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A Câmara Temática (CT) de Saúde do Conselho Re-
gional de Serviço Social do Paraná (CRESS-PR) tem uma 
trajetória importante na afirmação do conceito amplo de Seguri-
dade Social, contribuindo para a interlocução das/os assistentes 
sociais de base, com as gestões do CRESS-PR, organizações e 
movimentos sociais, na perspectiva da proteção dos direitos so-
ciais, sobretudo da saúde pública no Estado do Paraná. Reúne 
profissionais de referência que trabalham nas áreas de saúde 
de Atenção Básica, Saúde Mental, Saúde da/o Trabalhadora/or, 
assim como na formação em Residência Multiprofissional, com 
inserção nos Conselhos de Políticas Públicas e de Direitos e 
movimentos populares em defesa da saúde pública, universal 
e de qualidade.

A CT Saúde tem como objetivo aprofundar os debates 
sobre a política de saúde, sua organização, financiamento, 
controle social e espaços de mobilização popular como as 
Frentes e Fóruns de Defesa do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Tem como função, em interface com a Comissão de Orientação 
e Fiscalização (COFI), realizar estudos, pesquisas, debates, tro-
cas de experiências para subsidiar a elaboração de orientações 
à categoria profissional. Representar o CRESS-PR nos Conse-
lhos de Políticas Públicas e de Direitos, nas Frentes e Fóruns 
de Defesa da Seguridade Social e demais políticas públicas com 
posicionamento intransigente em defesa da universalidade de 
acesso às políticas sociais e direitos humanos.

Com este compromisso, a CT Saúde apresenta o CRESS 
em Movimento Especial da Saúde, com vários textos ela-
borados por membros da Comissão e que expressam um con-
junto de discussões acerca da política de saúde e o trabalho 
da/o assistente social neste que tem sido um campo privilegia-
do de inserção profissional.

Em tempo de retrocessos dos direitos sociais, o material não 
tem a pretensão de esgotar o debate, mas de demarcar um po-
sicionamento ético e político acerca da defesa da saúde pública, 
democrática e universal, assim como contribuir com subsídios 
para o exercício profissional.

A expectativa é de que as/os assistentes sociais se identifi-
quem com o conteúdo produzido e que intensifiquem as ações 
em defesa do SUS e por melhores condições de trabalho na 
saúde, na perspectiva de responsabilização do Estado na con-
dução das políticas sociais e contra as diversas modalidades de 
privatização da saúde, em articulação com os Fóruns e a Fren-
te Nacional Contra a Privatização da Saúde.

O SUS pertence ao Povo! Assistentes Sociais em defesa do 
Direito à Saúde Pública e Universal!

Câmara Temática de Saúde do CRESS-PR

Comissão de Orientação e Fiscalização reunida com  assistentes sociais da Saúde em Londrina

Reunião CT Saúde

Reunião CT Saúde
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Saúde Universal, Democrática e de Qualidade
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No Brasil, a Constituição Federal de 1988 representa um 
marco no avanço democrático, com o fortalecimento do papel 
do Estado e a instituição do Sistema Único de Saúde (SUS). Se-
gundo o Instituto Econômico de Pesquisa Aplicada (IPEA 2018), 
mais de 70% da população brasileira depende exclusivamente 
do SUS para ter acesso à atenção à saúde de forma gratuita, 
universal e com controle social.

Compondo o tripé da Seguridade Social, muitas/os autoras/
es avaliam que a saúde foi uma das áreas em que os avanços 
constitucionais foram mais significativos. O Projeto de Refor-
ma Sanitária, que preconiza o SUS, tem como base o Estado 
democrático de direito, em que se destacam os fundamentos 
dessa proposta: a democratização do acesso, a universaliza-
ção das ações, a melhoria da qualidade dos serviços, a ado-
ção de um novo modelo assistencial pautado na integralidade 
e equidade das ações, a democratização das informações e a 
transparência no uso de recursos e as ações do governo, a des-
centralização com controle social democrático e a interdisci-
plinaridade nas ações, tendo como premissa básica a defesa da 
“saúde como direito de todas/os e dever do Estado” (BRAVO, 
MATOS, 2006).

Como as demais políticas da Seguridade Social, a saúde tam-
bém sofreu a contrarreforma do Estado por meio de restrição 
orçamentária e da contradição entre ações curativas e preventi-
vas, favorecendo a mercantilização dos serviços de maior com-
plexidade direcionados às entidades privadas.

Os programas de ajuste estrutural propostos pelas agências 
financeiras internacionais, evidenciaram, nos anos 1990, seus 
impactos e consequências, principalmente nos chamados países 
de economia periférica com recomendações modernizantes do 
Estado, cujas diretrizes recomendavam que a reforma do Es-
tado fosse orientada para o mercado, exigindo o abandono de 
instrumentos de controle político e a restrição na alocação de 
recursos públicos, principalmente na área social.

Na saúde, a recomendação foi no sentido de promover aten-
ção à saúde preventiva com o menor custo econômico e social, 
com ênfase nos serviços básicos, dirigido às populações perifé-

ricas e empobrecidas, em situação de risco. A terceirização dos 
serviços de alta complexidade marca então as medidas restriti-
vas e privatizantes da política de saúde.

A ampliação dos planos privados e o desfinanciamento da 
política de saúde desloca o SUS idealizado e constituído do SUS 
implementado. Apesar da Constituição dispor acerca de fontes 
diversificadas para o financiamento da seguridade social, o que 
se presencia é a redução de investimentos na política de saúde 
e na seguridade social. O congelamento dos gastos públicos por 
meio da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 95, transfor-
mada na Lei nº 13.587, em 02 de janeiro de 2018, explicita a dis-
puta do fundo público entre o público e o privado, imprimindo a 
concepção mercadológica das políticas sociais.

A desvinculação de parte do orçamento da seguridade so-
cial para o orçamento fiscal da União, para pagamento de dívi-
da pública e para fazer superávit primário, explicita a lógica do 
mercado financeiro em detrimento de políticas universais e da 
construção de possibilidades concretas de acesso à saúde públi-
ca, universal e de qualidade. 

A principal fonte da Desvinculação de Receita da União 
(DRU) são as contribuições sociais, sendo este um mecanismo 
criado no governo Fernando Henrique Cardoso, iniciando com 
uma desvinculação de 20%, passando para 30% em janeiro de 
2018. Atualmente, o governo defende a desvinculação total do 
orçamento com a PEC que o ministro da economia Paulo Gue-
des nomeia como “PEC do pacto federativo”, porque, segundo 
ele, seria possível a redistribuição dos recursos para União, Es-
tados e Municípios. 

Com o mínimo de investimentos nas políticas sociais, se re-
gistra a dificuldade de acesso da população aos serviços de saú-
de, à atenção integral, ocorrendo um esvaziamento do controle 
social e avanço da lógica privatista, num processo de desconstru-
ção do SUS constitucional.

Nesse contexto, Bravo (2009) afirma que para falar do Ser-
viço Social na saúde é preciso relacionar o projeto ético-político 
com o projeto da Reforma Sanitária. A autora lembra que os 
dois projetos são construídos e consolidados no processo de 
redemocratização da sociedade brasileira quando os diversos 
setores se unem aos movimentos das/os trabalhadoras/es sob 
a perspectiva de uma nova ordem social sem discriminação de 
gênero, raça, etnia e classe. 
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No Seminário Nacional de Serviço Social na Saúde, realizado 
pelo Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), no Estado de 
Pernambuco, no ano de 2009, Bravo aponta alguns desafios para 
o Serviço Social na Saúde, como: estabelecer a articulação  com 
o movimento das/os trabalhadoras/es e de usuárias/os que lutam 
pela real efetivação do SUS; viabilizar o acesso da/o usuária/o 
aos serviços de saúde da instituição e não submeter a opera-
cionalização de seu trabalho às determinações institucionais que 
descaracterizam a proposta do SUS; compor e construir conjun-
tamente com outras/os trabalhadoras/es da saúde, espaços nas 
instituições que garantam a participação popular nas decisões a 
serem tomadas; buscar assessoria técnica e sistematizar o traba-
lho desenvolvido, bem como estar atenta/o sobre a possibilidade 
de investigações de temáticas relacionadas à saúde e sua relação 
com o Serviço Social. 
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O Sistema Único de Saúde (SUS) resultou da trajetória de 
lutas de movimentos sociais na saúde, em especial o movimento 
da Reforma Sanitária Brasileira. Fundado nos princípios da uni-
versalidade, equidade e integralidade e concepções de regionali-
zação, descentralização e participação da sociedade nos espaços 
deliberativos.

Em março de 1986, foi realizada em Brasília a VIII Confe-
rência Nacional de Saúde, um dos eventos político-sanitários 
mais importantes do país, e onde tivemos o estabelecimento de 
um consenso político que permitiu a conformação do projeto 
da Reforma Sanitária, caracterizado por três aspectos principais: 
conceito amplo de saúde; saúde como direito de cidadania e de-
ver do Estado; e instituição de um Sistema Único de Saúde. Este 
foi o primeiro evento aberto à sociedade e é um marco para a 
política da saúde. 

Neste sentido, a Carta Magna, ao definir a saúde como um 
direito de todos e um dever do Estado, universaliza e rompe 
com o modelo que vigorava até então, que possibilitava o acesso 
à saúde apenas às/aos trabalhadoras/es que tinham carteira de 
trabalho assinada, período que o Instituto Nacional de Assistên-
cia Médica e Previdência Social (INAMPS) era responsável pela 
assistência  à saúde. 

Reunindo as propostas e o acúmulo produzido pela Reforma 
Sanitária Brasileira, que foi parcialmente expressa na Constituição 
Federal (CF) de 1988, dois anos após sua promulgação, foi regula-
mentada a Lei Orgânica da Saúde: Lei n.º 8 080, de 19 de setem-
bro de 1990, que passa a regulamentar o SUS e a Lei n.º 8 142, de 
28 de dezembro do mesmo ano,  que dispõe sobre a participação 
da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências inter-
governamentais de recursos financeiros na área de saúde.

 
O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores sis-
temas públicos de saúde do mundo. Ele abrange desde 
o simples atendimento ambulatorial até o transplan-
te de órgãos, garantindo acesso integral, universal 
e gratuito para toda a população do país (PORTAL 
SUS,2017. Acesso em: 18 ago. 2018).

O SUS se constitui em um sistema destinado a toda popu-
lação, sendo financiado com recursos arrecadados através de 
impostos e de contribuições sociais. Cabe ao município aplicar 
15% do seu orçamento próprio em saúde, ao Estado 12% e à 
União, conforme a variação do Produto Interno Bruto - PIB. In-
dependente do poder aquisitivo, todos têm assegurado o direito 
ao acesso aos serviços oferecidos por este sistema. 

O SUS tem como princípio a universalidade, a equidade e a 
integralidade. O primeiro diz respeito ao meio pelo qual o SUS 
deve garantir o atendimento a toda a população brasileira e o 
seguinte refere-se ao processo de atendimento prestado pelos 
hospitais, clínicas e unidades credenciadas ao sistema, que de-
vem garantir um atendimento igualitário, porém, considerar a 
multiplicidade, peculiaridade e as condições sócio sanitárias da 
população. O princípio da integralidade, é “entendida como um 
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos 
e curativos, individuais e coletivos exigidos para cada caso em 
todos os níveis de complexidade do sistema; (...)” (Brasil, 1990). 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garanti-
do mediante políticas sociais e econômicas que visem 
à redução do risco de doenças e de outros agravos e o 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação”. (CF, 1988, 
art. 196)
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1. Serviço Social e Saúde
A inserção do Serviço Social, bem como sua legitimação no 

setor da saúde, ocorre desde a institucionalização da profissão 
no Brasil. Em um primeiro momento, foi inserido como profis-
são junto aos serviços de assistência médica, em uma perspec-
tiva individual e curativa. Posteriormente, por meio de diversos 
movimentos presentes na história, adquire um novo status nesse 
espaço de atuação profissional.  

A partir de 1940, a/o assistente social, como profissional ca-
paz de atender à dimensão social dos problemas da saúde, passou 
a integrar oficialmente a equipe de saúde, que até então era cons-
tituída somente por médicas/os e enfermeiras/os. Porém, seu pa-
pel ao longo dos anos foi definido como secundário, de apoio, ou 
paramédico, tendo sua atuação limitada, emparedada em espa-
ços permitidos pelos grupos historicamente hegemônicos.

