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RESUMO 

 

O presente estudo buscou identificar a realidade do Município de Casimiro de 

Abreu quanto ao acesso à política de saúde. Destacou a importância do 

Serviço de Ouvidoria da Saúde como um canal que possibilita o acesso à 

saúde pública. Para tanto, foram consideradas as fichas das manifestações 

deste Serviço de Ouvidoria. Pode-se perceber que este canal transformou-se 

em instrumento de elaboração de demandas para o trabalho do assistente 

social e também a necessidade de tomada de medidas para que o acesso à 

saúde pública, direito constitucional, no Município seja assegurado e de 

qualidade.  

Palavras-chave: Política de Saúde. Ouvidoria da Saúde. Saúde como 

Mercadoria. 
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ABSTRACT 

 

This study searched to identify with the reality of Municipality of Casimiro de 

Abreu in the access of health policy. Highlighted the importance of the Health 

Service Ombudsman as a channel to allow access to public health. Therefore, 

the chips were considered manifestations of this Service Ombudsman. It can be 

noticed that this channel has become an instrument of development demands 

for the work of social workers and the need to take measures so that access to 

the public health law, constitutional law, the City is assured and quality. 

Keywords: Health Policy. Health Ombudsman. Health like Commodity.  
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INTRODUÇÃO 

A dificuldade de acesso à saúde pública é atualmente no Brasil uma 

realidade cotidiana de parcela significativa da população. Ousaria dizer que 

esta é uma das principais demandas da classe trabalhadora e um dos grandes 

desafios das gestões públicas. De forma geral é sobre esta dificuldade que 

proponho reflexões neste trabalho de conclusão de curso. Por outro lado, este 

tema é de extrema relevância para mim por fazer parte da realidade vivida em 

meu campo de estágio – o Hospital Maria Ângela Simões de Menezes do 

Município de Casimiro de Abreu –, no qual no final do ano de 2011 se iniciou o 

serviço de Ouvidoria da saúde1, mas vale ressaltar que este projeto já havia 

sido criado há dois anos, sendo que somente neste ano ele passou a funcionar. 

Esta Ouvidoria está inserida no Hospital, porém atende demandas 

provenientes de todas as Unidades de atendimento à saúde presentes no 

Município de Casimiro de Abreu. Expor a importância da informação à 

população em torno do acesso aos direitos na rede pública de saúde e também 

identificar a eficácia e eficiência da implantação deste serviço é fundamental. 

Acredito que estes elementos proporcionarão tanto para a sociedade, quanto 

para a academia, um conhecimento maior sobre a temática do acesso aos 

direitos na política de saúde pública, visto que este acesso deve ser universal e 

igualitário nas ações de promoção, proteção e recuperação, segundo o que 

está previsto no artigo 196 da Constituição Federal de 1988.  

Para se compreender o processo existente em torno do acesso à saúde 

pública e de qualidade2 no Município de Casimiro de Abreu, primeiramente, é 

necessário compreendê-lo na própria realidade nacional e contexto histórico, 

de igual modo é necessário pensar neste acesso por meio de canais, daí a 

proposta de estudar a Ouvidoria da Saúde que até o presente momento 

                                                           
1 A Ouvidoria é um canal prático e de fácil acesso que o usuário tem para sugerir, denunciar, reclamar e 
elogiar o serviço prestado na área da saúde no município. Ela faz parte de um dos projetos 
implementados pelo Serviço Social no Hospital Maria Ângela Simões Menezes e tem tido uma 
importância significativa para a categoria. De acordo com o artigo 1º inciso VII do Anexo I da Portaria 
MPS nº 173, de 02 de junho de 2008 (sendo esta revogada pela PORTARIA MPS Nº 47, DE 26 DE 
JANEIRO DE 2011 - DOU DE 27/01/2011 - RETIFICADO - REVOGADO), ao Gabinete compete: “VII - 
planejar, coordenar, supervisionar e desenvolver as atividades de Ouvidoria da Previdência Social;” A 
ouvidoria também é prevista de acordo com a PORTARIA MPAS Nº 5.716, DE 06 DE SETEMBRO DE 
1999 - DOU DE 08/09/1999 – ALTERADO, em que é exposto o que cabe ao ouvidor-geral e o que não é 
sua competência nos artigos 1º e 2º. 
2 Ver artigo 196 da Constituição Federal de 1988. 
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funciona no Hospital. Ressalto que ela é destinada a atender a toda e qualquer 

demanda de saúde advinda não somente do Hospital, mas de toda a rede de 

saúde do Município. 

