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É preciso fortalecer a defesa da 
saúde pública, universal e de qualidade
A saúde pública tem sido uma das polı́ticas mais atingidas pelos retrocessos nos 
direitos que vêm sendo impostos pelo governo golpista e pelo Congresso Nacional 
mais conservador e retrógrado desde a ditadura militar.

Conforme define a Constituição Federal de 1988, a aplicação mı́nima em ações e 
serviços públicos da saúde pela União (Governo Federal) deve ser de 15% das 
receitas orçamentárias (Art. 198, § 2º, I). No entanto, o Conselho Nacional de 
Saúde (CNS) reprovou as contas de 2016 do Ministério da Saúde, chefiado por 
Ricardo Barros, em razão do não cumprimento da desta aplicação mı́nima. Foi a 
primeira vez em 27 anos que um governo teve as contas reprovadas pelo CNS.

Em alusão ao Dia Nacional da Saúde, o CRESS-PR em Movimento aborda este 
tema e fala sobre a defesa do SUS.

O Sistema U� nico de Saúde é patrimônio da população brasileira! Saúde não é mercadoria!

No dia 5 de agosto comemora-se o Dia Nacional da Saúde. No 
ano em que celebramos o 27º aniversário da implementação 
do Sistema U� nico de Saúde (SUS) é preciso ainda falar em 
fortalecer a defesa da saúde pública, universal e de qualida-
de, dado o cenário de intensos ataques aos direitos da classe 
trabalhadora, agravado pelo golpe institucional de 2016. 
Vivemos um perı́odo em que direitos historicamente 
conquistados têm sido consumidos de maneira voraz, fruto 

A lógica neoliberal opera na contramão da Constituição Federal. 
E�  nessa contradição que a/o assistente social da saúde deve 
trabalhar e não perder de vista a defesa intransigente dos direitos, 
que implica diretamente nas condições de saúde da população. 
Isso não é coisa fácil, pelo contrário, requer da/o assistente social 
um compromisso ainda maior com a profissão e principalmente 
com os usuários, ou seja um desafio profissional.

A precarização do SUS ocorre nas três esferas de governo: 
municipal, estadual e federal, com a falta de recursos humanos 
e materiais, as superlotações de Unidades Básicas de Saúde, 
UPAS e Hospitais, o que ocasiona uma sobrecarga nas ativida-
des de todos/as profissionais da saúde. E�  nesta complexidade 
que as/os assistentes sociais são absorvidas/os por rotineiras 
tarefas e muitas vezes acabam por não refletirem suas ações. 

de uma agenda neoliberal e conservadora que avança a 
passos largos no Brasil.

Na polı́tica pública da saúde os reflexos deste contexto já são 
visı́veis. As perspectivas de congelamento dos investimentos no 
setor pelos próximos 20 anos apontam para a precarização cada 
vez maior dos serviços, para ações focalizadas e descontinuadas, 
em uma tentativa evidente de privilegiar o setor privado. 

O impacto do desmonte do SUS e os desafios da/o assistente social

Outro desafio que as/os assistentes sociais da saúde enfrentam 
diz respeito à frágil articulação com as demais polı́ticas 
públicas, tanto dentro da própria seguridade social juntamente 
com a assistência social e a previdência, quanto com polı́ticas 
transversais, bem como com a precarização desses serviços por 
falta de recursos públicos e investimentos nessas polı́ticas. 

Concomitantemente a tudo isso, existe um dos mais importan-
tes desafios das/os assistentes sociais, que está em encontrar 
estratégias de enfrentamento e superação tanto no que diz 
respeito à precarização do trabalho, quanto ao desmonte das 
polı́ticas públicas de direitos e proporcionar aos usuários do 
SUS, atendimento qualitativo, que requer uma competência 
alicerçada nas dimensões ético-polı́tica, teórico-metodológica 
e técnico-operativa da profissão.