Mesmo sabendo que o setor da saúde foi um dos campos 
que mais absorveu assistentes sociais em toda a história da pro-
fissão, sabe-se que a atuação da categoria nesse espaço esteve 
sempre muito atrelada às práticas “curativas” por meio de abor-
dagem individual. Nesse sentido, a atuação prosseguiu com um 
caráter psicossocial no que diz respeito à intervenção junto às/
aos usuárias/os da saúde (BRAVO, 1996). Entretanto, a partir da 
década de 1960, alguns segmentos representativos da categoria 
profissional iniciaram questionamentos relacionados à atuação 
conservadora. Esse movimento recebeu influência da perspecti-
va de superação latino-americana que deu início ao processo de 
reconceituação da profissão (BRAVO, 1996).

As tendências democráticas ganharam força na década de 
1980, fortalecendo a vertente de intenção de ruptura.  É válido 
pontuar que esse movimento de renovação da profissão acon-
teceu de forma simultânea ao Movimento da Reforma Sanitária, 
e que foram esses dois movimentos que marcaram a história 
da profissão na saúde, pois significaram o início do processo de 
maturidade dos posicionamentos teórico-metodológicos, pre-
sentes até hoje na academia e nas entidades representativas 
(BRAVO; MATOS, 2012).

É válido ressaltar que diante da ampliação do conceito de 
saúde firmado na Constituição de 1988 e na regulamentação do 
SUS, o Conselho Nacional de Saúde, através da Resolução nº 
218, de 06 de março de 1997, reconheceu a/o assistente social, 
e mais treze profissões, como profissionais da saúde. Profissões 
com contribuições específicas, fruto do processo de formação, 
com saberes interdependentes que se complementam no pro-
cesso de atendimento à demanda diversa apresentada pelas/os 
usuárias/os do sistema de saúde. 

Assim, a/o assistente social caracteriza-se como uma/um 
profissional que pode estar inserido em equipamentos que 
trabalham com promoção, prevenção e proteção da saúde. In-
serida/o nesses espaços, cabe a ela/e refletir sobre o proces-
so saúde-doença contemplando o conceito ampliado de saúde, 
propondo estratégias que vão além do quadro clínico da/o pa-
ciente e analisando os aspectos econômicos, culturais, biopsi-
cossociais, ambientais, dentre outros que estão diretamente li-
gados ao processo de adoecimento, contribuindo assim com sua 
formação específica.

 

2. A Residência Multiprofissional  
na área da saúde

Historicamente no Brasil, a modalidade de ensino no formato 
residência, se consolidou inicialmente com a área médica, signifi-
cando um estágio da formação desses profissionais que passam, 
ao término do período, a ser considerados especialistas na área 
em que realizaram a residência. A Residência Multiprofissional 
por sua vez é uma especialização (pós-graduação lato sensu) 
voltada para a educação em serviço destinada a profissões que 
integram a área da saúde. Destaca-se que as duas residências, a 
médica e a multiprofissional, coexistem no espaço da pós-gra-
duação lato sensu.

A primeira experiência de Residência Multiprofissional em 
Saúde - RMS se deu em 1977, no Estado do Rio Grande do Sul, 
através da Secretaria de Estado de Saúde. Esta foi considerada 
uma experiência inovadora, pois reuniu mais de uma categoria 
profissional trabalhando no mesmo foco de atuação e ofereceu 
vagas para profissionais de Medicina Veterinária, Enfermagem e 
Serviço Social (FERREIRA; OLSCHOWSKY, 2010).

Serviço Social e a Residência
Multiprofissional em Saúde
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Posteriormente, por meio do texto aprovado na 8ª Confe-
rência Nacional de Saúde é instituído o Sistema Único de Saúde 
pela Constituição Federal promulgada em 1988. A partir daí, a 
formação em Serviço passa a ganhar maior visibilidade se trans-
formando em alvos de investimentos públicos. Um dos fatores 
impulsionadores desse processo foi o incentivo do Ministério da 
Saúde, em 2000, com a abertura dos programas de Residência 
Multiprofissionais (CASTRO, 2014).

Os programas de RMS compreendem uma modalidade de 
pós-graduação lato sensu, com carga horária de 60 horas sema-
nais, direcionados às profissões que se relacionam com a área da 
saúde (Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfer-
magem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Vete-
rinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Te-
rapia Ocupacional). Essa modalidade de formação possui como 
intencionalidade a capacitação em serviço das/os profissionais 
envolvidas/os, em consonância com os princípios e as diretrizes 
do SUS, sob a supervisão de profissionais de alta qualificação 
profissional (BRASIL, 2008).

Trata-se de um modelo de formação que visa desenvolver o 
trabalho em equipe como mecanismo, a fim de alcançar ao má-
ximo as necessidades em saúde e humanizar a assistência, pro-
movendo maior integralidade nos atendimentos, sendo conside-
rada uma estratégia de defesa dos princípios e diretrizes do SUS.

Constitui-se um importante espaço, com a oportunidade de 
ampliação de conhecimento, uma vez que o trabalho multipro-
fissional e interdisciplinar traz diversos núcleos de saberes que 
se somam, e logo, se tornam um potencial para o SUS, divulgan-
do e mostrando, na prática, a importância das ações desenvolvi-
das por diferentes profissionais.

A multidisciplinariedade propõe a construção de uma nova 
cultura nos atendimentos, uma assistência de qualidade volta-
da a proporcionar um atendimento humanizado que preserve a 
dignidade humana em sua totalidade e busque a integralidade da 
assistência à saúde. Entendemos que o trabalho multiprofissio-
nal é respeitado e requisitado pela política de saúde com vista a 
concretização das propostas da reforma Sanitária Brasileira e a 
consolidação dos princípios do SUS.

 
Hoje contamos com novos debates na política de saú-
de, tendo a saúde como um conceito amplo que visa a 
qualidade de vida das/os usuárias/os com condições 
plenas e dignas, que vai além do acesso aos serviços de 
saúde, compreendendo o acesso ao que o Serviço So-
cial chama de Seguridade Social Ampliada, que inclui 
educação, trabalho, alimentação saudável, segurança 
pública, direito à moradia, entre outros.

As atividades desenvolvidas nos programas de RMS estão es-
truturadas em três eixos, quais sejam: eixo transversal comum a 
todas as profissões, eixo integrador para cada área de concentra-
ção do programa e o eixo específico que corresponde aos núcleos 
específicos de cada categoria profissional. Cada programa deve 
contar com uma instituição formadora responsável pelo ensino, e 
uma instituição executora responsável pelo desenvolvimento das 
atividades práticas. Os programas também devem contar com 
uma Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU).

Com relação à estrutura dos programas de RMS é impor-
tante pontuar que o programa deve contar com preceptores, 
tutores e residentes. As/os preceptoras/es são responsáveis pela 
supervisão das atividades práticas. Esse/a profissional deve ser 
da mesma área de atuação da/o residente que acompanha, bem 
como deve ter formação mínima de especialista. O programa 
também deve contar com a figura da/o tutora/or, responsável 
pela orientação acadêmica das/os preceptoras/res e residentes. 
À/Ao tutora/or, a exigência mínima é a titulação de mestre e ex-
periência profissional mínima de três anos (BRASIL, 2012). As/
Os residentes são profissionais de diversas áreas do saber que 
compõem a equipe multiprofissional da saúde e que usufruem 
de recursos públicos para o seu aperfeiçoamento profissional. 
Ao ingressarem nessas residências financiadas por recursos 
públicos, as/os profissionais assumem um forte compromisso 
com as/os usuárias/os do SUS e com a defesa dos princípios 
da Lei Orgânica de Saúde de universalidade, equidade e inte-
gralidade, bem como o compromisso de atuar para viabilizar 
o acesso da/o usuária/o ao seu direito à saúde pública, gratui-
ta e de qualidade.

 

3. O Serviço Social na Residência
A Residência Multiprofissional em Saúde contribui para a 

autonomia e emancipação das diferentes áreas da saúde que a 
compõe, sendo uma delas o Serviço Social. A/O assistente so-
cial soma-se a esta equipe por sua formação ampla e generalista 
centrada na intervenção direta na realidade social, na defesa e 
ampliação dos direitos sociais da população usuária.

A formação generalista é uma opção, assim como também a 
centralidade atribuída à teoria crítica de inspiração marxiana. São 
premissas construídas coletivamente dentro da profissão que 
oportunizam uma formação qualificada para leitura da realidade 
e intervenção junto às expressões da questão social, subsidiada 
por políticas públicas nos diversos espaços sócio ocupacionais. 

Nessa perspectiva, não se nega as especificidades, as parti-
cularidades dos espaços ocupacionais onde a/o assistente social 
se insere enquanto trabalhadora/or e que exigem da/o mesma/o 
uma formação continuada, o que se torna possível e facilitada 
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pela visão ampla de ser humano e mundo que adquiriu no seu 
processo de graduação.

O Serviço Social, apesar de estar historicamente ligado à área da 
saúde, acompanhando o processo histórico da sociedade brasileira, 
é uma profissão que faz a interlocução com diferentes políticas, e 
com a capacidade de compreensão dos determinantes sociais, polí-
ticos e econômicos que envolvem as/os usuárias/os do SUS. Soman-
do-se à equipe multiprofissional, a área traz imensas contribuições.

Umas das maiores contribuições da profissão inserida em 
discussões multiprofissionais é sua capacidade crítica de leitura 
da realidade compreendendo o sujeito como parte de um pro-
cesso histórico. Quando se fala em interlocução com as demais 
profissões da área da saúde é importante pontuar o terreno em 
que se organizou e se constituiu esse modelo de formação. An-
tes de serem Multiprofissionais, as Residências eram médicas, 
marcadas por práticas curativas. Só depois foi possível pensar 
na inserção de outras profissões que não tivessem na centralida-
de da sua formação, questões estritamente biológicas. Assim, as 
RMS trazem consigo o modelo biomédico, ainda hegemônico.

Desse modo, uma das maiores contribuições do Serviço So-
cial, inserido nesses debates é sua capacidade de enxergar além 
dos aspectos biológicos, incitando o debate acerca de questões 
relacionadas às determinações sociais do processo saúde doença.

A residência é uma experiência única, pois possibilita uma 
atuação seguindo nas direções dos projetos de Reforma Sanitá-
ria e do Projeto Ético- Político Profissional, contribuindo para o 
aperfeiçoamento profissional e para a articulação com diferentes 
espaços de defesa do SUS como por exemplo, a Frente Paranaen-
se de Defesa do SUS, a Câmara Temática da Saúde do CRESS- PR 
e o Fórum Paranaense de Assistentes Sociais na Saúde (FOPASS).

É fundamental que as/os assistentes sociais percebam a im-
portância da capacitação profissional através da educação con-
tinuada, objetivando uma intervenção pautada no projeto éti-
co-político da profissão. A residência é um espaço ocupacional 
que oportuniza que a/o assistente social aprenda em serviço e 
desenvolva habilidades até então não vivenciadas. A residência 
multiprofissional propicia vivência intensiva nos serviços, opor-
tuniza aproximação entre os diferentes saberes na medida em 
que propõe um eixo integrador entre as áreas profissionais, po-
tencializa articulação das diversas profissões entre si, promove a 
reflexão sobre o cotidiano de execução das políticas e contribui 
para o estranhamento de relações institucionais verticais, natu-
ralizadas e cristalizadas (MENDES, 2013 p.184).

Na atual conjuntura, com o sucateamento, precarização e 
privatização dos serviços públicos de saúde e com o desmonte 
das políticas sociais, o Serviço Social tem uma participação sig-
nificativa de resistência e luta em defesa da saúde pública, tendo 
como um dos lócus significativos as Residências Multiprofissio-
nais em Saúde.

4. Desafios para As/Os profissionais de 
serviço social presentes no contexto 
das residências

É importante destacar os desafios presentes hoje no con-
texto das residências multiprofissionais e conhecer os espaços 
de mobilização da categoria. Nesse sentido, destaca-se que na 
Região Sul essas questões já estão incluídas nas agendas de de-
bate do CRESS-PR, do FOPASS e nos Programas de Residência. 
No Brasil, destaca-se o Seminário Nacional sobre Residência em 
Saúde e Serviço Social, realizado nos dias 04 e 05 de setembro 
de 2016, no Centro de Convenções em Olinda-PE, anteceden-
do o 15º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS), 
organizado pelo CFESS e pela Associação Brasileira de Ensino e 
Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS). Esse evento, organizado 
pelas entidades da categoria, viabilizou espaços privilegiados de 
partilha e debate entre os diferentes atores – tutoras/es, precep-
toras/es e residentes – inseridas/os nas residências e que viven-
ciam experiências diversas.