Desta forma, trata-se de uma pesquisa cujo objetivo principal é 

compreender o processo e o acesso a saúde no Município de Casimiro de 

Abreu tendo como base a análise de um dos canais de acesso aos direitos nos 

serviços públicos de saúde na experiência do Hospital Maria Ângela Simões de 

Menezes, o serviço de Ouvidoria. Os instrumentos metodológicos que 

viabilizaram esta análise foram a pesquisa bibliográfica baseada em obras de 

autores que discutem o tema do acesso ao direito à saúde, como a professora 

Maria Inês Bravo e outros autores, monografias, publicações, meios 

audiovisuais como vídeos de entrevistas com sujeitos que debatem o tema 

proposto e; pesquisa em documentos como as fichas de manifestação da 

Ouvidoria de saúde, com o intuito de tabular estas fichas para melhor analisar e 

interpretar as informações necessárias contidas nelas, dentre outros 

documentos sobre a Ouvidoria. Também recorri ao meu diário de campo de 

estágio e por fim, as Leis que embasaram toda a pesquisa, como a do Sistema 

Único de Saúde (SUS), a Constituição Federal de 1988, a que regulamenta a 

Ouvidoria, entre outras.  

Esta pesquisa me proporcionou uma aproximação com a temática 

abordada e também o acesso a documentos importantes que auxiliaram em 

minha análise. Como instrumento de pesquisa direta utilizei a observação 

individual e assistemática do meu campo de estágio – uma Unidade Hospitalar 

que teve e ainda tem a experiência do funcionamento do serviço de Ouvidoria. 

Desta forma, uma das fontes de análise do acesso à saúde no município foram 

as fichas de manifestação (da Ouvidoria) do ano de 2012 e do período de 

Janeiro à Junho de 2013. Esta análise se deu com o objeto de conhecer a 

opinião da população sobre o serviço prestado tanto pela Unidade Hospitalar 

quanto pela rede de saúde municipal, no sentido de melhorias ou não.  

No primeiro capítulo traremos alguns elementos históricos para nos 

apropriarmos do debate sobre a Saúde na sociedade capitalista a fim de 

compreendermos o paradoxo entre a degradação da vida causada pela 
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inserção do trabalhador na dinâmica da produção capitalista, como trabalhador 

assalariado, e o direito a saúde. Neste sentido recorremos ao livro A Situação 

da Classe Trabalhadora na Inglaterra, de Engels.  Integrado a produção de 

mercadorias e o adoecimento do trabalhador, apresentamos alguns elementos 

históricos para se pensar o direito a saúde na sociedade contemporânea e por 

fim, na transformação da saúde em mercadoria no sistema capitalista versus a 

universalização do direito a saúde, um direito conquistado, mas não 

plenamente efetivado.  

No segundo capítulo nos deteremos à saúde pública no Brasil, através 

dos seus elementos históricos e desafios contemporâneos. Basearemos-nos 

no contexto da Reforma Sanitária para adiante compreendermos como a saúde 

se configura no Brasil atualmente e enfim, apresentaremos o que se constitui, 

no campo da saúde, em uma das maiores conquistas populares, o Sistema 

Único de Saúde (SUS) e seus desafios de integralização.  

Toda esta reflexão apresentada teve o objetivo de proporcionar a 

apreensão da totalidade das conquistas, limites e desafios no acesso à saúde 

pública, para então, no terceiro e último capítulo discutirmos como se encontra 

a saúde no Município de Casimiro de Abreu e a violação de direitos à saúde ou 

a garantia destes direitos a partir da ouvidoria municipal de saúde do Hospital 

Municipal, através de pesquisa realizada nas fichas de atendimento. 
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CAPÍTULO 1 – SAÚDE NO CAPITALISMO: DEGRADAÇÃO DA VIDA E 
DIREITO A SAÚDE 

O capitalismo surge e se desenvolve a partir de contradições: a 

liberdade do trabalhador é ao mesmo tempo sua “escravidão”, o direito de 

decidir com quem e onde trabalhar está ancorado na necessidade de vender 

sua força de trabalho e; a degradação física e mental a que os trabalhadores 

assalariados passam a ser submetidos a partir da sua inserção nas fábricas 

implicará na necessidade de um sistema de saúde que, a longo prazo, pela luta 

dos próprios trabalhadores se constituirá em direito. 

