários e acompanhantes que desejem 

ausentar-se da Unidade antes da alta médica, no sentido de 

contribuir num processo educativo que garanta a permanência e 

continuidade do tratamento destes cidadãos; 

 Emissão de declaração de comparecimento para os usuários 

atendidos pelo Serviço Social; 

 Garantia do direito à informação dos usuários e usuárias 

relacionado à forma de funcionamento da unidade, especialidades 

médicas existentes, quando isso é demandado do Serviço Social; 

 Em caso de óbito, orientação à família acerca dos procedimentos 

posteriores ao falecimento, dos procedimentos da Unidade e de 

serviços previdenciários; 

Esta lista foi construída antes que se padronizasse uma rotina única 

(rotina esta ainda em adaptação). Porém, podemos dizer que em relação às 

perspectivas\demandas institucionais para o Serviço Social, os interesses se 

contradizem e podem mesmo ser antagônicos. Todas estas atividades listadas 
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anteriormente foram construídas e defendidas pelos Assistentes Sociais com 

muita resistência, para que se solidifique como a nossa proposta de Serviço 

Social.  

Quando falamos em resistência nos referimos à exaustiva tarefa de 

implementar nossa proposta profissional, os objetivos da profissão para a área 

de saúde – com o respaldo dos Parâmetros para a atuação dos Assistentes 

Sociais na Saúde –, de não termos uma perspectiva fragmentada da ação, da 

luta diária para mostrar aos gestores e à equipe interdisciplinar os nossos 

princípios éticos, a árdua tarefa de não não caírmos no possibilismo,  

 

“Que significa flexibilizar os princípios defendidos no projeto 
ético-político profissional e na proposta de Reforma Sanitária 
com vistas a assegurar pequenos ganhos políticos, a partir de 
concessões e revisionismos teórico-políticos” (BRAZ apud 
CEFESS, 2009, p.29). 

 

A crítica que se faz a estes atendimentos encaminhados ao setor é que, 

como os usuários não serão atendidos na Unidade, o Assistente Social seja o 

responsável pela negação do direito. É uma intervenção delicada, que requer 

amplo domínio teórico e prático para que a intervenção não se resuma a um 

repasse de endereço ou informação. 

Para além dos atendimentos aos usuários classificados como azuis, 

outras ações são impostas ao Serviço Social, propostas pelo pacto de gestão 

entre as Instituições que gerenciam as UPAs e o Estado. Existem metas e 

procedimentos a serem seguidos que esbarram com uma atuação profissional 

que garanta o sigilo profissional. 

Estamos inseridos em uma emergência, por isso, entende-se que existe 

um “tempo hábil” para realizarmos nossos atendimentos, desta forma inicia-se 

uma corrida desde a ocasião da entrada do usuário na Unidade, passando pela 

sala do Serviço Social até o momento da “alta social”. O que devemos ter em 

mente é que nosso público é diferenciado, não necessita de atendimento 

emergencial, e toda a escuta e orientação podem demandar um tempo que não 

pode ser delimitado. Aprofundaremos no ultimo tópico estas questões. 

Como só existe um único profissional de Serviço Social no plantão, o 

mesmo é acionado em vários momentos para atuar junto aos usuários e 
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familiares que estão nas outras áreas (verde, amarela e vermelha), o que 

também pode gerar um tempo maior de espera.  

Apesar de entendermos por um lado que essa determinação vem da 

preocupação com o tempo que o usuário espera por atendimento, por outro 

nos inquietamos com a qualidade dos serviços prestados diante de uma lógica 

produtivista e simplista do exercício profissional. Se não nos comprometemos 

com uma atuação que confirme nossa ética profissional e a defesa do SUS tal 

como ele está preconizado, há possibilidade de preocupar-se mais com as 

estatísticas do que com os seres humanos que ali estão. 

Uma atividade que foi colocada como de nossa responsabilidade nas 

Unidades, é a aplicação de questionários (ANEXO I) com os usuários que 

passaram por todo o processo de atendimento na Unidade (Recepção – 

Classificação – Procedimento médico - Alta) e/ou seus acompanhantes. Devem 

ser aplicados diariamente 10% do número total de pessoas classificadas 

naquele dia30, esta é uma norma padronizada para todas as Unidades. 

Neste questionário podemos visualizar imediatamente seu caráter 

policialesco e punitivo. Questões sobre a boa vontade, educação e disposição 

dos recepcionistas, enfermeiros e médicos, são alguns dos pontos que 

devemos levantar para os usuários informarem seu grau de satisfação. Os 

Auxiliares de Serviços Gerais também são avaliados nas entrelinhas, pois é 

perguntado sobre a limpeza do ambiente. Finalmente existe espaço para, se o 

usuário tiver interesse, apontar outras observações, é neste momento que o 

profissional de Serviço Social dialoga com o usuário na tentativa de conhecer 

as condições de vida e trabalho dos usuários, e os determinantes sociais que 

estão interferindo no seu processo saúde-doença, ou seja, ir além das 

aparências. 