No ano seguinte, em 2017, a gestão do CFESS, lança a publi-
cação: “Residência em Saúde e Serviço Social, subsídios para re-
flexão”. O documento tem a intenção de sistematizar, de forma 
introdutória, as informações e debates realizados ao longo dos 
últimos anos sobre o Serviço Social e as residências em saúde. 

Em setembro de 2018, foi realizado no Rio de Janeiro o VIII 
Encontro Nacional de Residências em Saúde (ENRS). Participa-
ram desse debate, profissionais das diversas áreas do saber en-
volvidos nos programas de residências, bem como instituições 
e unidades de formação.  No evento, foi aprovada a Carta do 
Rio – VIII ENRS-2018, cujo conteúdo apresenta as manifestações 
diante do retrocesso das políticas públicas de saúde e educação, 
bem como define bandeiras de luta e concretiza deliberações 
para nortear a ação de profissionais e instituições envolvidos nas 
Residências Multiprofissionais.

Dentro das principais deliberações da Carta do Rio desta-
ca-se: articulação junto ao Conselho Nacional de Saúde para a 
construção de uma proposta de Política Nacional de Residências 
em Saúde, sem distinção de categorias profissionais, que con-
temple diretrizes, metas e estratégias de manutenção, incentivo 
e expansão dos programas; defesa da redução da carga horária 
semanal para 44h, sem impacto no valor da bolsa, garantindo 
carga horária para as atividades teóricas, práticas e teórico-prá-
ticas, incluindo pesquisa, auto-organização das/os residentes e 
participação em instâncias de controle social; integração entre as 
residências em áreas da saúde e residências médicas, com legisla-
ção e órgão regulador colegiado único; proposição de indicação 
de nomes para a condução da área de residências nos Ministé-
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rios da Saúde e da Educação, que assegure um perfil adequado, 
alinhado com as lutas pela Reforma Sanitária, Reforma Psiquiá-
trica e pela expansão do modelo das residências para todas as 
categorias profissionais que atuam na saúde; e criação de uma 
carta de orientação sobre a obrigatoriedade de disponibilização 
da documentação estruturante dos Programas de Residências 
em Saúde (Projetos Pedagógicos e/ou regimentos internos). 

Na reflexão aqui proposta, destaca-se um desafio significati-
vo que envolve as instituições executoras dos programas que é 
a elaboração dos projetos político-pedagógico e dos regulamen-
tos internos dos programas, principalmente nas discussões em 
relação ao processo coletivo. Segundo Mendes (2013), é impor-
tante trabalhar os projetos pedagógicos no sentido de destacar 
o caráter pedagógico da residência em relação ao assistencial. A 
autora aponta a necessidade de compreender que o significado 
de atendimento direto à população envolve também reuniões, 
visitas institucionais, participação em fórum, dentre outros. 

Destaca-se a necessidade de ampliação da participação das/
os residentes em espaços que superem o vivenciado cotidiana-
mente. Propõe-se a participação de residentes em Fóruns, reu-
niões dos Conselhos Municipal e Estadual de Saúde e da CORE-
MU, estas de maneira ampliada, entre outras atividades que vão 
além do espaço institucional, colaborando assim para promoção 
do controle social e ampliação do debate acerca do projeto-po-
lítico pedagógico da residência.

Segundo Mendes,
“As metodologias participativas, dialética e dialógica 
favorecem essa possibilidade. É preciso que os sujeitos 
do processo de formação (residentes, preceptoras/es, 
tutoras/es) estejam livres para interrogar o cotidiano 
e propor novas soluções para antigos problemas. E 
criar essa liberdade pressupõe relações institucionais 
mais horizontalizadas, as quais nem sempre são fá-
ceis de ser estabelecidas na relação com as categorias 
profissionais hegemônicas nas instituições de saúde” 
(MENDES, 2013, p.196).

Por isso, a importância do desenvolvimento de relações co-
letivas que afastem das suas discussões a verticalidade, mas traga 
um sentido horizontal, qualificando a escuta e propiciando espa-
ços de sugestões para melhoria dos programas de modo geral.

Outro ponto desafiador a ser destacado refere-se à escassez 
teórica referente a inserção das/os residentes em Serviço Social 
nessa modalidade de formação. De acordo com a pesquisa de Cec-
cim e Dallegrave (2013), que buscou analisar como os programas 
de RMS estão sendo pensados pelas/os pesquisadoras/es no cenário 

brasileiro, no Portal Capes, foi possível identificar que apenas duas 
produções discutiram a inserção das/os assistentes sociais nos pro-
gramas de RMS no período que compreende de 1987 a 2011, quais 
sejam: Closs (2010), Vargas (2011), Silva e Brotto (2016).

Aqui destaca-se a importância da produção teórica, que mui-
tas vezes aparece distante do cotidiano da prática profissional, 
devido à baixa produção em pesquisa construída no Serviço 
Social, fruto da invisibilidade da dimensão investigativa na prá-
tica. A intervenção crítica e propositiva, aliada à produção teó-
rica é o que promove a reflexão das ações. Assim, a dimensão 
investigativa da profissão deve estar impressa no cotidiano de 
intervenção, a ponto de garantir qualidade e coesão à realidade 
profissional (SUGUIHIRO et e tal, 2009). Silva e Brotto caput 
Iamamoto (2016) apontam que a dimensão investigativa da/o 
assistente social é central na construção de respostas para en-
frentar a questão social, bem como, é considerada como base 
na construção da qualificação profissional.

É válido pontuar como a socialização da produção teórica 
da categoria se apresenta relevante, pois tematiza as diversas 
expressões da questão social. É de suma importância que as 
sistematizações das diversas temáticas e contextos sócio ocu-
pacionais estejam disponíveis na plataforma virtual através das 
publicações em revistas e periódicos (PRATES, et e tal, 2012).

Os diversos atores envolvidos nesse modelo de formação 
percebem a dicotomia desse espaço. Compreendem que é um 
espaço rico de formação e qualificação de profissionais da área 
da saúde para atendimento comprometido com as diretrizes do 
SUS, financiado por recursos públicos e que preza por ingresso 
de residentes admitidos por um processo seletivo transparente. 
Ao mesmo tempo, caracteriza-se como reprodução de um mo-
delo médico de residência, na medida em que adota o modelo 
de “residir”, submetendo a/o profissional a uma jornada de tra-
balho de 60 horas, com carga horária significativa de subordina-
ção ao espaço do hospital, ou seja, um modelo hospitalocêntri-
co. Destaca-se que muitas das profissões, dentre elas o Serviço 
Social, não defendem como prática ou intervenção prioritária 
em saúde, o modelo hospitalocêntrico em que a doença já está 
instalada, mas uma prática em saúde voltada para a comunidade, 
enquanto proposta de saúde coletiva e pública.

Outro ponto a ser refletido são as condições de formação 
em trabalho a que são submetidas/os as/os residentes da equi-
pe multiprofissional. Destacam-se nesse sentido a carga horária 
semanal de 60 horas; as precárias condições de atendimento; a 
rede de apoio e de serviços complementares muitas vezes ine-
xistentes; a escassez de profissionais contratadas/os pelas ins-
tituições, assumindo a/o residente o atendimento do fluxo de 
trabalho da área profissional como mão de obra provisória, su-
prindo espaços de atuação profissional, perdendo a identidade 
de profissional em espaço de formação.
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Cabe a nós questionar o modelo em vigor de RMS entenden-
do a importância da formação em saúde, financiada pelo Esta-
do, tendo como objetivo a formação da equipe multiprofissional 
para atendimento junto à rede pública de saúde. Formação qua-
lificada e comprometida com os princípios do SUS que defende-
mos, mas também uma formação que respeite as especificidades 
das profissões e que não reproduza modelos existentes hospi-
talocêntricos ou de reafirmação de determinados saberes em 
detrimento de outros saberes. 
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Serviço Social e Saúde Mental
Mesmo antes da organização do movimento social, expe-

riências e atos de resistência de pessoas que recusaram a desu-
manização das práticas manicomiais, lançaram sementes para a 
Reforma Psiquiátrica, como foi o caso da médica psiquiatra Nise 
da Silveira, que, a partir dos anos 1940, no Centro Psiquiátrico 
Nacional Dom Pedro II, na cidade do Rio de Janeiro, desenvol-
veu práticas de terapia ocupacional como alternativa aos trata-
mentos tradicionais do hospital.

Em 1956, Nise da Silveira cria a Casa das Palmeiras que 
“pode ser considerada uma precursora do que hoje está pro-
posto na Lei da Reforma Psiquiátrica - os Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPS) e a Residência Terapêutica” (PEREIRA et al, 
2016), revelando o seu pioneirismo e sua contribuição científica 
para as práticas efetivas de saúde mental com respeito aos direi-
tos humanos. 

Um encontro marcante envolvendo Nise da Silveira é espe-
cialmente interessante para o Serviço Social. Nos anos 1940, a 
médica pioneira contou com a colaboração de Dona Ivone Lara 
- famosa sambista brasileira - que trabalhava como enfermeira 
no Centro Psiquiátrico, e depois graduou-se em Serviço Social. 
Em depoimentos sobre sua experiência profissional com Nise da 
Silveira, Ivone Lara relatou a importância do trabalho do Serviço 
Social ao promover o restabelecimento de laços familiares para 
a saúde mental das/os pacientes, e também a experimentação 
de práticas artísticas na terapia ocupacional, que será uma mar-
ca dos atendimentos alternativos em saúde mental na Reforma 
Psiquiátrica. 

Em 1987, O II Congresso Nacional do MTSM (Bauru, SP), 
incorpora o lema “Por uma sociedade sem manicômios”. 
Neste mesmo período, foi realizada a I Conferência Nacional 
de Saúde Mental, no Rio de Janeiro (MINISTÉRIO DA SAÚ-
DE, 2005).

Importante destacar que em 1987, surgiu o primeiro Cen-
tro de Atenção Psicossocial (CAPS) no Brasil, instalado na ci-
dade de São Paulo, como também em 1989 a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Santos (SP) deu início a um procedimento 
de intervenção em um hospital psiquiátrico, denominado 
Casa de Saúde Anchieta, instituição que foi local de maus tra-
tos e mortes de pacientes. Essa intervenção teve repercus-
são nacional, pois mostrou de forma clara a possibilidade de 
formação de uma rede de cuidados efetivamente substitutiva 
ao hospital psiquiátrico, mudando o centro do tratamento, 

Deby Caroline Eidam
Jaqueline Zuin dos Santos
Helena Maria Ramos dos Santos

Priscila dos Santos Brasil

O processo de Reforma Psiquiátrica no Brasil é contemporâ-
neo, compreendendo o surgimento do “movimento sanitário”, 
na década de 1970, alterando a lógica dos modelos de cuida-
do e da gestão nas ações de saúde, bem como, em defesa da 
saúde coletiva, equidade na oferta dos serviços, e protagonismo 
das/os trabalhadoras/es e usuárias/os dos serviços de saúde nos 
procedimentos de gestão e produção de tecnologias de atenção 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005).

A Reforma Psiquiátrica foi um processo político e social, 
constituído de atores, instituições e forças de distintas origens, 
que teve reflexos em vários territórios, nos governos federal, 
estadual e municipal, nas universidades, no mercado dos ser-
viços de saúde, nos conselhos profissionais, nas associações de 
pessoas com demandas na saúde mental e em seus familiares e 
nos movimentos sociais. Entendida como um bloco de mudan-
ças de práticas, saberes, valores culturais e sociais, é no dia a dia 
das instituições, dos serviços e das relações interpessoais que 
as ações da Reforma Psiquiátrica avançam, marcadas por obs-
táculos, tensões, enfrentamentos e desafios (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2005).

No ano de 1978, teve início de forma efetiva o movimen-
to social pelos direitos das/os pacientes psiquiátricos no Brasil, 
o denominado Movimento das/os Trabalhadoras/es em Saúde 
Mental (MTSM), que era formado por trabalhadoras/es que 
integravam também o movimento sanitário, associações de fa-
miliares, sindicalistas, membros de associações de profissionais 
e pessoas com extenso histórico de internações psiquiátricas. 
Com o surgimento desse movimento, inicia-se um desvelamen-
to de inúmeras acusações sobre as violências e torturas nos ma-
nicômios, da comercialização da loucura, da predominância de 
uma rede privada de assistência e da medicalização como forma 
de controle. Passando, portanto, a se formar coletivamente uma 
crítica ao denominado saber psiquiátrico e ao padrão hospita-
locêntrico e medicocêntrico na assistência às pessoas com pro-
blemas decorrentes da saúde mental. Surgem, nesse contexto, 
as primeiras propostas e equipamentos para a reorientação da 
assistência e cuidado em saúde mental.
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ou seja, nessa nova lógica a pessoa deveria ser cuidada em 
seu território de origem, sendo implantados nesse período, 
os Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS) que funcionavam 
24 horas, desenvolvendo cooperativas, residências para os 
egressos do hospital e associações. Podemos considerar esse 
período como um marco no processo da Reforma Psiquiátri-
ca, no município de Santos, pois foi a primeira demonstração, 
com notável repercussão, de que a Reforma Psiquiátrica não 
era algo distante de ser colocado em prática, mas algo possí-
vel (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005).