A sociedade capitalista inaugura uma nova divisão de classes diferente 

das sociedades anteriores3, mas também fundada da reprodução desigual 

entre os homens.  

                                                           
3 A “comunidade primitiva”, segundo Netto e Braz, se iniciou cerca de quarenta mil anos atrás, 
considerando uma evolução de milhares de anos. Nela predominava o “comunismo primitivo”, já que a 
relação entre os grupos sociais era de mutualidade, a divisão existente era mínima, diferente da 
sociedade contemporânea em que a divisão é abissal. A única divisão que havia era entre homens e 
mulheres (divisão sexual) no sentido do trabalho realizado por cada grupo. Aos homens era destinada a 
caça e as mulheres a coleta e o preparo dos alimentos. Predominava o nomadismo e não havia a 
propriedade privada, pois tudo o que caçavam e colhiam era dividido entre toda a comunidade. Essa 
comunidade perdurou por mais de trinta mil anos, mas pouco a pouco veio sua dissolução (Netto e Braz, 
2008). O que contribuiu para tal foi a introdução da domesticação de animais e o surgimento da 
agricultura acarretando assim, na distinção das comunidades, devido algumas apresentarem avanços, 
como o aperfeiçoamento nos instrumentos de trabalho, no uso de metais, etc. Também, a partir de então, 
começam a deixar o nomadismo se fixando em um território e com a evolução das atividades realizadas, 
a produção de bens passa a ser além do que a sociedade necessita de imediato, diferente da 
comunidade primitiva em que o trabalho realizado era apenas o necessário para a subsistência da 
mesma. Neste momento, dar-se início ao excedente econômico, ou seja, produzir mais do que se 
necessita. Será a partir da evolução destas práticas que aparecerá “na história a possibilidade de 
acumular os produtos do trabalho” e com isso, de um lado, nascerá à mercadoria e do outro lado, a 
alternativa de exploração do trabalho humano. A comunidade, por sua vez, se dividirá entre os produtores 
diretos – aqueles que produzem – e os apropriadores do fruto do trabalho dos produtores diretos – 
aqueles que se apropriam dos bens excedentes. (Netto e Braz, 2008, p. 57) No momento em que estas 
práticas se tornam efetivas, esta sociedade dá espaço ao surgimento de outro modo de produção e 
reprodução, na verdade consiste na evolução destas práticas anteriormente utilizadas, o escravismo. A 
sociedade escravista baseava-se na relação antagonista entre escravos e seus proprietários, mas havia 
também outros grupos, os artesãos (homens livres), os que executavam tarefas administrativo-
burocráticas, como coleta de impostos, por exemplo, e aqueles que tinham suas atribuições em atividades 
repressoras como o combate às rebeliões de escravos. A relação entre escravos e proprietários baseava-
se em uma coerção aberta, o escravo trabalhava para o seu dono, em troca recebia comida e moradia, 
mas não era um sujeito livre, na verdade, ele era também uma mercadoria, pois em muitos casos, eram 
vendidos a outros senhores. Da mesma forma que se trocava uma mercadoria/um produto por um 
determinado valor, assim era com os escravos, e ainda o excedente produzido por estes pertencia a seus 
donos. Entretanto, destaca-se este período como um período importante ao observar o avanço histórico 
que ele proporcionou, pois houve uma diversificação na produção dos bens e a partir deste incremento na 
produção o comércio entre distintas sociedades foi estimulado. Vale ressaltar que este período, como dito 
acima, foi significativo tendo em vista o processo de produção e a ampliação do mercado, mas por outro 
lado deu início a propriedade privada e a exploração do homem pelo homem, tornando a vida dos 
escravos degradante com a exploração sofrida. A ascensão do trabalho escravo juntamente com o 
apogeu do Império Romano acarretou na disseminação dos artesãos e dos camponeses, porém “quando 
o Império Romano, sob a pressão das chamadas ‘invasões bárbaras’, desintegrou-se na metade inicial do 
primeiro milênio da nossa era, também foi abaixo o escravismo” (Netto e Braz, 2008, p. 66), mas não que 
tenha sido abolido, tudo isto se deu em um processo. 
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Para ilustrar a afirmação acima, cabe trazer uma citação de Engels feita 

por Netto e Braz: 