As respostas dadas pelos entrevistados são tabuladas em um programa 

no computador e entregues ao gestor da Unidade, que toma as decisões que 

ache pertinente para cada. Aos funcionários as medidas podem ir desde 

advertências verbais ou escritas até demissões, e para os terceirizados pode 

existir a perda do contrato e a troca do serviço. 
                                                             

30
 A média diária de atendimentos na UPA de Wilsom Campos é de 500 pessoas, ou seja, 

aplicação de 50 questionários. 
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Diante disso fica clara a incongruência entre a utilização de tal 

instrumental com as atribuições do Assistente Social. Primeiramente por 

colocar os profissionais num patamar de fiscalizadores, o que gera mal estar 

entre a equipe, e segundo por fragmentar a relação com os demais 

profissionais. 

Como estabelecer uma relação de solidariedade e confiança com os 

demais profissionais diante disto? Como incentivar, sempre que possível, a 

prática profissional interdisciplinar? Fica o desafio diário para a construção em 

bases sólidas de respeito, para que o Assistente Social seja visto como um 

profissional que caminha com a classe trabalhadora, e não com os ditames do 

capital.  

O discurso da Humanização do SUS é outro ponto que merece destaque 

pela direção para qual está seguindo. Ele traz em seu conteúdo uma tendência 

que identificamos como crescente e que vem tomando corpo dentro da política 

de saúde atualmente é o tratamento de tal humanização como o tratar bem, o 

carinho com o usuário, em síntese, localizada no campo subjetivo. E essa 

“missão humanizadora” tem sido solicitada aos assistentes sociais.  

A Humanização do SUS depende de cada e todos profissionais, não se 

restringindo tal responsabilidade a nenhuma profissão em especial. A partir do 

entendimento de que a saúde é direito de todos e dever do Estado, temos 

clareza de que tal humanização só se concretiza no fortalecimento e 

esclarecimento dos usuários, na construção de mecanismos de controle social, 

e na garantia do acesso à saúde, além de condições de trabalho e salário 

dignos para os profissionais inseridos neste processo. 

A minimização dos conflitos relacionados às reclamações dos usuários, 

também ganha espaço no rol de solicitações aos profissionais de Serviço 

Social. Queixas provenientes pela demora do resultado de exames, ausência 

de profissional médico, “maus tratros”, etc, têm sido direcionados ao Setor 

Social31. Concordando com Iamamoto, 

 

“...ao capital interessa uma prática profissional dos assistentes 
sociais e dos demais trabalhadores sociais que controle e 
minimize os efeitos e disfarce as conseqüências geradas por 
sua forma de exploração dos homens – a „questão social‟. Uma 

                                                             
31

 Não existe ouvidora nas UPAs. 
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prática que, ao mesmo tempo exige que as ações 
compreendidas sejam funcionais ao sistema e alimentem o 
processo de alienação dos trabalhadores.” (Iamamoto apud 
Vasconcelos, 2008) 

 

Em acordo com as palavras supracitadas, nos posicionamos a favor de 

uma prática que contribua para que o usuário enxergue a realidade de uma 

maneira questionadora, que reflita sobre sua situação e almeje formas de 

organização. Escuta, apoio, orientação sobre as formas de denúncia, 

mobilização e organização é que devem fazer parte da rotina. 

Sabemos que as UPAs são equipamentos de saúde que há bem pouco 

tempo não faziam parte da nossa realidade e é justamente por isso que se faz 

necessária a construção de uma rotina que se distancie ao máximo da lógica 

mercadológica que paira sobre o SUS, condizente com nossos princípios 

profissionais: Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e 

do autoritarismo; Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa 

primordial de toda sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis sociais e 

políticos das classes trabalhadoras; Defesa do aprofundamento da democracia; 

Posicionamento em favor da eqüidade e justiça social, que assegure 

universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e 

políticas sociais, bem como sua gestão democrática.  
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3.4 – Experiência na UPA Wilson Campos: Desafios para consolidação do 

Projeto Ético-Politico. 

 

 Panorama da Saúde em Jaboatão dos Guararapes 

 
 Ao reconhecer que há temas/situações demandadas pelos usuários da 

UPA à equipe de Serviço Social, faz-se necessário que se identifique o que é 

prevalente no seu território e quais são os equipamentos disponíveis. Devemos 

conhecer e organizar a oferta dos serviços de saúde levando-se em conta as 

especificidades que incluem o contexto local. 

A UPA Wilson Campos, localizada em Barra de Jangada no município 

de Jaboatão dos Guararapes, foi inaugurada no dia 02 de julho de 2010. 

Inicialmente com atendimento em pediatria e clínica geral, após alguns meses 

foi inaugurado o atendimento em ortopedia. 