Prosseguindo a história, em 1989 o então deputado Paulo 
Delgado, propõe um Projeto de Lei que dispõe sobre a substitui-
ção progressiva dos manicômios por serviços psiquiátricos alter-
nativos, sendo considerado um marco histórico na luta antima-
nicomial, do movimento de desinstitucionalização da psiquiatria 
tradicional. Este projeto de lei propunha a extinção progressiva 
dos manicômios e sua substituição por outros recursos assis-
tenciais. Recomendava também a regulamentação da interna-
ção psiquiátrica involuntária e compulsória. Proibia em todo o 
território nacional a construção de novos hospitais psiquiátricos 
públicos e novos convênios ou o financiamento por parte do Es-
tado de mais leitos nos hospitais psiquiátricos privados. Também 
colocava a internação como último recurso no tratamento e de-
veria ser brevíssimo o período de internamento.

Em 1990, o Brasil assumiu o compromisso de alterar a lógica 
do tratamento centrado nos hospitais psiquiátricos, com a assi-
natura da Declaração de Caracas, e por meio da realização da 
II Conferência Nacional de Saúde Mental. Nesse sentido, foram 
aplicadas as primeiras normas federais regulamentando a intro-
dução de serviços de atenção diária, iniciando as implantações 

dos primeiros CAPS, NAPS, Hospitais/dia, e as primeiras normas 
para inspeção e classificação dos hospitais psiquiátricos (MINIS-
TÉRIO DA SAÚDE, 2005).

Em países como a Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, 
Chile e Venezuela, foram realizados encontros nacionais multis-
setoriais, onde foram discutidas as linhas da reforma. No Brasil, 
a reunião ocorreu em Brasília, em dezembro de 1992 e contou 
com a presença de 1.200 pessoas, entre políticos, usuárias/os, 
profissionais e delegadas/os eleitas/os em conferências realiza-
das em 23 estados brasileiros, demonstrando uma ampla mobi-
lização nacional e um objetivo comum na construção dos princí-
pios, objetivos e estratégias da reforma psiquiátrica.

A Reforma Psiquiátrica depois  
da Lei Federal 10.216, de 2001

A Lei Federal 10.216, de 2001 “Dispõe sobre a proteção e 
os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e re-
direciona o modelo assistencial em Saúde Mental”. Entretanto, 
ela não estabelece mecanismos claros para a gradual extinção 
dos manicômios, bem como não prevê o atendimento integral 
das pessoas que residiam nos hospitais psiquiátricos, ou seja, a 
rede substitutiva ainda não estava implantada e as demais polí-
ticas públicas não estavam preparadas para atender essa nova 
demanda, causando, em um primeiro momento, desassistência 
a essa população oriunda dos longos internamentos em hospitais 
psiquiátricos. 

A Reforma Psiquiátrica se consolidou como política ofi-
cial do governo federal, no período em que dois movimentos 
concomitantes se oficializam: a construção de uma rede de 
atenção à saúde mental substitutiva ao modelo centralizado 
na internação hospitalar, e a fiscalização e redução gradual 
e programada dos leitos psiquiátricos efetivos (MINISTÉRIO 
DA SAÚDE, 2005).

No final do ano de 2001, foi realizada em Brasília a etapa 
nacional da III Conferência Nacional de Saúde Mental, mecanis-
mo fundamental de participação e de controle social, estando 
presentes 1.480 delegadas/os, entre representantes de usuá-
rias/os, familiares, movimentos sociais e profissionais de saúde. 
Destaca-se que cerca de 23.000 pessoas se envolveram com as 
etapas municipais e estaduais contando com a presença ativa de 
usuárias/os dos serviços de saúde e de seus familiares.

Assim sendo, a III Conferência consolida a Reforma Psiquiá-
trica como política de  Estado, atribuindo aos CAPS o valor es-
tratégico para a transformação do modelo de assistência, prote-
gendo a construção de uma política de Saúde Mental para as/os 

Seminário reuniu categoria contra retrocessos nas políticas de Drogas e Saúde Mental.
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1.  Destaca-se que a nomenclatura Serviço Social Clínico se refere a intervenções realizadas por profissionais assistentes sociais com características especificamente vinculadas 
à terapia. É necessário pontuar que a prática terapêutica vinculada ao título e/ou ao exercício profissional é vedada pela Resolução CFESS nº 569/2010, como reflexo de um 
processo de discussão sobre o tema, bem como consolidação do projeto ético-político. Para maior aprofundamento sobre o tema consultar o documento ”Serviço Social e Reflexões 
críticas sobre práticas terapêuticas”. Disponível em: <http://www.cfess.org.br/arquivos/doc_CFESS_Terapias_e_SS_2010.pdf >.

usuárias/os de álcool e outras drogas, e instituiu o controle social 
como a garantia do avanço da Reforma Psiquiátrica no Brasil. Foi 
a III Conferência Nacional de Saúde Mental, juntamente com a 
participação dos movimentos sociais de usuárias/os e de seus 
familiares, que forneceu as bases políticas e teóricas para a polí-
tica de Saúde Mental no Brasil (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005).

Para Bisneto (2007), é possível avançar com o movimento da 
reforma psiquiátrica e superar as dicotomias entre subjetividade 
e sociedade, loucura e questão social, terapia e assistência, clíni-
ca e política, autonomia da/o usuária/o e da/o profissional, entre 
cuidado familiar e o técnico, tendo a visão de totalidade sujeito 
e sociedade. É importante que o serviço social se aproprie desse 
processo de lutas de classes no movimento de reforma psiquiá-
trica, numa perspectiva de totalidade econômica, política e ideo-
lógica, assim a/o profissional pode contribuir no seio das equipes 
multiprofissionais, mesmo nesse terreno movido por interesses 
sociais distintos.

Vale ressaltar que Bisneto (2007), coloca a possibilidade de 
rebater as expressões da questão social no campo da saúde 
mental, com a produção de um conhecimento crítico sobre a 
realidade social e institucional, no qual se vai intervir. Conhe-
cimento crítico que permitirá construir junto com os atores 
sociais envolvidos propostas para promover alterações no seu 
contexto social.

Segundo Vasconcelos (2016), a realidade mundial, e principal-
mente a brasileira, não é otimista, sendo necessário reconhecer o 
grave quadro e buscar avaliações críticas do contexto atual, bem 
como na vida social, nas políticas sociais e na formação profissional. 
É necessário ampliar o olhar e “[...] desenvolver a paciência históri-
ca e reconhecer a impossibilidade de mudanças mais amplas, signi-
ficativas e estruturais no curto prazo, e, portanto, a necessidade de 
combinar estratégias de resistência de curto com aquelas de longo 
prazo” (VASCONCELOS, 2016, p. 202). 

Afinal, a Reforma Psiquiátrica Brasileira, como outras expe-
riências no mundo, é pautada na reinserção social, porém não 
leva em consideração que no sistema capitalista, essas pessoas 
dificilmente vão atender as demandas do mercado formal de 
trabalho, portanto, continuam à margem, sendo consideradas 
improdutivas,  e a rede de atenção psicossocial não consegue 
dialogar com as demais políticas públicas, impossibilitando a 
construção de um projeto terapêutico singular, que tenha como 
objetivo atender todas as demandas das pessoas que estão em 
sofrimento psíquico.

Atuação do Serviço Social  
no campo da Saúde Mental

A discussão acerca do trabalho da/o assistente social no 
campo da saúde mental é recente. Em 26 de março de 2008, 
o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) instituiu o grupo 
de trabalho “Serviço Social na Saúde”, por meio da publicação 
da portaria nº 10, do CFESS, sendo organizada uma equipe de 
trabalho composta por representantes dos Conselhos de cada 
região do país e cinco conselheiras/os do CFESS.

O trabalho desta equipe resultou na elaboração do docu-
mento intitulado “Parâmetros para a atuação de assistentes so-
ciais na saúde”, com o objetivo de oferecer às/aos assistentes 
sociais as orientações gerais sobre as respostas profissionais a 
serem dadas às demandas identificadas no cotidiano do trabalho 
no setor da saúde e àquelas que ora são requisitadas pelas/os 
usuárias/os dos serviços, ora pelos empregadores dessas/es pro-
fissionais no setor saúde. O referido documento procura, nesse 
sentido, expressar a totalidade das ações que são desenvolvidas 
pelas/os assistentes sociais na saúde, considerando a particula-
ridade das ações desenvolvidas nos programas de saúde, bem 
como na atenção básica, média e alta complexidade em saúde 
(CFESS, 2010, p. 11-12).

Compete fazer um destaque que esses parâmetros dizem 
respeito à atuação do serviço social na saúde de um modo ge-
ral, não apresentando um apontamento específico para a área 
da saúde mental. E por ser um campo de atuação que requer 
um olhar diferenciado, pelo fato de suas especificidades, quan-
do as/os profissionais necessitam de um embasamento teórico 
específico,  se faz necessário a produção de materiais teóricos 
e práticos,  com objetivo de repassar subsídios para auxiliar as/
os assistentes sociais em seu cotidiano profissional na área da 
saúde mental. 

É importante contextualizar que a inserção do Serviço Social 
na Saúde Mental no Brasil, perpassa do Movimento de Reforma 
Psiquiátrica ao projeto ético-político do Serviço Social.

Segundo Iamamoto e Carvalho (1998 apud Bisneto 2007), o 
padrão histórico do serviço social no âmbito da psiquiatria brasi-
leira é muito distinto do estadunidense.  

Serviço Social no Brasil teve início como assistência às/aos 
trabalhadoras/es com a intenção de “amenizar” a relação entre 
capital e trabalho, por meio da prática nas refrações mais ime-
diatas da “questão social”, expressas nas fábricas, na previdên-
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cia e na assistência social. O Serviço Social entrou no âmbito da 
saúde, porém não instituindo a psiquiatria como um campo de 
atuação, em razão do pequeno número de assistentes sociais 
trabalhando somente com o problema da loucura. De acordo 
com Cerqueira (1968 apud Bisneto 2007), nas escassas clínicas 
psiquiátricas privadas, que atendiam pessoas de classe mais favo-
recida, não se contratavam assistentes sociais.

Para Vasconcelos (2000 apud Bisneto, 2007), foi no Centro 
de Orientação Infantil e Centro de Orientação Juvenil (COI/
COJ), em 1946, que surgiram as primeiras intervenções dos as-
sistentes sociais no campo da saúde mental, e essa experiência 
foi fundamental na configuração do modelo do “Serviço Social 
Clínico”1.  As práticas empregadas inicialmente em relação à 
teoria, tinham uma distância muito grande em relação ao Servi-
ço Social atual. No entanto, naquele período era predominante 
a abordagem de caráter eugênico e da higiene mental.

Amarante destaca que (1994 apud Bisneto, 2007) foram cria-
das diversas clínicas psiquiátricas particulares que, por meio de 
convênio com o Estado, prestavam atendimento também às/aos 
trabalhadoras/es e seus dependentes, sendo que no início não 
empregavam assistentes sociais.

Afirma ainda o referido autor que, nos anos de 1960, com 
a centralização dos institutos de aposentadoria e pensões, foi 
criado o Instituto Nacional de Previdência; assim, o Estado passa 
a adquirir serviços psiquiátricos do setor privado e com a pri-
vatização da maior parcela da economia. O Estado se ajusta ao 
campo da saúde por meio das pressões sociais, sendo que os 
empresários se interessavam apenas em obter lucros.

As doenças mentais tornam-se mercadoria, com a finalidade 
de obtenção de lucro, ocasionando expansão no número de leitos 
para internações em hospitais particulares, em especial nos centros 
urbanos. A Previdência Social chega a destinar 97% do total de re-
cursos de saúde mental para internamentos na rede hospitalar.

Portanto, a introdução efetiva do Serviço Social em hospi-
tais psiquiátricos foi dada pelas influências que exigiam o INPS, 
na década de 1970. Segundo Souza (1986 apud Bisneto, 2007), 
após 1973, quando o Ministério da Previdência e Assistência 
Social (MPAS) ressalta a necessidade da equipe interprofissio-
nal para a assistência ao “doente mental”, foi uma das tentativas 
de aprimoramento em que se abriu mais espaço para o Serviço 
Social nas instituições psiquiátricas. Desta forma, na década de 
1970, deu-se início à atuação de maior quantidade de assistentes 
sociais na área da psiquiatria.