Desde que a civilização se baseia na exploração de uma 
classe por outra, todo o seu desenvolvimento se opera numa 
constante contradição. Cada progresso na produção é, ao 
mesmo tempo, um retrocesso na condição da classe oprimida, 
Isto é, da imensa maioria. Cada benefício para uns é 
necessariamente um prejuízo para outros; cada grau de 
emancipação conseguido por uma classe é um novo elemento 
de opressão para a outra. (Engels, in Marx e Engels, 1963, 3: 
140-141 apud Netto e Braz, 2008, p. 67-68). 

 

A assertiva de Engels é conveniente para se entender a sociedade 

burguesa que teve seus primórdios a partir da Revolução Burguesa com a 

dissolução do feudalismo4 – modo de produção societário que sucedeu a 

sociedade escravista – seguido da Revolução Industrial – introdução de 

máquinas a fim de aperfeiçoar o processo de produção, possibilitando a 

produção de mais mercadorias em menos tempo que antes.  

O processo de acumulação primitiva, descrito por Marx como o 

movimento que dá início a desapropriação dos trabalhadores dos meios de 

produção e, portanto, os transforma em trabalhadores assalariados é 

fundamental para o surgimento e consolidação do capitalismo. Com o 

cercamento dos campos, os trabalhadores rurais foram tendo os seus meios de 

produção para a subsistência própria e da família reduzidos ao ponto de 

necessitarem migrar para as cidades, as quais estavam a todo o gás com a 

Revolução Industrial.  

A intermitente e sempre renovada expropriação e expulsão do 
povo do campo, como foi visto, forneceu à indústria urbana 
mais e mais massas de proletários, situados totalmente fora 
das relações corporativas, uma sábia circunstância que faz o 
velho A. Anderson (que não se deve confundir com James 
Anderson), em sua história do comércio, acredita numa 

                                                                                                                                                                          

 
4 O modo de produção feudal estruturou-se na Europa por volta do século XI. Baseava-se na divisão entre 
duas classes, a dos produtores diretos – os servos – e àqueles que expropriavam o excedente agrícola – 
os senhores feudais. A produção de mercadorias para a troca se instaurava juntamente com a 
centralidade do trabalho artesanal. Isto contribuiu para a abertura das rotas comerciais para o Oriente 
dando um gás na produção. Mas o feudalismo inicia sua crise no século XIV, num processo 
extremamente complexo – e, até hoje, objeto de controvérsias e polêmicas – que só culminará, em 
termos histórico-universais, no final do século XVIII. No decurso desses séculos, operando para a 
ultrapassagem do modo de produção feudal, as suas contradições internas foram potenciadas pelos 
efeitos do florescimento do comércio, expressos na consolidação crescente de uma economia de base 
mercantil. O processo de crise do feudalismo é, igualmente, o solo histórico do movimento que conduzirá 
ao mundo moderno – a Revolução Burguesa. (Netto e Braz, 2008, p. 71). 
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intervenção direta da Providência. Temos de nos deter ainda 
um momento nesse elemento da acumulação primitiva. À 
rarefação do povo independente, economicamente autônomo, 
do campo correspondeu o adensamento do proletariado 
industrial, do mesmo modo como, segundo Geoffroy Saint-
Hilaire, o adensamento da matéria do universo aqui se explica 
por sua rarefação ali. Apesar do número reduzido de seus 
cultivadores, o solo proporcionava, depois como antes, tanta ou 
mais produção, porque a revolução nas relações de 
propriedade fundiária foi acompanhada por métodos 
melhorados de cultura, maior cooperação, concentração dos 
meios de produção etc., e porque os assalariados agrícolas 
não apenas foram obrigados a trabalhar mais intensamente, 
mas também o campo de produção, sobre o qual trabalhavam 
para si mesmos, se contraía mais e mais. Com a liberação de 
parte do povo do campo, os alimentos que este consumia 
anteriormente também são liberados. Eles se transformam 
agora em elemento material do capital variável. O camponês 
despojado tem de adquirir o valor deles de seu novo senhor, o 
capitalista industrial, sob a forma de salário. Assim como os 
meios de subsistência, foram afetadas também as matérias-
primas agrícolas nacionais da indústria. Transformaram- se em 
elemento do capital constante. (Marx, 1996, p.365). 