Jaboatão dos Guararapes é uma cidade com Área de 258 km² e 

população total de 687 mil habitantes. Subdivide-se em 6 regionais, das quais 

as mais populosas são as regionais 2, 5 e 6, com 130.761, 191.893 e 124.026 

habitantes, respectivamente. Cada regional conta com recursos e realidades 

díspares. 

 

QUADRO 2 

Mapa das Regionais Jaboatão dos Gurarapes 
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A regional 6, onde está localizada a UPA, é formada pela região 

litorânea, composta pelas praias de Piedade, Candeias e Barra de Jangada, 

além de manguezais, área de restinga e a foz do Rio Jaboatão, que se lança 

diretamente no Oceano. É a área mais desenvolvida da cidade, onde se 

encontra o pólo hoteleiro e turístico. Não somente isto, a regional 6 é repleta de 

comunidades carentes, excluídas dos padrões de consumo dominantes nos 3 

bairros principais. Com a ausência de saneamento básico, escolas, e atenção 

básica à saúde, a região caracteriza-se por processos sócio-econômicos muito 

distintos.  

 

 

QUADRO 3 

Regional Praias – Jaboatão dos Guararapes 
 

 
 
 

 

Buscando compreender a realidade na qual estamos inseridos, no 

sentido do mapear a situação da saúde no município, procuramos a Secretaria 

de Saúde de Jaboatão dos Guararapes, que nos apresentou o panorama dos 

equipamentos de saúde existentes: 

 

 



100 
 

 
QUADRO 4 

Equipamentos de Saúde – Jaboatão dos Guararapes 
 

 
 
 

QUADRO 5 
Rede Socioassistencial– Jaboatão dos Guararapes 

 

 
 

O mapeamento é importante, visto que, em vários momentos o 

profissional vai tomá-lo como referência para a orientação/encaminhamento 

dos usuários, além de fazer análises e avaliações da situação da política de 

saúde. 
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O quadro acima reforça a idéia de que existem equipamentos, mas estes 

não estão respondendo às necessidades dos usuários e usuárias do município, 

pois se a rede estivesse funcionando com qualidade, a UPA não atenderia em 

média 500 usuários por dia – de acordo com Relatório Mensal – em sua 

maioria com queixas a serem solucionadas na atenção básica. 

 

 Em cena: Propostas para as práticas em saúde. 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS), conforme previsto na Constituição e 

na legislação vigente é uma estratégia consistente de reforma democrática do 

Estado. Tem como princípios, a Universalidade, a Integralidade e a Equidade 

no acesso aos serviços de saúde; a Hierarquização do Sistema e das ações e 

serviços de saúde; a Descentralização da Gestão, Ações e Serviços; a Par-

ticipação da População na definição da política de saúde; o Controle Social da 

implementação da política de saúde e a Autonomia dos Gestores – gestão 

única em cada esfera de governo com a utilização de Plano e Fundo de Saúde 

para a gestão dos recursos orçamentários, financeiros e contábeis. 

Com a abertura deixada na Constituição acerca da iniciativa privada 

dentro do SUS, o Governo Federal concebeu o Estado dentro de seu Plano 

Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, com quatro setores importantes: O 

Núcleo Estratégico (o único papel exclusivo do Estado era o de preparar, definir 

e fazer cumprir as leis, e, estabelecer relações diplomáticas, além da defesa do 

território), os Serviços Monopolistas de Estado (Eram assim chamados, 

aqueles serviços, cujo principal usuário é o próprio Estado), o Setor de 

Produção de Bens e Serviços para o Mercado (Seriam aqueles constituídos, na 

época, por empresas públicas que garantiam acesso da população a bens e 

serviços de infra-estrutura. O Governo entendia que deveriam ser transferidas 

para empresas lucrativas) e por fim Os Serviços Sociais Competitivos, 

 

“[...]para este setor, o Governo propôs a “livre disputa de 
mercado” entre as instituições privadas, com o objetivo de 
promover a “eficiência e menor custo dos serviços sociais 
oferecidos pelas instituições privadas”. Transmitia com isto, 
idéia do “desperdício na administração pública”. Estes serviços 
eram: Educação, Saúde, Cultura, Produção de Ciência e 
Tecnologia. Para estes setores, propôs a estruturação das 
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Organizações Sociais (OSs), que seriam entidades de “direito 
privado”, “sem fins lucrativos”, que deveriam manter “Contratos 
de Gestão” com o Governo Federal, que entraria com o 
patrimônio (instalações/equipamentos), pessoal, recursos 
orçamentários e, em contrapartida, a entidade se 
responsabilizaria por um nível de atendimento da demanda 
social, podendo vender serviços conforme sua capacidade. 
Neste caso, a propriedade seria a “pública não-estatal”. O 
Governo FHC defendia que o Estado não deveria assumir 
novos serviços e que os mesmos deveriam ser ampliados, 
quando necessários, por meio das Organizações Sociais 
(OSs).(REZENDE, 2007, p.27)  

  

Analisando o Contrato de Gestão da UPA de Barra de Jangada, 

verificamos uma série de metas solicitadas que devem ser contempladas e 

comprovadas no relatório das metas contratualizadas. Diante das condições 

impostas os profissionais são monitorados e rigidamente conduzidos a 

alcançarem os objetivos da instituição. 