Em 1973, houve tentativas de reorganizar o setor psiquiá-
trico sendo elaborada portaria do INAMPS reivindicando, en-
tre outras coisas, a amplificação do número de profissionais nos 
hospitais, incorporando as/os assistentes sociais, apesar do regi-

me autoritário da década de 1970 (BISNETO, 2007).
A maior dificuldade no período  da ditadura militar nos hos-

pícios, no final da década de 1960, não era a loucura, pois esta 
era controlada através da medicalização, uso de contenção física e 
eletrochoques, mas sim o abandono, a miséria, a superlotação, e o 
uso dos hospícios como controle social, internando qualquer pes-
soa que fugisse dos padrões socialmente aceitos ou que questio-
nasse o regime militar. A/O assistente social foi demandada/o pelo 
Estado autoritário como cumpridor de políticas sociais no âmbito 
de saúde mental, fazendo com que a história se repetisse contra-
ditoriamente, de uma demanda pelas elites, para atender aos “ne-
cessitados”. Essa perspectiva das políticas sociais de saúde mental 
é admitida pelos próprios autores da psiquiatria (BISNETO, 2007).

Entretanto, houve necessidade de planejamento na Previ-
dência Social para tentar diminuir as incoerências no sistema de 
saúde mental, por haver uma grande quantidade de operárias/os 
precisando de tratamento, como reflexo das expressões das más 
condições de trabalho durante o período de expansão capitalis-
ta. Resultando em excessivos números de trabalhadoras/es que 
apelaram ao recebimento de pensões, aposentadorias e auxílios 
previdenciários em razão de “padecimento mental” para escapar 
do desemprego; do abuso das clínicas particulares credenciadas 
e das despesas com internamentos duvidosos (BISNETO, 2007).

Segundo Souza (1986 apud Bisneto, 2007), na maioria dos 
casos o fator determinante de internação é social, não havendo 
uma real necessidade do cuidado em saúde mental.

Na década de 1980, novas manifestações se juntaram ao 
desdobrar da relação entre Serviço Social e Saúde Mental. Os 
modelos em Serviço Social tentavam encaminhar a prática na 
década de 1970, mas não alcançaram a consolidação de uma 
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metodologia de atuação em saúde mental. Por exemplo, houve 
obstáculos na aplicação do marxismo na prática, porque as polí-
ticas sociais são desenvolvidas para um Estado Capitalista e a fi-
nalidade das instituições é incompatível com a teleologia de uma 
teoria transformadora da realidade social (BISNETO, 2007).

Segundo Simionatto (1997 apud Bisneto, 2007), um marco 
histórico no Brasil que é importante ser lembrado e que con-
tribuiu para o aumento do número de profissionais de Serviço 
Social na Saúde Mental na década de 1990, foi o Movimento Sa-
nitarista, iniciado na década de 1970 por médicos e lideranças 
políticas na área da saúde.

Portanto, esse movimento é resultado do que denominamos 
de Reforma Sanitária Brasileira. São avanços democráticos no 
setor da saúde expresso na Constituição Brasileira de 1988, que 
postulou o estabelecimento do Sistema Único de Saúde. Este 
instituiu universalidades da assistência à saúde como direito da/o 
cidadã/ão e dever do Estado, e a descentralização da organiza-
ção do Sistema de Saúde, como transferência para os municípios 
das ações e serviços locais.

Com a implantação progressiva do SUS no início da década 
de 1990, a Saúde se reitera como o maior setor de trabalho do 
Serviço Social. Abreu afirma (1999 apud Bisneto, 2007) que com a 
aprovação da lei 8.080/1990,  que institucionalizou o SUS e esten-
deu a concepção de saúde para além da concepção de tratamen-
to da doença, as/os profissionais de Serviço Social tornaram-se 
importantes nesse processo, estabelecendo assim, a saúde como 
um dos principais campos de trabalho das/os assistentes sociais.

No campo da saúde mental e no Serviço Social, o cenário 
contemporâneo é de mercantilização, o que nos mostra que 
na esfera do trabalho de produção e reprodução, utiliza-se do 
modo de vida disseminado pela burguesia na qual as pessoas em 
sofrimento psíquico não conseguem se encaixar,  sendo necessá-
rio questionar o conceito de normalidade e a organização capita-
lista, centrada na exploração da classe trabalhadora.

Segundo Moura et al. (2015), o Serviço Social compõe a equipe 
Multidisciplinar de Saúde Mental desde a década de 1940, acompa-
nhando diariamente o processo e desafios das mudanças. É neces-
sário considerar que a renovação crítica permitiu a construção de 
um projeto ético-político, que é comprometido com a classe traba-
lhadora. É importante ressaltar que o Serviço Social tem potencial 
para contribuir no campo da saúde mental, na garantia de direitos, 
sendo que, a saúde mental envolve uma série de fatores de caráter 
social, que atingem pessoas em situação de vulnerabilidade.

Para Moura et al. (2015), a Reforma Psiquiátrica apresentou 
grandes avanços no campo dos direitos para as pessoas em sofri-
mento psíquico, mas os interesses da sociedade capitalista pre-
carizaram os serviços públicos dando prioridade à privatização. 

O Serviço Social inserido nesse contexto neoliberal e capitalista 
tem como lógica a ação focalizada, seletiva, assim as/os usuárias/
os do serviço têm acesso aos seus direitos de forma precarizada, 
uma vez que  não há interesse do capital na reinserção social 
dessa pessoas porque, como já falamos, dificilmente serão pro-
dutivas dentro da lógica de produção do capital.

O autor Menezes et al. (2017), refere-se ainda à atuação do 
Serviço Social no campo da saúde mental, que precisa estar ali-
nhada aos preceitos da Reforma Psiquiátrica. As/Os profissionais 
que atuam nesta área muitas vezes reproduzem uma rotina bu-
rocrática e conservadora, em que criminalizam e moralizam a 
questão das drogas, por exemplo. Com isso, pode-se dizer que 
o modelo de reforma está distante de um trabalho emancipató-
rio, sendo necessário um maior investimento em políticas públi-
cas, particularmente na saúde mental, que faz parte dos reflexos 
da questão social, tendo como resultado um adoecimento social, 
quando não se garante a efetivação da proteção às/aos usuárias/
os e acesso aos direitos.

Nesse sentido, para Miranda et al. (2017), é necessário am-
pliar a rede de cuidados às pessoas com sofrimento mental, pro-
porcionando um espaço para atuação da/o assistente social, mas 
ainda há muito a ser conquistado; a/o profissional precisa siste-
matizar suas experiências e vivências no campo da saúde mental. 
O Serviço Social tem o desafio de incluir a saúde mental em sua 
formação profissional, pois nas diversas áreas de atuação da/o 
profissional é possível deparar-se com a/o usuária/o acometida/o 
de algum sofrimento mental.

Há uma crise do Serviço Social nessa área, devido à pouca 
ocupação deste espaço sócio-ocupacional, e também à produ-
ção bibliográfica que empobrece o debate teórico no interior da 
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categoria, assim as/os assistentes sociais não estão se colocando 
como protagonistas no processo de implantação da Reforma 
Psiquiátrica no Brasil. Para Lima (2015), essa situação dificulta 
a atuação das/os assistentes sociais na equipe multiprofissional, 
bem como facilita o retrocesso dentro dessa política.

Contudo, ressalta-se que para a autora Lima (2015), esse 
movimento é próprio da sociedade capitalista, ao mesmo tempo 
em que há avanços é possível observar os retrocessos devido 
às condições de trabalho assalariado. Diante desse contexto de 
ataques às políticas públicas é papel da/o assistente social dispu-
tar espaço defendendo a dignidade humana, com o objetivo de 
garantir atendimento de qualidade, humanizado e que leve em 
consideração suas singularidades.

Frente às considerações apresentadas cabe problematizar ele-
mentos cotidianos do trabalho da/o assistente social inserida/o na 
política de saúde mental, com vistas a contribuir, de maneira breve, 
com as reflexões sobre seus desafios e possibilidades.

Como já foi dito, o Serviço Social é uma profissão que está 
inserida na política de saúde a partir de meados dos anos 1940 e 
desde então, vem construindo e reconfigurando sua identidade 
nesse espaço.

A política de saúde mental como lócus dessa atuação, se 
apresenta um pouco mais tarde, como um espaço desafiador, 
posto que, impele à/ao profissional o compromisso com o des-
velamento de uma realidade negligenciada por diversos atores 
- sociedade, Estado etc. Isso é resultado do processo de negação 
à capacidade de sociabilidade de pessoas que se encontram em 
sofrimento psíquico e, consecutivamente a iniciativas medica-
mentosas para o trato de tais situações.

O Serviço Social, portanto, à luz do legado da Reforma Psi-
quiátrica, Reforma Sanitária e movimento de reconceituação da 
profissão, tem o grande desafio de se defrontar com essa realida-
de e apreendê-la em sua concretude, evidenciando os elementos 
que configuram restrição ao direito à saúde e/ou que impõem 
desafios à apreensão dos indivíduos como sujeitos de suas his-
tórias, sendo capazes de expressar e conduzir sua sociabilidade.

Nesse contexto, é necessário considerar que as novas con-
figurações do mundo do trabalho e a tendência contemporânea 
e a desregulamentação das profissões, incidem diretamente no 
processo de trabalho da/o assistente social inserida/o na política 
de saúde mental, haja vista a característica do trabalho eminen-
temente interdisciplinar.

Deste modo, a/o profissional precisa estar atenta/o aos precei-
tos da profissão, expressos no arcabouço jurídico-normativo, teó-
rico-metodológico e ético-político da profissão na perspectiva de 
expressar em seu cotidiano de trabalho a defesa do direito social 
ao cuidado em liberdade, leituras de situações dos sujeitos sociais 

dessa política sempre vinculadas à análise de seus determinantes.
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A Saúde da/o Trabalhadora/or
Assistente Social na Saúde

Silvia Albertini

O presente texto tem como objetivo apontar algumas ques-
tões da conjuntura política e econômica do país e seus reflexos 
no processo de trabalho e saúde da/o assistente social da Saúde, 
bem como os desafios para promoção da saúde da/o trabalha-
dora/or assistente social.

Desde o governo Temer (2016) e com a eleição do atual pre-
sidente Jair Bolsonaro (2018), o Brasil está passando por grandes 
mudanças na legislação trabalhista, na saúde, no meio ambiente, na 
educação e em outras políticas públicas impactando violentamente 
na redução dos direitos sociais e na privatização do Estado.

Com a justificativa de tirar o Brasil da crise econômica e ge-
rar milhões de empregos, foi aprovada a reforma trabalhista ge-
rando um enorme prejuízo para a classe trabalhadora.

Segundo o IBGE, o desemprego é o maior em 7 anos em 13 

capitais brasileiras; a taxa de desemprego no país registrada no 
trimestre encerrado em dezembro de 2018 apontou que 12,2 
milhões de brasileiros estavam sem emprego.

Com a reforma trabalhista aprovada pela Câmara dos Depu-
tados em 2017, as/os trabalhadoras/es tiveram perdas significati-
vas, como a desregulamentação dos direitos trabalhistas, a flexi-
bilização das relações de trabalho, o aumento da informalidade, 
a redução no número de acordos coletivos, a perda de direitos 
para trabalhadoras/es rurais e o enfraquecimento dos sindicatos, 
entre outras perdas.

Mais uma reforma em discussão na Câmara Federal é a da 
Previdência Social que também não reduzirá privilégios e afeta-
rá diretamente a classe trabalhadora e principalmente, vai favo-
recer os banqueiros, na medida em que incentiva o regime de 
capitalização.

As propostas de reformas pelo governo brasileiro no campo 

Foto: Reprodução “Manifestación. Antonio Berni,1934”.



Pág. 18

econômico, político e social têm servido aos interesses do capi-
tal, aumentando as privatizações e mercantilização das políticas 
públicas, em detrimento dos interesses da classe trabalhadora. 
“Essa estratégia de governo tem como concepção o denomina-
do “Estado Mínimo”, no qual os governantes nas várias esferas 
passam a fazer uso de políticas de abertura de mercado, elimi-
nação de subsídios no que diz respeito aos direitos sociais, corte 
de impostos, e privatizações para a expansão do setor privado”.
( LACAZ, 2017).