 

Ou seja, os trabalhadores que “estão vindo” do campo são expropriados 

dos meios de produção que antes possuíam e também não participam mais de 

todo o processo de produção e sim de parte dele, restando-lhes apenas a força 

de trabalho, sendo necessário vendê-la aos capitalistas (donos dos meios e 

produção e controladores do processo de produção). 

 Com a revolução industrial inaugura-se uma nova forma de produzir 

mercadorias, o trabalho passa a ser fragmentado, dividido, parcelado e o 

trabalhador, por conseguinte, perde o controle e o comando sobre o processo 

de produção. Tudo isto causa grande impacto na vida e na saúde dos 

trabalhadores que são submetidos a longas horas de trabalho pesado e vivem 

em condições precárias. 

Esta nova forma de produção e organização societária denominada de 

capitalismo se baseia na propriedade privada e na exploração do trabalho 

através da exploração do homem pelo homem, elementos inerentes deste 

modo de produção societário. 

 A reprodução social na sociedade burguesa se dá através do trabalho 

que é assalariado, o qual deve garantir a reprodução da força de trabalho, ou 
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seja, a reprodução dos trabalhadores como trabalhadores e dos seus 

descendentes.  

Estas mudanças na forma de produção acarretaram aos trabalhadores 

profundas mudanças na sua reprodução social. Os meios de vida, a 

organização cotidiana das subsistências, as relações de sociabilidade foram 

redefinidas. Por outro lado a inserção dos trabalhadores nas fábricas em 

condições, na maioria das vezes insalubres, levou ao surgimento de novas 

doenças e com isso a necessidade de se pensar a saúde de outra forma. 

Assim podemos dizer que paralelo à produção de mercadorias produzia-

se também novas formas de adoecimento do trabalhador como veremos a 

seguir. 

 

1.1. Produção de mercadorias e adoecimento do trabalhador: elementos 

históricos para pensarmos o direito a saúde na sociedade 

contemporânea 

 

Engels (2008) no livro A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra 

de forma grandiosa discute e apresenta este processo de produção de 

mercadorias e adoecimento do trabalhador. Pode-se dizer que isto tem uma 

ocorrência simultânea. Para entendermos esta simultaneidade Engels introduz 

seu texto apontando o conceito e a diferença entre assassinato5 e homicídio6 

para demonstrar a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Segundo a 

imprensa operaria o que pode ser denominado de assassinato social causado 

pela sociedade, pois a mesma impõe condicionalidades indignas de trabalho, 

causando assim, muita das vezes, a morte prematura e indesejada dos 

operários.  

Em efeito, estas condições não são questões desconhecidas da 

sociedade capitalista, pelo contrário, há conhecimento das consequências 

deste sistema, não havendo grandes intervenções por parte da burguesia a fim 
                                                           
5 “..., se o autor sabe, de antemão, que o dano será mortal, sua ação se designa por assassinato.” 
(ENGELS, 2008, p.135). 

6 “quando um indivíduo causa a outro um dano físico de tamanha gravidade que lhe causa a morte, 
chamamos esse ato de homicídio;...” (IDEM). 
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de melhorar as condições trabalhistas do proletariado7. Vale lembrar, que isto 

que ocorre é proveniente do interesse de classes, neste caso da classe 

burguesa, a qual se importa com o trabalhador na medida em que ele produz a 

mais-valia e não com a saúde dele neste processo de produção8. Com base 

nisso, Engels vai dizer que este modo de agir “não constitui um simples 

homicídio, mas um assassinato qualificado.” (ENGELS, 2008, p.136). 

No século XIX, os operários “sobreviviam”9 em precárias condições, sem 

gozar de boa saúde, debilitando-se pouco a pouco, sem condições para o 

provimento das necessidades vitais mais elementares, e na sua grande 

maioria, morriam prematuramente. 