 Percebemos que em sua esmagadora maioria, o contrato aborda 

prioritariamente questões orçamentárias, como repasse de recursos, prestação 

de contas, controle de gastos, inventário e avaliação de bens. Chama atenção 

o valor repassado para o primeiro ano de vigência de Unidade, estimado em 

R$ 10.332.470,88 (dez milhões, trezentos e trinta e dois mil, quatrocentos e 

setenta reais e oitenta e oito centavos), mediante a liberação de 12 parcelas 

(PERNAMBUCO, 2010, p.7) 

A leitura minuciosa do documento traz elementos que à primeira vista 

podem parecer ações humanizadas, mas que têm tido sérios rebatimentos na 

ação profissional dos trabalhadores. É o que está previsto em sua cláusula 

terceira “Do compromisso das partes”, lá está assinalado como alvo: ”alcançar 

os índices de produtividade e qualidade” além de “acompanhar e monitorar o 

tempo de espera dos pacientes” (PERNAMBUCO, 2010, p.5). 

No contrato de gestão não está disposta de forma clara qual seria esse 

tempo. O que convencionou-se seguir para delimitação de tempo de espera e 

de permanência foi o Protocolo de Manchester32. O que comprova a 

                                                             
32

 Trata-se de uma metodologia de trabalho implementada em Manchester em 1997 e 
amplamente divulgada no Reino Unido,estando em curso sua aplicação em vários outros 
países como Portugal, Suécia,Holanda e Espanha. Além disso o GBACR (Grupo Brasileiro de 
Classificação de Risco) está autorizado pelo MTG e GPT a implantá-lo no Brasil. Para maior 
detalhamento acerca deste tipo de triagem acessar o seguinte endereço eletrônico: 
http://pt.scribd.com/doc/23680912/Documento-explicativo-Triagem-Manchester.  

http://pt.scribd.com/doc/23680912/Documento-explicativo-Triagem-Manchester
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incompletude do modelo, que ainda não tem bem definido seu fluxograma. A 

utilização deste protocolo classifica o paciente em categorias identificadas por 

um número ou nome ou cor e tempo alvo de observação inicial. 

A utilização deste protocolo classifica o paciente numa de 5 categorias 

identificadas por um número ou nome ou cor ou tempo alvo de observação 

inicial:  

1 = Emergente = Vermelho = 0 minutos 

2 = Muito urgente = Laranja = 10 min 

3 = Urgente = Amarelo = 60 min 

4 = Pouco Urgente = Verde = 120 min 

5 = Não urgente = Azul = 240 min 

Devido à livre iniciativa dos gestores, esse protocolo foi adaptado, e 

através de circular interna foi repassado que retirou-se a cor laranja e houve 

alterações no tempo de espera. Desta forma, decidiu-se que a recomendação 

para o atendimento social não ultrapasse duas horas (chegada do usuário até a 

classificação, classificação até o atendimento). 

Sabemos que, para uma atuação qualificada não existe tempo 

determinado. Cada caso requer exatamente o tempo necessário para sua 

resolução, principalmente quando dependemos de uma rede socioassistencial 

precarizada. E aí não nos referimos apenas ao atendimento social, mas 

também ao atendimento médico e de enfermagem.  

Voltando à nossa área específica, foi observado que o setor recebe 

casos complexos, como mulheres, idosos e crianças em situação de violência, 

população de rua sem referência familiar, usuário de álcool e outras drogas, 

crianças desacompanhadas, etc. Tudo isso exemplifica os nós diários a serem 

desatados e a diversidade de demandas. O problema aparece quando o tempo 

estipulado começa a ser um fator pressionador, pois o profissional é 

considerado “fora do perfil” caso não conclua sua meta. O contrato diz ainda 

que “As metas contratuais serão avaliadas, e em caso de não cumprimento 

será efetuado desconto de 40% no repasse” (PERNAMBUCO, 2010, p.8), daí a 

corrida para que todos contemplem o projeto da OS. 

Outro ponto polêmico do Contrato refere-se à avaliação de satisfação 

dos pacientes e acompanhantes. Na página 11, está colocado que deve-se 

implantar um serviço de atendimento ao usuário, como medida de controle 
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social. Desta forma, foi elaborado o questionário de avaliação, aplicado na 

maioria das UPAs pelos Assistentes Sociais. 

Parece-nos que a expressão controle social tem sido alvo de práticas 

diversas pelos segmentos da sociedade, vista não apenas como sinônimo de 

participação social nas políticas públicas, mas de formas incipientes e 

desprovidas de aprofundamento como mostra tal prática realizada nas UPAs. 