Um dos exemplos da aplicação dessa concepção de Estado 
foi a aprovação pelo Congresso Nacional da Emenda Constitu-
cional nº 95, em 2016, que congela os investimentos na saúde 
pública e educação por 20 anos, trazendo um sério risco para 
o Sistema Único de Saúde de se manter como um sistema uni-
versal, gratuito, integral e com equidade, dando margem para o 
avanço do mercado privado na saúde.

Esse modelo de Estado teve seu auge no Brasil na década de 
1990 com a proposta de reforma do Estado, baseada no ideá-
rio neoliberal e conduzida pelo Ministério da Administração e 
Reforma do Estado (MARE) cujo ministro à época, Luís Carlos 
Bresser Pereira afirmava a necessidade de o Estado ter um novo 
papel, mais flexível, menos burocrático e produtivo.

Visando a implementação desse modelo de gestão do Estado, 
foi aprovada a Emenda Constitucional 19/98 que flexibilizou vín-
culos de trabalho na Administração Pública através das mais diver-
sas formas de contratação no serviço público, como: contratação 
via organizações sociais, contratos celetistas, consórcio de empre-
gadores, cooperativas, contratação por prazo determinado etc.

Vários foram os Estados e Municípios do Brasil que criaram as 
Fundações Estatais de Direito Privado. No governo do Estado do 
Paraná, em 2014, foi criada a Fundação Estadual de Atenção em 
Saúde do Estado do Paraná – FUNEAS que é gestora de hospitais 
e outros serviços de saúde no Estado. No município de Curitiba 
foi criada a Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde – 
FEAES. Em 1997, o prefeito da época promulgou a Lei 9226/1997 
que dispõe sobre as entidades qualificadas como organizações so-
ciais. A política de saúde ficou fora da lei devido à pressão do mo-
vimento social na defesa da saúde pública, mas em 2017 o prefeito 
Rafael Greca aprovou a Lei 15065/2017, que revoga o parágrafo 
único do art. 1º da Lei nº 9.226, de 23 de dezembro de 1997, 
permitindo a gestão da saúde por organizações privadas, como é 
o caso da Unidade de Pronto Atendimento - UPA do Pinheirinho, 
gerenciada por uma Organização Social de Saúde (OSS).

Prosseguindo com as formas de contratos precários no Ser-
viço Público, foi aprovada no dia 31 de março do corrente ano, 
na Câmara de Vereadores de Curitiba, a proposta de lei que 
prevê a ampliação das contratações de servidores temporários 

através de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para todas as 
áreas da administração pública da Capital.

Esses modelos de gestão e contratação por OSS, implantados 
no Serviço Público interferem na autonomia das/os servidoras/
es públicas/os para realização de suas funções, no seu processo 
de organização, na implementação de plano de cargos, carreira 
e salários entre tantos outros problemas que precarizam as con-
dições e os processos de trabalho.

Uma reforma do Estado pode “operar na direção que leva 
ao aumento de os direitos das/os trabalhadoras/es ou para apro-
fundar as exigências de acumulação do capital, e nesse caso, será 
uma contrarreforma do Estado por afetar os interesses e direi-
tos tanto da população como das/os trabalhadoras/es. (LACAZ, 
2017, apud Paula, 2005).

Esse cenário de destruição dos direitos conquistados pela 
Constituição Brasileira de 1988, gera aumento das desigualda-
des sociais e tem rebatimentos nas condições de vida e trabalho, 
bem como na organização política da classe trabalhadora. 

Processos e Condições de Trabalho  
das/os Assistentes Sociais e sua  
relação com a Saúde 

Segundo Dejous (1992), para se compreender a relação tra-
balho-saúde é preciso considerar as condições e a organização 
do trabalho. As condições de trabalho dizem respeito às condi-
ções físicas, químicas, biológicas do ambiente de trabalho – tem-
peratura, vibrações, radiações, poeiras, ruídos, por exemplo – e 
repercutem sobre as condições físicas da/o trabalhadora/or.

A organização do trabalho diz respeito à divisão técnica e so-
cial do trabalho – à hierarquia interna das/os trabalhadoras/es, ao 
controle por parte da empresa do ritmo e pausas de trabalho e 
padrão de sociabilidade interna e repercute sobre a saúde men-
tal da/o trabalhadora/or, causando sofrimento psíquico, doenças 
mentais e físicas. Sendo assim, podemos dizer que as condições 
de trabalho estão diretamente relacionadas ao ambiente e aos 
instrumentos físicos de trabalho e a organização do trabalho está 
relacionada às políticas de gestão e relações de trabalho. 

Segundo estudo realizado por Raichelis (2013) sobre o tra-
balho da/o assistente social, verificou-se um quadro precário nas 
condições de trabalho, como:  a precarização, insegurança no 
emprego, precárias e flexíveis formas de contratação com re-
dução ou ausência de benefícios e direitos trabalhistas, inten-
sificação do trabalho  e das formas de controle, baixos salários, 
pressão por produtividade  e cumprimento de metas e resulta-
dos imediatos, ausência de horizontes de mais longo prazo, falta 
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de perspectiva de progressão e ascensão na carreira, falta de 
políticas continuadas de capacitação aliadas ao sucateamento das 
políticas públicas, afetando diretamente o exercício profissional 
da/o assistente social e podendo gerar sofrimento, stress, dentre 
outros problemas, relacionados ou não ao trabalho.

As condições de trabalho relatadas acima estão mais relaciona-
das à organização do trabalho estabelecendo assim, uma interface 
com a situação de saúde-adoecimento. Segundo pesquisa realiza-
da sobre a situação das/os egressas/os do curso de Serviço Social 
da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte no mercado 
de trabalho, as/os assistentes sociais quando questionadas/os sobre 
a interface entre seu trabalho e suas condições de saúde, 66,7% 
afirmaram que existe essa relação; 18,5% disseram que não existe 
associação e 14,8% não souberam afirmar.

Uma das entrevistas da referida pesquisa cita que o stress 
gerado pelas condições precárias de trabalho influencia demais 
na sua saúde (VASCONCELOS, 2017). 

Em outra pesquisa realizada com assistentes sociais do Hos-
pital Municipal Lourenço Jorge, do Rio de Janeiro, foi unânime a 
afirmação de que há relação entre o processo de trabalho de-
senvolvido no setor de emergência e o processo saúde-doen-
ça das/os profissionais de saúde, no entanto, não se especifica 
para o Serviço Social. Isso mostra que as/os assistentes sociais 
que participaram da pesquisa entendem que as cargas e riscos, 
e o consequente desgaste, são comuns às/aos profissionais de 
saúde. Somente três assistentes sociais (27,2%), afirmaram que 
ficam vulneráveis a problemas de saúde devido a situações de 
violência, doença, miséria, ritmo de trabalho, precariedade de 
recursos, vivenciados no local de trabalho.

Ainda como resultado da pesquisa é importante destacar 
que 54,5% das/os assistentes sociais apontaram como principal 
questão de saúde o stress gerado pelo desgaste encontrado no 
setor de emergência do referido hospital.

Segundo Raichelis, tem sido cada vez mais comum testemu-
nhar depoimentos das/os assistentes sociais sobre situações de 
sofrimento e stress decorrentes da intensa pressão que sofrem 
no cotidiano das instituições e organizações, sobre assédio moral 
a que são submetidas/os por chefias e superiores hierárquicos, 
bem como referências ao esgotamento profissional e a quadros 
depressivos (RAICHELIS, 2013).

A questão da/o assistente social não identificar os proble-
mas de saúde com o trabalho se deve a poucos estudos sobre o 
tema, como afirma Raichelis (2013), mas também consideramos 
que esse problema se deve à falta de atenção à saúde da/o traba-
lhadora/or nos serviços de saúde privados e públicos.

É necessário que as/os profissionais de saúde, no momento 
do atendimento, questionem a/o  trabalhadora/o  sobre sua pro-

fissão, função, como ocorre o trabalho, com que trabalha, carga 
horária, formas de contratação, quanto tempo está na função 
e demais questões fundamentais para estabelecer a relação do 
agravo com o trabalho.

Como consequência desse problema identificam-se poucos 
registros de adoecimento relacionado ao trabalho no SUS, prin-
cipalmente por doenças mentais. 

A subnotificação impede um diagnóstico real do que adoe-
cem e morrem as/os trabalhadoras/es, além disso, não permite 
a busca dos benefícios por doenças do trabalho junto à Previ-
dência Social.

O maior desafio do Sistema Único de Saúde é incorporar e 
compreender a relação entre saúde-doença e trabalho visando a 
atenção integral à saúde da/o trabalhadora/or, principalmente inter-
vindo nos processos e condições de trabalho da classe trabalhadora.

 

Desafios para as/os Assistentes Sociais 
na luta pela democratização da saúde e 
saúde da/o trabalhadora/or

• Luta pelas 30 horas: o movimento das/os assistentes so-
ciais para redução das 30 horas semanais foi uma grande 
conquista, porém essa carga horária não está implantada 
em todos os locais de trabalho, por isso é importante 
continuar lutando pelas 30 horas para garantir a saúde 
física e mental das/os assistentes sociais;

• Incluir nas pautas de negociação com as/os empregado-
ras/es avaliação de saúde das/os assistentes sociais, dos 
processos e condições de trabalho, procurando estabe-
lecer a relação entre trabalho e saúde;

• Elaborar e participar de pesquisas nos diferentes espa-
ços sócio- ocupacionais para mapear as situações de 
sofrimento e desgaste físico e mental a que estão aco-
metidas/os as/os assistentes sociais para revelar a pro-
blemática e subsidiar reivindicações e direitos junto aos 
empregadores públicos e privados;

• Participar dos espaços de controle social na saúde, como 
conferências, conselhos de saúde, Comissão Interseto-
rial de Saúde – CIST que discutem a problemática da 
saúde da/o trabalhadora/or e principalmente dos movi-
mentos sociais que lutam pelo direito à saúde pública;

• Capacitação continuada para qualificação da prática pro-
fissional e do projeto ético-político do Serviço Social;

• A luta por melhores condições de trabalho passa pela 
organização das/os assistentes sociais nos seus espaços 
de atuação, nos sindicatos do ramo que estão inseridas/
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os, nas entidades organizativas da categoria e com ou-
tras/os trabalhadoras/es e usuárias/os comprometidas/
os com a defesa da qualidade dos serviços públicos.

A Saúde da/o Trabalhadora/or no SUS
A Saúde da/o Trabalhadora/or nasce da crítica à medicina do 

trabalho e saúde ocupacional, cujas concepções se utilizavam de 
procedimentos técnicos e concepção teórica funcionalista, limi-
tada para explicação do processo saúde/ doença nos ambientes 
de trabalho.

A Saúde da/o Trabalhadora/or tem raízes no movimento da 
Medicina Social latino-americana, baseada na teoria da determi-
nação social do processo saúde/doença, no qual a organização 
do trabalho exerce uma importância para explicação do proces-
so de adoecimento das/os trabalhadoras/es.

Segundo Mendes e Dias, a Saúde da/o Trabalhadora/or rom-
pe com a concepção hegemônica que estabelece um vínculo 
causal entre a doença e um agente específico ou a um grupo 
de fatores de risco presentes no ambiente de trabalho e tenta 
superar o enfoque que situa sua determinação no social, redu-
zido ao processo produtivo, desconsiderando a subjetividade ( 
MENDES; DIAS, 1991).

Na concepção da Saúde da/o Trabalhadora/or conforme Od-
done, (1986) as/os trabalhadoras/es são reconhecidas/os como 
sujeitos coletivos que participam ativamente na produção de 
transformações em benefício da sua saúde. A/O trabalhadora/or 
é capaz de promover mudanças a partir dos conhecimentos ad-
quiridos na experiência conferida pelo próprio trabalho.  Sua ca-
pacidade de transformar e de interferir na realidade ocorre por 
meio de reivindicação de direitos, da participação no controle da 
nocividade do trabalho, da definição de prioridades de interven-
ção e da construção de formas de atuar sobre a realidade.

 No Brasil, a emergência da Saúde da/o Trabalhadora/or 
pode ser identificada no início dos anos 1980 com a atuação dos 
sindicatos das/os trabalhadoras/es, em especial o Sindicato dos 
Trabalhadores Químicos e Petroquímicos do ABC do Estado de 
São Paulo que exigiam da Secretaria de Estado da Saúde progra-
mas de saúde da/o trabalhadora/or. Em 1984 é criado o primeiro 
Programa de Saúde do Trabalhador no estado e posteriormente 
em outros estados em resposta à demanda do movimento sin-
dical. A união entre pesquisadoras/es, trabalhadoras/es da saúde 
e o movimento operário foram fundamentais na elaboração da 
legislação em saúde da/o trabalhadora/or e na superação das no-
ções da medicina do trabalho e saúde ocupacional.