A falta de saúde já é um fator que antevem as condições insalubres de 

trabalho no capitalismo. Só o fato de o trabalhador migrar para as cidades – 

principalmente os moradores dos bairros operários, com moradias amontoadas 

–, já causa um impacto em sua saúde, esta já está sendo prejudicada devido à 

dificuldade de circulação do oxigênio, o que ocasiona a estes sujeitos doenças 

crônicas, diferentemente, dos moradores do campo que à época ainda 

respiravam um ar limpo e puro. Isto não quer dizer que estes moradores do 

campo não adoeciam, porém estes apresentavam doenças agudas, que 

apareciam esporadicamente, no entanto, não permaneciam. Sobre estas 

questões, vale trazer novamente um recorte do texto “A Situação da Classe 

Trabalhadora na Inglaterra” em que o autor demonstra uma indignação com o 

tratamento que é dado socialmente à classe trabalhadora:  

É verdadeiramente revoltante o modo como a sociedade 
moderna trata a imensa massa dos pobres. Ela os atrai para as 
grandes cidades, onde respiram uma atmosfera muito pior que 
em sua terra natal. Põe-nos em bairros cuja construção torna a 

                                                           
7 Há setores mais progressistas da burguesia que intervém e que de fato contribuem para esta melhora. 

8 Sendo que sem boa saúde este trabalhador não conseguirá produzir. Mas a burguesia conta com o 
exército industrial de reserva, o qual consiste em mão-de-obra qualificada para o trabalho, porém não 
está inserida no processo de produção. Ou seja, caso algum trabalhador se recuse a trabalhar nas 
condições impostas ou não possa, devido à má saúde, há outros que aceitam e que estão aptos a ocupar 
o lugar deste.  

9 Engels escreveu seu livro A situação da classe trabalhadora na Inglaterra, em 1845, a partir de uma 
análise categórica da gênese da sociedade capitalista, da industrialização, da classe trabalhadora, de 
suas organizações e também denuncia as condições de miséria e exploração dos operários. 
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circulação do ar muito mais difícil que em qualquer outro local. 
Impede-os de usar os meios adequados para se manterem 
limpos (...). E nem isso lhe basta: acumula sobre eles todos os 
males possíveis. Se, em geral, a população das cidades já é 
demasiado densa, são os pobres os mais amontoados em 
espaços exíguos. (...) Submete-os as mais violentas emoções, 
às mais bruscas oscilações entre medo e esperança e 
persegue-os como a uma caça, não lhes concedendo nunca 
um pouco de paz e de tranquilidade. Priva-os de todos os 
prazeres, exceto do sexo e da bebida – mas porque 
diariamente os faz trabalhar até o esgotamento de suas forças 
físicas e morais, esses dois únicos prazeres permitidos são 
degradados pelos piores excessos. (ENGELS, 2008, p. 137). 

 

Além de tudo isto corre o risco de passarem por crises onde ficam 

desempregados, e assim, impedidos de comprarem os meios de subsistência. 

Não que trabalhando eles consigam adquirir todos estes meios necessários, 

devido à remuneração não ser proporcional à carga horária trabalhada – ser 

bem inferior –, mas é possível o acesso parcial a eles. As privações e as 

condições miseráveis nas quais os pobres vivem, predispõe o organismo ao 

contágio, tendo como consequências, grandes taxas de mortalidade, epidemias 

permanentes e um progressivo enfraquecimento físico destes trabalhadores 

devido às condições de vida que possuem, de acordo com a citação acima 10. 

Essa predisposição ao contágio que a classe operária está sujeita 

explica os frequentes surtos de doenças pulmonares e respiratórias, como a 

tuberculose e o tifo – que tem sua extrema manifestação em 1837 e em 1843, 

o que se observou através do relatório oficial do doutor Southwood Smith sobre 

o hospital londrino de casos da doença, chegando a 1.462 casos, 

ultrapassando o número dos anos antecedentes que correspondia a 418 casos 

(Engels, 2008, p.139) –, que vitimam grande parcela da classe trabalhadora 

frequentemente. A presença de doenças no âmbito familiar agrava ainda mais 

a miséria da família, visto que o doente ao estar incapacitado para o trabalho 

deixa de ser mais um contribuinte na escassa renda familiar. 

Por outro lado, o álcool debilita a saúde de um grande número de 

operários, constituindo-se como uma “tábua de salvação”, uma fonte de prazer 

                                                           
10 A afirmação relatada nesta citação é claramente demonstrada no filme Germinal – 1993. 



18 

 

para esquecer, ainda que por algumas horas enquanto durar a embriaguez, a 

miséria e o peso da vida. 