Um entendimento incoerente e reducionista como o que está disposto não 

condiz com os preceitos do SUS. 

Segundo Correia, para o aprofundamento da compreensão do controle 

social “pressupõe-se uma concepção de Estado e de sociedade civil, pois ele 

acontece neste eixo” (CORREIA, 2009, p.112). E avança, 

 

“[...]o controle social na perspectiva das classes subalternas 
visa a atuação de setores organizados na sociedade civil que 
as representam, na gestão das políticas públicas no sentido de 
controlá-las para que atendam, cada vez mais, às demandas e 
aos interesses dessas classes. Neste sentido, o controle social 
envolve a capacidade que as classes subalternas, em luta na 
sociedade civil, têm para interferir na gestão pública, 
orientando as ações do Estado e os gastos estatais na direção 
dos interesses destas classes, tendo em vista a construção de 
sua hegemonia”. (CORREIA, 2009, p.116) 

  

 Os espaços de discussão contribuiriam bastante para o fortalecimento e a 

consolidação do processo de descentralização das ações de saúde. Mas ainda 

são ambientes inexistentes. 

Diante da conjuntura de crise do capital em que a classe dominante, 

para o seu enfrentamento, tem buscado o consentimento ativo das classes 

subalternas através da propagação da “cultura política da crise”33, se faz 

necessária a revisão de conceitos por parte dos profissionais que fazem o 

SUS, para que o debate e as práticas sociais e políticas em torno do controle 

social sejam subsidiados. 

 

 Consolidação do nosso Projeto: Desafio cotidiano. 

 

                                                             
33

 Ver MOTA (2005). 
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Como dito anteriormente, as UPAs são unidades relativamente novas, 

ainda estamos oficializando nossa proposta para o serviço e ajustando os 

instrumentais de atendimento e as formas de intervenção. Os relatórios para a 

rede socioassistencial continuam sendo a forma mais viável de prestar um 

atendimento mais continuado, e menos pontual, aos casos em que a 

aproximação para possível resolução dos problemas dos usuários não se 

encerre na urgência de uma Unidade de Pronto atendimento, pois segundo 

Behring, devemos 

 
“...articular o fortalecimento das instituições democráticas 
(ocupando espaços públicos e estatais estratégicos imprimindo 
valores e princípios que defendemos) e de articulação e 
fortalecimento dos movimentos sociais, construindo alianças 
estratégicas com todos aqueles que têm como projeto uma 
sociedade justa, fraterna, igualitária e capaz de autodeterminar 
seu futuro.” (BEHRING, 2006). 

 

Nosso Código de Ética prevê a defesa intransigente dos direitos 

humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo e de todas as formas de 

preconceito, devendo ainda o Assistente Social garantir universalidade de 

acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais. Por 

isso, a intervenção vem sendo feita no sentido do compromisso com a 

qualidade dos serviços prestados à população e com aprimoramento 

intelectual, na perspectiva da competência profissional.  

Nesse quadro, o tensionamento entre o projeto do capital e dos setores 

progressistas da sociedade tem desenhado a política de saúde brasileira. 

Contrapõem-se propostas de reafirmação do SUS e propostas para seu 

desmonte no sentido de abrir a saúde para o mercado, conforme o 

recomendado pelos organismos internacionais. 

Com isso, rebatimentos diretos são vivenciados no contexto dos 

trabalhadores da saúde, e não diferentemente no Serviço Social. 

Sabemos que a ação humana, tendo suas necessidades e interesses, 

implica sempre um projeto que se pretende alcançar, com valores que a 

legitimam e a escolha dos meios para alcançar objetivos, é o que afirma Netto, 

apoiando-se na teoria crítica  
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“A teoria social crítica (e, com esta designação, referimo-nos à 
tradição marxista) já demonstrou que a sociedade não é uma 
entidade de natureza intencional ou teleológica – isto é: a 
sociedade não tem objetivos nem finalidades; ela apenas 
dispõe de existência em si, puramente factual. No entanto, a 
mesma teoria sublinha que os membros da sociedade, homens 
e mulheres, sempre atuam teleologicamente – isto é: as ações 
humanas sempre são orientadas para objetivos, metas e fins.” 
(NETTO, 2009, p. 142) 

 

É a dimensão política, que envolve relações de poder. Netto afirma que 

essa dimensão não pode ser diretamente identificada com posicionamentos 

partidários, ainda que se considere que “os partidos políticos sejam instituições 

indispensáveis e insubstituíveis para a organização democrática da vida social 

no capitalismo contemporâneo”. 