Nesse período também se destaca a realização da VIII Con-
ferência Nacional de Saúde em 1986 e que definiu diretrizes 

para o Sistema Único de Saúde, atribuindo ao Estado a respon-
sabilidade de implantar as ações de saúde de forma universal, 
descentralizada, com equidade e com controle social.

A Saúde da/o Trabalhadora/or foi incorporada na Constitui-
ção de 1988 e posteriormente na Lei 8080, de 19 de novembro 
de 1990, no parágrafo 3º do art. 6º, o termo “Saúde do Traba-
lhador” é compreendido da seguinte forma: 

 

Entende-se por Saúde da/o Trabalhadora/or, para 
fins desta lei, um conjunto de atividades que se des-
tina, através de ações de vigilância epidemiológica, 
vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde 
das/os trabalhadoras/es, assim como visa à recupe-
ração e reabilitação da saúde das/os trabalhadoras/
es submetidas/os aos riscos e agravos advindos das 
condições de trabalho [...] (BRASIL,1990).

 
 

Em dezembro do mesmo ano, foi realizada a 1ª Conferência 
Municipal de Saúde da/o Trabalhadora/or na qual foram divul-
gadas as experiências já existentes da Rede de Serviços de Saú-
de da/o Trabalhadora/or e já incorporava as diretrizes como a 
universalidade, integralidade e controle social que depois foram 
incorporados na legislação do SUS. 

O debate sobre o modelo de gestão da política de saúde da/o 
trabalhadora/or sempre foi intenso e participativo envolvendo 
as/os trabalhadoras/es através de seus sindicatos, profissionais 
da saúde, a academia através da Escola de Saúde Pública/Funda-
ção Oswaldo Cruz - FIOCRUZ e demais instituições de ensino 
dos Estados e gestores.

Em setembro de 1990, por iniciativa da Secretaria de Assis-
tência à Saúde (SAS), o Ministério da Saúde publicou a portaria 
1.679, de 19 de setembro de 2002, criando a Rede Nacional de 
Atenção Integral à Saúde do Trabalhador - RENAST.

Dentre as atribuições da referida lei, destaca-se:
A necessidade de articular, no âmbito do SUS ações de pre-

venção, promoção e recuperação da saúde das/os trabalhado-
ras/es urbanos e rurais, independente do vínculo empregatício e 
do tipo de inserção no mercado de trabalho e o reconhecimento 
de que a atenção integral à saúde da/o trabalhadora/or com suas 
especificidades deve ser objeto  de todos os serviços de saúde 
consoantes com os princípios da equidade, integralidade e uni-
versalidade (BRASIL,2002).

A gestão da política de Saúde da/o Trabalhadora/or no Paraná 
é realizada pelo Centro Estadual de Saúde do Trabalhador que 
tem a função de planejar e organizar a Atenção Integral à Saúde 
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da/o Trabalhadora/or no âmbito do SUS no Estado do Paraná 
com ações na atenção básica, média e alta complexidade e de 
vigilância à saúde, apoiando e incentivando os municípios para o 
desenvolvimento destas ações, com garantia de participação do 
controle social em todas as etapas. 

Visando a descentralização e regionalização das ações de 
Saúde da/o Trabalhadora/or no Estado foram criados oito Cen-
tros de Referência em Saúde da/o Trabalhadora/or - CERESTs 
abrangendo todos os municípios do Paraná, cuja principal função 
é dar apoio técnico para implantação da política de Saúde da/o 
Trabalhadora/or. 

O principal objetivo da Saúde da/o Trabalhadora/or é 
desenvolver, de forma contínua, as ações integradas, intra 
e intersetorialmente de vigilância sanitária, epidemiológica 
e de serviços de atenção à saúde, sobre os determinantes 
dos agravos decorrentes dos modelos de desenvolvimento e 
processos produtivos, com participação de todos os atores 
sociais envolvidos.

As/os trabalhadoras/es devem participar dos espaços de con-
trole social, apresentando as suas demandas, exigir a realização 
das ações de vigilância dos ambientes de trabalho e assistência 
integral à saúde das/os trabalhadoras/es para prevenção das 
doenças e acidentes de trabalho.

No Paraná morre uma/um trabalhadora/or por dia. Essa rea-
lidade tem que mudar. A luta por melhores condições de tra-
balho e todas as formas de exploração da sociedade capitalista 
passam pela organização da classe trabalhadora.  
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Conferência Municipal de Saúde de Curitiba
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Jackson Michel Teixeira da Silva

Joziane Ferreira de Cirilo

“...quando os grupos se organizam em busca de liber-
tação, ou seja, para superar alguma forma de opres-
são e para atuar na produção de uma sociedade modi-
ficada, podemos falar na existência de um movimento 
social”. (Shere-Warr, 1987)

A Constituição de 1988, no Art. 204, inciso II, dispõe sobre 
a descentralização e a municipalização da gestão das políticas 
públicas, garantindo a participação da população por meio de 
organizações representativas, na formulação das políticas e no 
controle das ações nas três esferas e no Distrito Federal.

O poder constituinte assegurou a participação e o controle 
social como mecanismos de democratização dos direitos civis 
e políticos e está intrinsecamente articulada à democracia re-
presentativa, que assegura a participação popular na formulação, 
deliberação e fiscalização das políticas públicas por meio de con-
ferências e dos conselhos.

Além de representativa, a democracia participativa inaugura 
o processo que viabiliza a expressão das lutas e movimentos so-
ciais no interior do Estado, assegurando com que a participação 
viabilize o exercício permanente da cidadania.

A visão de controle social inscrita na Constituição Federal de 
1988 vai enfatizar a participação da sociedade civil organizada, 
especialmente das/os trabalhadoras/es e dos segmentos popula-
res, na elaboração e implementação das políticas públicas, con-
dição determinante para se estabelecer novas relações entre os 
movimentos sociais e o poder público.

Nesse contexto, emergem a correlação de forças reconhe-
cendo Estado e sociedade civil como espaços de luta hegemôni-
ca, conduzidos por sujeitos organizados na defesa e disputa de 
projetos políticos. Nesta disputa, para que o processo de par-
ticipação popular seja viabilizado, é necessário garantir acesso 
amplo às informações da gestão, assento aos segmentos popu-
lares nos conselhos, e transparência nos processos de gestão e 
tomada de decisões.

Nesse sentido, é possível a inovação democrática na gestão 
pública, em especial nos municípios, por meio dos conselhos 
gestores e de direitos, do orçamento participativo, fóruns, au-
diências públicas.

Ainda que seja preciso reconhecer os limites e o caráter res-
tritivo da divisão do poder entre o Estado e a sociedade civil, ao 
longo dos anos 1990, a participação popular se institucionalizou 
com destaque para os Conselhos, quando grandes avanços e ex-
periências exitosas foram registrados.

Com a disseminação dos conselhos, outras áreas como a 
Previdência Social, segurança pública, consumidor, da comuni-
dade, conselhos tutelares, proteção ao meio ambiente, cultura, 
direito das mulheres, idosos, segurança alimentar, habitação, 
dentre outras, criaram seus conselhos.

No que se refere especificamente às políticas da Seguridade 
Social (assistência, saúde e previdência social), o direito de par-
ticipação na gestão foi ampliado pela Emenda Constitucional nº 
20/1998, no artigo 194.

Além da competência de divergirem, os conselhos detêm a 
competência de deliberar sobre as políticas de efetivação dos 
direitos sociais, da elaboração do plano nacional, estadual e mu-
nicipal, e ainda de decidir sobre a alocação dos recursos do res-
pectivo fundo e fiscalizar sua aplicação.

Desse modo, além da dimensão pedagógica, a participação 
direta pode significar mudanças sociais e políticas mais profundas 
como afirma Dagnino

Os espaços de formulação de políticas constituem uma 
das múltiplas arenas em que se trava a disputa he-
gemônica, numa guerra de posições em que as ações 
pontuais, de menor escopo e significado imediato, po-
dem vir a se acumular molecularmente na direção de 
minar a ordem social desigual e significar a expansão 
gradual de um projeto hegemônico alternativo. (DAG-
NINO, 2002, p.300)

Quanto às tendências da participação popular, Raichelis 
(1998) aponta duas, sendo a primeira a problematização das 
tensões que se colocam na relação Estado/sociedade civil e a 
necessária presença dos movimentos sociais e de segmentos 
populares nesses espaços, como forma de se instituir a luta 
pela hegemonia. Como segunda tendência, a autora identifica 
a existência de uma profunda crise política, impedindo que os 
setores populares se apresentem nos espaços públicos como 
sujeitos legítimos e sejam reconhecidos em suas demandas e 
direitos, como é o caso da análise de Oliveira (2009), sobre 
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a desnecessidade da política e a anulação da fala das classes 
subalternas nos espaços públicos. (RAICHELIS, 1998)

A autora destaca que esses espaços, inclusive o espaço es-
tatal, estariam dominados pelo pragmatismo, pela técnica, pela 
lógica da gestão, pela privatização, que impedem o estabeleci-
mento do dissenso e a realização da própria democracia.

O quadro é mais complexo ainda pela expansão do cha-
mado associativismo civil, identificado por um conjunto am-
plo de entidades sociais, ONGs, organizações empresariais, 
associações comunitárias, que disputam o fundo público para 
o desenvolvimento de projetos, serviços e programas nas dife-
rentes políticas sociais.  A autora chama a atenção para o fato 
de que certas organizações da sociedade civil passam a assumir 
ou substituir tarefas estritamente estatais, numa relação con-
traditória entre o Estado e a ação vigilante e crítica dessa esfe-
ra. Outro desafio apontado e ainda relacionado ao anterior é a 
confusão conceitual na definição de sociedade civil e terceiro 
etor. (RAICHELIS, 1998).

Nesta confusão de papéis, Raichelis (1998) afirma que há 
um discurso aparentemente comum de defesa da democracia, 
da cidadania e dos direitos sociais, que ultrapassa os interesses 
de classes, dos projetos políticos em disputa, das questões ét-
nicas e raciais, que valoriza a comunidade abstrata assentada 
na ajuda mútua e em diferentes formas de solidariedade. No 
entanto, essa sociedade civil perde o sentido da crítica que a 
caracterizou e legitimou na luta contra a ditadura, num pro-
cesso de despolitização da questão social e das relações entre 
Estado e sociedade.

Com esta importante contribuição para o debate acerca 
do Controle Social, Raichelis (1998) afirma que na construção 
democrática da gestão pública no Brasil, se concentra grande 

expectativa nos espaços dos conselhos, mas não se leva em 
conta que se trata de um dos espaços de exercício do contro-
le social e que precisa ser complementado e articulado com 
outras formas de mobilização social e de organização política. 
Que, embora os conselhos sejam espaços de controle social, 
também devem ser objeto de controle democrático represen-
tativo da sociedade.

Questão mais recente que fragiliza os espaços de controle 
social é a publicação do Decreto nº 9.759, de 11 de abril de 
2019, em que o atual governo extingue e estabelece diretrizes, 
regras e limitações para colegiados da administração pública 
federal. Com a justificativa de desburocratizar os atos normati-
vos da administração pública, esta medida autoritária enfraque-
ce o controle e a participação popular.

O CRESS-PR possui assento em diversas instâncias de con-
trole social, em âmbito estadual e municipal, em diferentes 
conselhos de políticas e direitos. A inserção das/os assistentes 
sociais nestes espaços tem sido fundamental para a construção 
de pautas políticas em defesa das políticas sociais na perspecti-
va de totalidade e de fortalecimento dos direitos sociais.

 
“O Serviço Social é uma profissão constituída na di-
nâmica sócio histórica das relações entre Estado e as 
classes sociais no enfrentamento à questão social. Sua 
natureza contraditória abre a possibilidade de, para 
além das demandas dos espaços sócio-ocupacionais 
em que estamos inseridos, atuarmos nos processos 
de mobilização popular e de fortalecimento dos mo-
vimentos sociais e organizações dos trabalhadores” 
(DURIGUETTO, MONTAÑO, 2010).

É histórica a relação imbricada da gênese, trajetória e 
a reconceituação do Serviço Social e sua participação nos 
movimentos de reivindicações e de defesa dos direitos sociais. 
As/os assistentes sociais se inserem no debate da defesa 
das políticas de proteção social e que, neste contexto, têm 
procurado compreender as interfaces entre a proteção social e 
o mercado econômico. 