O momento de desmonte do Estado de direitos no Brasil tem grande impacto na Polı́tica de Saúde (SUS). Este impacto é comentado 
pela assistente social Lylian Christine Cavalcante, que atua no Hospital de Clı́nicas do Paraná:



Quando falamos de serviço social na saúde, nós também 

estamos falando de profissionais que muitas vezes atuam no 

limiar da vida, com plantões de final de semana e feriado, 

atendendo, acolhendo e realizando a escuta de todos os tipos 

de dores e sofrimento. Então, além ser uma/ um profissional 

que precisa dar respostas qualificadas às demandas reais, 

realiza no cotidiano um trabalho extenuando e uma 

demanda incessante. 

E�  imprescindı́vel que o trabalho seja realizado em equipe 

multidisciplinar, pois diferente das/os demais profissionais 

que compõem as equipes na da saúde, a/o assistente social é 

uma/um dos únicos que não tem uma formação exclusiva na 

área de saúde. Então ela/e tende a ter uma visão para além 

de corpo, para além da doença, ou seja, ela/e faz a diferença 

quando ela/e chama a atenção para uma realidade social, 

polı́tica, econômica, cultural, sexual e histórica que envolve 

aqueles usuários do serviço de saúde. Então, a/o assistente 

social faz a diferença dentro das equipes justamente por 

compreender aquele sujeito dentro dessa totalidade que 

envolve esse o humano. 

Quem é a/o assistente social da Saúde e como é o trabalho em uma equipe multidisciplinar

E�  imprescindı́vel em qualquer equipe da Saúde a presença 

de uma/um profissional de Serviço Social, que tenha uma 

atuação balizada nos princı́pios do projeto ético polı́tico 

profissional da categoria e defendendo principalmente a 

saúde como polı́tica pública de acesso a todos.

Deve-se perceber como desafio diário conseguir que as/os 

demais profissionais das equipes compreendam e respeitem 

os direitos das pessoas que acessam os serviços, como direito 

ao atendimento humanizado, o direito de uso do nome 

social, o direito de não ser exposto. A/o profissional deve 

atuar defendendo a premissa de que todas/os profissionais 

de saúde defendam os direitos dos usuários do serviço.

Há uma lista infindável de obstáculos no dia a dia profissio-

nal: os limites institucionais que não são poucos; os parcos 

recursos; a dificuldade em acesso aos tratamentos mais 

complexos; falta de vagas; leitos... Frente a estes obstáculos 

as/os assistentes sociais são profissionais que devem se 

mobilizar na tentativa de fazer o enfrentamento a essa 

realidade contraditória sempre buscando envolver as 

demais polı́ticas públicas. 

A assistente social, dra. Solange Fernandes, da coordenação do Serviço Social na Residência Multiprofissional em Saúde 

na PUC-PR, comenta o perfil a perspectiva de atuação do/a assistente social junto às equipes de Saúde:

Neste Dia da Saúde, o CRESS-PR reafirma seu compromis-

so com as lutas vinculadas à defesa da saúde pública e 

posiciona-se contrário aos diversos arranjos de cunho 

privatista, em todas as suas manifestações, através das 

Organizações Sociais (OS); das Organizações da Sociedade 

Civil de Interesse Público (OSCIP); das Fundações Estatais 

de Direito Privado; da Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares; da abertura do sistema para investimentos de 

capital estrangeiro e outros.

Colocamo-nos contrários ao desmonte da saúde pública e se 

o tamanho do sistema tem que ser revisto é de fato para 

ampliar a rede própria do SUS, ampliar serviços e melhorar 

as condições de trabalho dos profissionais da saúde. Por isso 

reafirmamos, também, a defesa da jornada de 30 horas 

semanais para todos/as os/as trabalhadores/as da saúde.

O tempo presente exige de todos/as nós postura combativa. 

Vamos continuar lutando pelo fortalecimento do SUS e pela 

efetivação de uma saúde pública universal, de qualidade e 

equânime para todos/as.  

Fora Temer! Fora Barros! 

“Gestão Tempo de Resistir: Nenhum direito a menos!”
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