Todavia, o projeto que vem sendo apresentado para a saude é 

incongruente com o nosso projeto profissional. Identificamos enorme 

dificuldade para implantação do nosso projeto, justamente pelo contexto 

neoliberal, pois segundo Netto 

 

“...na ordem do capital, por razões econômico-sociais e 
culturais, mesmo num quadro de democracia política, os 
projetos societários que respondem aos interesses das classes 
trabalhadoras e subalternas sempre dispõem de condições 
menos favoráveis para enfrentar os projetos das classes 
proprietárias e politicamente dominantes.” (NETTO, 2009, p. 
144) 

  

 Uma observação importante é a de que devemos ter clareza de que o 

enfrentamento de projetos profissionais com o projeto societário hegemônico 

tem limites numa sociedade capitalista. Exceto, como afima Netto, se se quiser 

esterilizar no messianismo (cuja antítese é o fatalismo), pois um projeto 

profissional crítico e avançado deve ter em conta tais limites, cujas linhas mais 

evidentes se expressam nas condições institucionais do mercado de trabalho. 

 Em condições adversas, as quais estamos atuando, é evidente que a 

preservação dos nossos compromissos éticos dependem da vontade 

majoritária do corpo profissional – porém não só dela: também depende 

essencialmente do fortalecimento do movimento democrático e popular, tão 

pressionado e constrangido nos últimos anos (NETTO, 2009). Necessitamos de 
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uma articulação que preze pela defesa do SUS juntamente com o conjunto dos 

profissionais de saúde e usuários. 

 

“O que está em jogo para os assistentes sociais que objetivam 
uma ação profissional que rompa com o conservadorismo 
preponderante no domínio da prática é, partindo da definição 
clara e consciente de suas referências ético-políticas, a 
apropriação de uma perspectivateórico-metodológica que, 
colocando referências concretas para a ação profissional, 
possibilite a reconstrução permanente do movimento da 
realidade objeto da ação profissional, enquanto expressão da 
totalidade social, gerando condições para um exercício 
profissional consciente, crítico, criativo e politizante, que só 
pode ser empreendido na relação de unidade entre teoria e 
prática.” (NETTO, 2009, p. 148) 

 

Diante de um modelo gerencial, que tem como principais características, 

a eficiência, o controle dos resultados, a redução dos custos e a produtividade, 

a proposta de Política de Saúde construída na década de 1980 vem sendo 

desconstruída. Este é o modelo aderido para se pensar saúde nas UPAs. A 

Saúde fica vinculada ao mercado, enfatizando-se as parcerias com a 

sociedade civil, responsabilizando a mesma para assumir os custos da 

crise. 

 

“tornam-se visíveis e sensíveis os resultados do projeto 
societário inspirado no neoliberalismo – privatização do 
Estado, desnacionalização da economia, desemprego, 
desproteção social, concentração exponenciada da riqueza 
etc. -, nesta mesma medida fica claro que o projeto ético-
político do Serviço Social tem futuro. E tem futuro porque 
aponta precisamente ao combate (ético, teórico, ideológico, 
político e prático social) ao neoliberalismo, de modo a 
preservar e atualizar os valores que, enquanto projeto 
profissional, o informam e o tornam solidário ao projeto de 
sociedade que interessa à massa da população.” (NETTO, 
2009, p. 158) 

  

Baseando-se na compreensão supracitada, entendemos que há ainda 

muito que se fazer, a atuação deve se pautar na intenção da garantia de 

direitos e fomento do controle social por parte dos usuários, questionando e 

enfrentando de forma qualificada as demandas institucionais e procurando 

fortalecer a implementação do que acreditamos enquanto profissionais 

comprometidos com a defesa intransigente dos Direitos Humanos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O valor da realização de processos investigativos se manifesta pela 

necessidade de se conhecer e reconhecer aspectos que abarcam uma 

realidade tão flexível e dinâmica como a que vivemos. Mudanças ocorrem 

cotidianamente sejam pelas “pequenas revoluções” ou por alterações 

significativas no contexto mais amplo. Os resultados de inúmeros estudos 

permitem o desvendamento das mudanças que sinalizam muitas vezes novos 

horizontes. Tendo em vista os elementos discutidos até aqui, percebe-se o 

quanto são válidas e se justificam propostas de trabalho que busquem 

compreender como os profissionais, no dia a dia dos serviços, estão 

interpretando os fazeres e as práticas que perpassam a sua atuação.  

A construção do Sistema Único de Saúde conduzida pelo movimento da 

Reforma Sanitária pretendia irromper com o modelo até então vigorante de 

atenção à saúde médico-assistencial de modo curativo, discriminatório, 

subordinado à lógica mercantilista e que privilegiava o produtor privado em 

detrimento da rede própria. Passados mais de 20 anos após a promulgação 

das leis 8.080 e 8.142 que viriam a compor, ordenar e organizar o SUS, o 

conjunto da saúde no Brasil atualmente não é muito diferente daquele que o 

movimento buscava superar. 