 
A participação das/os assistentes sociais nos espaços 
de controle social deve ser orientada pela direção éti-
co-política da profissão, pautada pelos princípios da 
igualdade e da liberdade, da justiça social e da viabili-
zação do acesso às políticas públicas.

Reunião do Coletivo Antiproibicionista de Maringá
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O avanço do Estado neoliberal com o desmonte do sis-
tema de proteção social, a intensificação da pobreza e a cri-
minalização dos movimentos sociais impacta diretamente nas 
condições de trabalho das/os assistentes sociais e na materia-
lização do projeto ético-político profissional. Vive-se atual-
mente um turbulento período de amplos ataques aos direitos, 
resultante de uma crise estrutural do capital e particularmen-
te uma crise política, sem precedente em nossa história, al-
cançando e prejudicando imediatamente as populações mais 
vulneráveis. 

A população brasileira sofre diariamente ataques e retalia-
ções, por parte do Estado que vem apresentando propostas 
de planos de saúde populares, e outros projetos que tendem 
a questionar a efetividade do SUS e ser uma “alternativa” para 
melhorar os atendimentos. Cabe ao Serviço Social, reafirmar 
a sua luta em defesa do SUS e contra as diversas expressões 
de desigualdade e opressão sofrida pela classe trabalhadora. 

A profissão é interpelada e desafiada pela ne-
cessidade de construir mediações ideológicas ex-
pressas, sobretudo por ações de residência e de 
estratégias no jogo da política em suas múltiplas 
dimensões, por dentro dos espaços institucio-
nais e especialmente no contexto das lutas sociais. 
Isso porque, como sabemos, questão social é luta, 
é disputa pela riqueza socialmente construída.  
(YASBEK, 2014 p.686)

Diante do cenário desfavorável de reprodução e forta-
lecimento do projeto de classe dominante e de retrocessos 
dos direitos historicamente conquistados pela classe traba-
lhadora, é urgente que o Serviço Social intensifique o debate 
e construa estratégias de articulação com a luta geral das/os 
trabalhadores dando centralidade para a defesa da democra-
cia, políticas públicas e direitos humanos. 

No Paraná, as/os assistentes sociais compõem vários 
espaços que atuam em defesa do SUS, além dos Conse-
lhos de Políticas Públicas e de Direitos, as/os profissionais 
têm intensificado e qualificado os debates nos Fóruns Pa-
ranaense de Assistentes Sociais na Saúde - FOPASS, no 
Fórum Popular de Saúde-FOPS, Frente Estadual da Luta 
Antimanicomial e nas Frentes Nacional e Estadual contra 
Privatização da Saúde. 

FOPASS- Fórum Paranaense  
das/os Assistentes Sociais  
da Saúde 

O Fórum Paranaense das/os Assistentes Sociais da Saúde – 
FOPASS é um espaço para o debate e articulação do Serviço So-
cial na Saúde de permanente discussão da prática desenvolvida 
e das dificuldades cotidianas vividas pelos profissionais na opera-
cionalização desta política, porém entende-se que é necessário 
ampliar a discussão e por diversas vezes abordar outros temas 
e políticas públicas.

A fundação do FOPASS ocorreu em 2006 funcionando com 
reuniões mensais na Santa Casa de Misericórdia de Curitiba. 
Teve suas atividades paralisadas no ano de 2011, porém um grupo 
de profissionais, sentindo falta de um espaço autônomo e democráti-
co para debater as especificidades do exercício profissional na saúde, 
reativou as atividades em maio de 2017, constituindo assim uma coor-
denação colegiada, com esse espaço e temas construídos no coletivo.

FOPASS

FOPASS
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Os encontros são mensais, sempre na terceira terça-feira 
do mês. As reuniões são descentralizadas e abertas, não sendo 
necessário fazer inscrição e é fornecido declaração de compa-
recimento.

Todas/os assistentes sociais que atuam na saúde estão convi-
dadas/os a participar desse espaço de construção e debate sobre 
o fazer profissional, sempre pautados no projeto ético-político 
da profissão.

Informações sobre as reuniões podem ser encontradas na 
rede social do FOPASS: https://www.facebook.com/FOPASS/.

FOPS-Fórum Popular de Saúde  
e Frente Paranaense Contra  
Privatização da Saúde

O FOPS nasceu em 1991 com os objetivos de intervir na 
política municipal de saúde de Curitiba, preparar as/os tra-
balhadoras/es da saúde e usuárias/os para qualificar a inter-
venção nas conferências e conselhos de saúde e mobilizar a 
sociedade civil na defesa da saúde pública. 

A Frente Paranaense contra a privatização do SUS, criada 
há quatro anos, reúne sindicatos, conselhos, profissionais e 
estudantes da área de Saúde. Está vinculada à Frente Nacio-
nal Contra a Privatização do SUS, realiza ações para fortale-
cer o SUS e em especial para combater as várias formas de 
privatização dos serviços de Saúde.

Em reunião com os integrantes do FOPS e da Frente Pa-
ranaense contra a Privatização do SUS, foi aprovada a unifica-
ção destes dois movimentos sociais, visando o fortalecimento 
da luta pela saúde pública. 

As reuniões dos FOPS e da Frente são abertas à participa-
ção de trabalhadoras/es da Saúde, usuárias/os, estudantes e 
todas/os que tenham interesse em participar na luta pela saú-
de pública. Os encontros acontecem na sede do Sindsaúde, 
localizado na Av. Marechal Deodoro, 314, 8º andar, Centro 
- Curitiba/PR, todas as terceiras segundas-feiras do mês, às 
18h30min.
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Maria Inês Bravo  

(UERJ/Frente Nacional contra a Privatização da Saúde) 

Elaine Pelaez  

(CFESS/ Frente Nacional contra a Privatização da Saúde).

Saúde pública, gratuita e universal como direito de todas/os 
e dever do Estado, inscrita na Constituição Federal de 1988, é 
uma conquista que precisa ser celebrada e defendida neste Dia 
Mundial da Saúde – 07 de Abril de 2019.

O Sistema Único de Saúde (SUS) contém as marcas das 
lutas históricas do movimento de Reforma Sanitária por saúde, 
democracia e socialismo nos anos 1970 e 1980, no contexto 
da redemocratização do país e da 8ª Conferência Nacional de 
Saúde, ocorrida em 1986. Saúde concebida como melhores 
condições de vida e trabalho, determinada socialmente, foi uma 
das proposições fundamentais para a nova concepção de saúde 
defendida e cunhada na Conferência. Entretanto, desde 1990, 
a saúde tem sofrido os rebatimentos das contrarreformas que 
retiram direitos sociais, ameaçam o caráter universal, amplia 
a transferência da gestão dos serviços de saúde para o setor 
privado e obstaculizam seu financiamento, em meio à desigual 
disputa pelo fundo público. A partir de 2016, com o governo 
ilegítimo do Temer, estes ataques se ampliam tendo como 
exemplo a EC 95/2016 que congela os gastos com saúde por 
20 anos e resulta em perdas orçamentárias projetadas por 
pesquisadores em centenas de bilhões ao longo da sua vigência.

O projeto do grande capital para a saúde, expresso ainda 
pela renúncia fiscal e pelo subsídio à expansão desordenada dos 
planos e seguros privados de saúde; pela isenção de impostos 
aos grandes hospitais privados; e pelas desonerações fiscais para 
a importação e produção interna de equipamentos e insumos 
biomédicos, inclusive medicamentos vem se ampliando no Brasil 
a partir de 2016 e se intensificando no atual governo.

Diante da barbárie que está assolando o Brasil, o 
irracionalismo e a subordinação da soberania nacional aos 
interesses imperialistas, vislumbra-se possibilidades de unificação 
das forças progressistas do país pela ampliação da mobilização 
social fruto da acirrada luta de classes, como as manifestações 
ocorridas nos significativos atos do 8M – Dia de Luta das 
Mulheres e do dia 22 de março de 2019 – Dia de luta contra 
a Reforma da Previdência. Precisa-se ampliar esta organização 
para sustar todas as retiradas de direitos que estão ocorrendo, 
tendo como marco atual a contrarreforma da Previdência Social.

A defesa do SUS consiste em uma pauta histórica das/
os assistentes sociais, reafirmada pelo conjunto CFESS-CRESS 
em suas deliberações, no documento Bandeiras de Luta e em 
inúmeras conferências de saúde. Nos últimos anos, em que se 
intensificam a disputa de projetos na Saúde, a Frente Nacional 
contra a Privatização da Saúde passa a ser um lócus fundamental 
para a materialização da agenda de lutas em defesa do SUS e 
contra todas as formas de privatização da Saúde, tendo estas 
constituídas em espaço de articulação, organização e resistência 
que abrange a defesa dos direitos, da seguridade social pública 
e estatal e de melhores condições de vida. Assim, o conjunto 
CFESS-CRESS deliberou nos Encontros Nacionais de 2017 
e 2018 por “intensificar as ações em defesa do SUS e das 
condições de trabalho das/os assistentes sociais, na perspectiva 
da responsabilização do Estado na condução das políticas sociais 
e contra as diversas modalidades de privatização da saúde, em 
articulação com os diversos Fóruns/Frentes estaduais e a Frente 
Nacional contra a Privatização da Saúde”.

7 de abril – Dia de luta em defesa da Saúde e da Vida

Maria Ines Bravo

Elaine Pelaez
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Elisete merece nosso carinho e gratidão, sempre com mui-
to entusiasmo e disposta a contribuir com seus conhecimentos, 
seja nas relações de amizade como do trabalho. Tem uma ca-
racterística muito particular, a certeza de que no final, tudo dará 
certo. 

O poema de Bertolt Brecht sintetiza a lutadora que nossa 
amiga Elisete é:

Os que lutam 
 
Há aqueles que lutam um dia; e por isso são muito bons;
Há aqueles que lutam muitos dias; e por isso são muito bons; 
Há aqueles que lutam anos: e são melhores ainda;
Porém há aqueles que lutam toda a vida; esses são os  
imprescindíveis.

(Bertolt Brecht)
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Elisete Maria Ribeiro

É nesse sentido que se conclama as/os assistentes sociais 
a atuar na construção e no fortalecimento da Frente Nacional 
Contra a Privatização da Saúde e dos fóruns municipais e estaduais 
que a compõem. A ocupar as ruas e dialogar com trabalhadoras/
es e usuárias/os do SUS nos locais de trabalho e em outros 
espaços sobre o significado e as consequências das propostas de 
contrarreformas, privatização da saúde, desfinanciamento das 
políticas sociais e os impactos nas condições de vida e trabalho 
da classe trabalhadora. É fundamental construir e adensar a 
compreensão da necessidade de organização e mobilização 
para a defesa da democracia, do SUS e do direito universal 
à saúde pública, gratuita e estatal, com efetiva participação 
social na definição dos rumos da política pública de saúde. E, 
ainda, participar da 16ª (8ª + 8) Conferência Nacional de 
Saúde, que retoma o tema Saúde e Democracia da construção 
do SUS, de 04 a 07 de agosto de 2019. Esta conferência está 
sendo precedida de conferências municipais e estaduais que 
as/os assistentes sociais devem também participar de forma 
organizada, levando propostas articuladas nos debates ocorridos 
nos fóruns e/ou frentes. Tais ações reafirmam o projeto ético-
político da categoria profissional, na direção das demandas das/
os trabalhadoras/es e de uma sociedade emancipada e livre de 
todas as formas de exploração e opressão.

A nossa luta é todo dia
Saúde não é mercadoria.

Dedicatória
Dedicamos essa publicação da Revista CRESS em Movimen-

to Especial da Saúde à assistente social Elisete Maria Ribeiro que 
há mais de trinta anos desenvolve seu trabalho na área da Saúde.

Nossa amiga Elisete graduou-se em Serviço Social pela Fa-
culdade de Ciências Humanas e Sociais de Curitiba em 1984; 
tem mestrado e doutorado em Serviço Social, Políticas Sociais 
e Movimentos Sociais pela PUC SP; especialização em Saúde 
Pública pela ENSP/ FIOCRUZ; especialização em Metodologia 
Científica - Magistério do Ensino Superior pela FCHS/UFPR, e 
Especialização em Saúde Coletiva pela PUC-PR. 

Tem uma trajetória profissional na área da gestão de polí-
ticas, sistemas e serviços de saúde no município de Curitiba e 
na SESA-PR. Foi professora nas Faculdades Integradas Espírita 
na graduação de Serviço Social (1985 a 2010). Aprovada em 
concurso público desde 05/03/2015, como professora na área 
de Saúde Coletiva na Universidade Federal da Integração Latina 
Americana- UNILA.