Nesse caso, o alcoolismo deixa de ser um vício de 
responsabilidade individual; torna-se um fenômeno, uma 
consequência necessária e inelutável de determinadas 
circunstâncias que agem sobre um sujeito que – pelo menos no 
que diz respeito a elas – não possui vontade própria, que se 
tornou – diante delas – um objeto; aqui; a responsabilidade 
cabe aos que fizeram do trabalhador um simples objeto. 
(ENGELS, 2008, p.143). 

 

 

Em meio a tantos males físicos, a classe operária convive com o agravo 

da impossibilidade de contar com médicos competentes, já que estes cobram 

honorários altíssimos que os trabalhadores não podem pagar. Como solução, a 

classe operária recorre aos charlatães e seus produtos “milagrosos”, que são 

mais baratos e prometem a cura de muitos males, mas que na verdade, tem 

em sua composição substâncias nocivas à saúde do homem, contribuindo 

ainda mais para o agravo das condições físicas desses trabalhadores. Ainda 

sobre a condição física dos trabalhadores, o autor afirma: 

 

São quase todos frágeis, com ossatura angulosa, mas pouco 
resistente, magros, pálidos e seu corpo, excetuados os 
músculos exigidos pelo trabalho, apresenta-se flácido. Quase 
todos têm problemas gástricos, quase todos são mais ou 
menos hipocondríacos e seu humor é melancólico e irritadiço. 
Seu organismo debilitado tem poucas chances de resistir às 
doenças, que os vitimam com frequência – por isso, 
envelhecem prematuramente e morrem jovens. Provam-no 
irrefutavelmente as estatísticas de mortalidade. (ENGELS, 
2008, p.144). 

 

Não somente as condições físicas dos trabalhadores no âmbito externo 

das fábricas são relevantes, mas também as condições intelectuais e morais 

dos mesmos. Ambas se relacionam com o interesse da classe trabalhadora – 

sendo a condição física, já citada anteriormente, parte deste interesse.  
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Sobre as condições intelectuais dos trabalhadores, não é conveniente a 

classe burguesa que os operários pensem, é necessário que trabalhem11, até 

porque, caso eles fossem bem instruídos a dominação burguesa estaria em 

xeque, já que esta instrução forneceria a classe trabalhadora o conhecimento 

de direitos e deveres, o que diminuiria a exploração constante da burguesia, 

mas não a extinguiria. Para isto seria necessário à superação do sistema 

capitalista, o qual se baseia na exploração do homem pelo homem12.  

Apesar das péssimas condições em que vive a classe trabalhadora, 

contraditoriamente lhes é proporcionado uma educação prática, visto que 

apesar de mau saber ler e escrever, o proletariado aprende a defender seus 

interesses, e sabe reconhecer os interesses particulares da burguesia, posto 

que esta sempre esteja tentando lhe burlar de alguma forma.  

E por fim e não menos importante, a condição moral da classe 

trabalhadora é atravessada de contradições, visto que a moralidade lhes é 

imposta através de mandamentos arbitrários e injustificáveis, onde a classe 

dominante quer impor sua moral através da força bruta.  

Como a “educação moral”, a partir de uma moralidade burguesa, não é 

oferecida em nenhum momento à classe trabalhadora, o ambiente no qual 

vivem e a posição social desprivilegiada que ocupam os incitam ao que a 

burguesia considera de imoralidade, pois não há motivos para refrear seus 

desejos, já que quase tudo lhes é negado. Por que respeitar o caráter sagrado 

da propriedade quando nada se tem, quando os meios de sobrevivência 

básicos lhe são privados e só aumenta sua fome e sua miséria? Para o 

proletário, esta santidade não faz sentido já que ele nada tem. 

A miséria só permite ao operário escolher entre deixar-se 
morrer lentamente de fome, suicidar-se ou obter aquilo de que 
necessita onde encontrar – em outras palavras, roubar. Não 
espanta o fato de a maioria preferir o roubo ao suicídio ou à 

                                                           
11 Característica do taylorismo, o qual separa o planejamento da ação, ou seja, há aqueles que pensam e 
aqueles que executam. Este sistema transforma o homem em uma máquina, o torna parte dela. Neste 
caso os trabalhadores são os que executam, portanto, não é necessária uma intelectualidade a eles.  