A sujeição aos princípios neoliberais nos anos 1990 levou à adoção de 

um plano nacional em que o equilíbrio monetário e a concorrência tornam-se 

prioritárias e passam a ser perseguidas através da política econômica 

recessiva em prejuízo do financiamento das políticas sociais. Do ponto de vista 

ideológico e político, o tema da reforma do Estado passa a orientar o processo 

de re-equilíbrio fiscal. Inicia-se então, o tensionamento entre o projeto da 

Reforma Sanitária e o projeto privatista que se (re)inaugura na década de 

1990, a relação que vai se desenhando entre o público e o privado na saúde. 

Foi possível observar que apesar de ser apresentada como solução para 

a “burocracia” e outros entraves no SUS, a gestão compartilhada entre o 

Estado e as Organizações Sociais – que hoje gerencia em nosso Estado, 14 

UPAs e 4 grandes Hospitais – se pauta por uma lógica que, na verdade se 

distancia daquele recomendado pela Reforma Sanitária.  
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A proposta das UPAs é o atendimento emergencial. Neste sentido, os 

profissionais são levados a direcionar sua ação pelo imediato, distanciando-se 

do conceito ampliado de saúde, o que vem comprometendo a qualidade nos 

serviços prestados. 

As medidas são tomadas de acordo com o que está previsto no contrato 

de gestão, que dá plena liberdade aos coordenadores gerais de tomar todas as 

decisões referentes ao funcionamento da Unidade, muitas tarefas atribuídas 

aos profissionais, não são condizentes com nossa ética/projeto profissional.  

É neste espaço complexo que ocorre nossa intervenção. No momento 

da “negação” do atendimento, atuamos nos sentido de orientar e esclarecer a 

população. Em face disto, temos a responsabilidade redobrada de 

consolidarmos nosso compromisso ético-político com os trabalhadores através 

de uma prática que não seja condicionada por decisões baseadas numa 

racionalidade econômica em torno da saúde. 

Além disso, um complicador é o modo como se está conduzindo a 

gestão de instituições públicas de saúde, a lógica mercantil adentra os espaços 

públicos a olhos vistos, sob o discurso da efetividade e resolutividade, 

escamoteando as sérias conseqüências trazidas para o SUS.  

Neste sentido, os Assistentes Sociais realizaram reuniões entre as 

equipes para discutir atribuições e conseguiu retirar muitas ações que estavam 

sendo direcionadas ao Serviço Social, mas que não eram afinadas com os 

Parâmetros. Ainda existem muitas dificuldades, mas a articulação está 

crescendo, o que está trazendo grandes conquistas, pois temos colocado em 

pauta que da nossa atuação depende também, a vida de muitos usuários. 

 O projeto inicial de privilegiar o Serviço Social como setor onde o usuário 

seria referenciado á atenção básica mostrou-se insuficiente. Cada vez mais, 

torna-se explicita a necessidade de, mesmo estando numa emergência, termos 

articulação com a rede socioassistencial local. Percebemos também que, 

orientar o usuário sobre as formas de denúncia e organização quanto a defesa 

do direito à saúde configura-se como importante tarefa. 

O discurso da interdisciplinaridade e da humanização circula no espaço 

do Programa de Acolhimento. Tal estrutura de trabalho, mesmo não sendo 

expressa a partir de um recorte teórico, parece conter as idéias de uma 

horizontalização das relações de trabalho, assim como um ideal de partilha de 
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experiências e saberes. Contudo, ao longo da pesquisa identificamos que 

muitas vezes o que é pregado, é pouco debatido e discutido teoricamente entre 

os profissionais que ali atuam. Existe sim uma forte desarticulação entre os 

profissionais, até pela natureza pontual do serviço. 

O Serviço Social participa de um serviço que visa promover juntamente 

com a equipe à humanização do atendimento. Por ser uma profissão histórica e 

socialmente determinada, que atua nas variadas expressões da questão social, 

tendo como um dos seus princípios a ampliação e consolidação da cidadania, o 

Assistente Social busca uma abordagem junto ao usuário entendendo-o como 

cidadão e sujeito de direito e integrante de diferentes segmentos da classe 

trabalhadora. O Assistente Social desenvolve sua intervenção pautada no 

Código de Ética da profissão, e em consonância com os princípios do SUS. Daí 

a necessidade de termos uma visão de totalidade, entendendo as 

necessidades explícitas e implícitas dos usuários.  

Partindo do pressuposto de que é impossível pensar a ação 

transformadora do Assistente Social fora de um movimento articulado entre os 

trabalhadores da saúde, esta profissão apresenta-se como uma área fértil para 

a propagação da defesa do SUS. O que a torna uma "peça" importante no 

interior das instituições público/privadas . 

Outra questão que também se apresentou como um fator importante no 

decorrer deste trabalho foi compreender as perspectivas de avanços possíveis 

para a profissão. O Serviço Social vem conseguindo avançar e diversificar sua 

prática em direção aos objetivos do SUS, e esta foi uma grande contribuição 

para a pesquisa, pois pudemos perceber de perto os ganhos conquistados. 

Porém, o que mais contribuiu com o indiscutível processo de 

aprendizagem construído no decorrer dessa pesquisa, foi poder, através do 

contato com profissionais atuantes nessa área, entender como os Assistentes 

Sociais nas UPAs estão criando alternativas para sua prática profissional. Mais 

que entender foi possível verificar que ainda existem muitos limites que são 

barreiras para consolidação de uma atuação que garanta direitos.  

Sabemos que no momento, encontramo-nos, em condições 

desfavoráveis quanto à realização de um trabalho condizente com nossa Ética 

profissional. Mas é justamente nesta conjuntura que está a raiz para as 

mudanças desejadas. 



111 
 

O que fica claro diante de nós, profissionais inseridos neste contexto, é a 

ausência de acúmulo de conhecimento na área que permita desvendar as 

intrincadas conexões que tecem a articulação em rede dos interesses privados 

e do setor público estatal da saúde. É preocupante a falta de debates sobre as 

conseqüências do elevado investimento no setor privado para gerir a saúde 

pública no Brasil, e em nosso caso, em Pernambuco. 

Caracterizada numa situação de ruptura e continuidade, a reforma da 

política de saúde – cuja expressão mais concreta é a criação do SUS – 

explicável em razão da confluência de fatores que favoreceram a inovação 

institucional com o legado das políticas de saúde prévias, requer maior fomento 

para que não se caia na ilusão de que estamos num ambiente de harmonia.  

Dessa maneira e através desse movimento e dessa prática o Assistente 

Social estará contribuindo para a consolidação do modelo de assistência à 

saúde proposto pelo SUS, e em contra partida, estará recebendo a contribuição 

desse sistema para a sua consolidação como um profissional da saúde. 

O estudo aqui apresentado concebe a finalização de uma etapa da 

formação acadêmica. Essa sistematização só foi possível de ser alcançada em 

razão da disponibilidade dos responsáveis pelas instituições e pela concessão 

dos profissionais que se dispuseram a expressar sua compreensão sobre o 

trabalho do Assistente Social. Destacamos a necessária construção e 

concretização de novos estudos, especialmente sobre a defesa do SUS. Este 

trabalho proporcionou à mestranda o desejo em prosseguir nas investigações 

sobre a temática para dar visibilidade ao que consideramos uma afronta ao que 

foi coletivamente construído para a saúde pública no Brasil. 

Este trabalho pretende contribuir para novos questionamentos e 

aprofundamentos, e dentre eles podemos refletir sobre o papel dos Assistentes 

Sociais na defesa do SUS, por que este vem sofrendo sérios rebatimentos e é 

urgente a organização dos trabalhadores da saúde em prol dessa bandeira. 
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QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DOS USUÁRIOS 
 

UPA:                                                                  Data da Entrevista:   
CLÍNICA:                                                           Entrevistado: (     )  Paciente(  )  Acompanhante 
“Vou lhe fazer algumas perguntas para que possamos avaliar os serviços desta Unidade. Para cada uma 
delas, vou lhe pedir que classifique-as em: BOM, EXECELENTE, REGULAR, FRACO ou NÃO QUERO 
RESPONDER. Suas respostas são anônimas”. 
 

 
“QUE NOTA VOCÊ DÁ PARA:” 

 
PÉSSIMO 

 
 

 
RUIM 

 
 

 
REGULAR 

 
 

 
BOM 

 
 

 
EXCELENTE 

 
 

 
NÃO QUERO 
RESPONDER 

 

1. Limpeza e conforto da recepção, 
banheiro, corredores, salas de espera, 
salas de observação e consultórios?  

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

2. A UPA é bem sinalizada para você 
encontrar  

o local onde precisa ir? (placas e cartazes). 

   
 

 
 

 
 

 
 

 

3. Durante a consulta você foi bem 
informado do seu estado de saúde e dos 
procedimentos a serem realizados? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

4. O tempo que demorou para o paciente ser atendido: 

4.1. Pelos enfermeiros (ACCR) 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4.2. Pelos funcionários da Recepção 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4.3. Pelos Médicos 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5. A boa vontade e disposição das pessoas durante o atendimento: 

5.1. Para os enfermeiros 
      

5.2. Para os funcionários da Recepção 
      

5.3. Para os Médicos 
      

6. Sua sensação de segurança em relação 
aos procedimentos oferecidos 

      

7. A educação e o respeito com que você foi tratado: 

7.1. Pelos enfermeiros 
      

7.2. Pelos funcionários da Recepção 
      

7.3. Pelos médicos 
      

8. O interesse do médico em ouvir as 
queixas do paciente? 

      

9. As explicações do médico durante o  
atendimento? 

      

10. As explicações dos enfermeiros 
durante os procedimentos que foram 
realizados? 

      

11. O silêncio no ambiente nas salas de 
espera e observação? 

      

Obs:_________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Entrevista realizada por:______________________________________ Em ____/__/_____ 