12 Segundo Marx, para que exista uma sociedade em que não haja a exploração do homem pelo homem, 
é necessário uma sociedade que supere a sociedade capitalista. 
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morte por fome. Sem dúvida, há entre os operários muitos 
indivíduos suficientemente moralistas para, mesmo na extrema 
privação, não roubar; esses morrem de fome ou se suicidam. O 
suicídio, que no passado foi um invejável privilégio das classes 
altas, está atualmente na moda na Inglaterra até entre os 
proletários e muitos pobres diabos se matam na única 
alternativa que lhes resta para escapar à miséria. (ENGELS, 
2008, p.155). 
 

Obviamente que a motivação para cometer o suicídio para a classe 

burguesa é diferente da motivação da classe trabalhadora. Para o proletariado, 

o suicídio apresenta-se como a solução para por fim à sua vida de misérias e 

privações, fim ao “inferno na terra” no qual vivem. 

Ainda mais desmoralizante que a miséria é a incerteza sobre o futuro, 

sobre o amanhã. É viver cada dia numa eterna tortura sem saber ao menos se 

o salário lhes garantirá comida. Como não adianta economizar, pois o pecúlio 

no máximo lhes garantirá mais alguns dias de comida a mais, e com o que 

ganham é muito difícil comprar uma propriedade, os operários gozam sua 

existência, aproveitando tudo que os altos salários (quando há alta nos 

mesmos) podem lhes proporcionar, escandalizando os burgueses com seu 

modo de vida. 

A condenação ao trabalho forçado é outra fonte desmoralizante, pois o 

operário passa todos os dias realizando um trabalho que não gosta, em um 

tormento cruel e degradante, exaustivo e monótono. 

Por fim, a concentração da população nas cidades que para a burguesia 

tem uma péssima influência na moral (de acordo com o conceito de moral 

burguês)13 da classe trabalhadora, acaba sendo um facilitador da organização 

de classe: 

As grandes cidades são o berço do movimento operário: foi 
nelas que, pela primeira vez, os operários começaram a refletir 
sobre suas condições e a lutar; foi nelas que, pela primeira vez, 
manifestou-se o contraste entre proletariado e burguesia; nelas 
surgiram as associações operárias, o cartismo e o socialismo. 
(ENGELS, 2008, p. 161). 
 

                                                           
13 Ver citação seguinte. 
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Nas grandes cidades o povo podia se aglutinar, facilitando as 

conspirações entre os operários e possibilitando maior organização e 

articulação. Como destaca Engels (2008) com a imigração irlandesa, a classe 

operária incorpora seu caráter vivaz, aviltando sua civilidade. Com todos esses 

acontecimentos, a classe operária foi se modificando e tornou-se diferente da 

classe burguesa na Inglaterra. 

Essa falta de instrução moral14 deixou a classe operária mais livre dos 

rígidos preceitos da sociedade, restando-lhe como prazeres a bebida e o sexo, 

e como consequência, os trabalhadores se entregam a estes prazeres 

desenfreadamente, embutindo-nos um desprezo pela ordem social. 

A maior prova deste desprezo é o crime. Quanto maior a proletarização, 

maior a criminalidade, visto que “a maioria dos crimes constituem-se delitos 

contra a propriedade – a necessidade, portanto, é a sua causa, porque não se 

rouba aquilo que se possui”. (ENGELS, 2008, p.167). Neste país (Inglaterra), “a 

guerra social é declarada: cada um se defende e luta individualmente contra 

todos” (ENGELS, 2008, p. 169), onde apesar de todos estarem na mesma 

precária situação, a burguesia ainda conseguirá estimular o individualismo e a 

competição, até que a divisão de classes seja superada e uma nova ordem 

social seja instaurada. 

A realidade inglesa, elucidada acima, sobre a relação entre duas classes 

sociais – o proletariado e a da burguesia – não está muito distante desta 

relação no Brasil e na atualidade, visto que vivemos na sociedade capitalista, a 

qual, independente do local ou da época, tem como base a propriedade privada 

e a divisão de classes, desta forma, para que uns poucos aumentem suas 

riquezas é necessário que outros percam cada vez mais até o pouco que tem, 

ou seja, para um ganhar o outro tem que perder. Isto explica o fato do Brasil 

                                                           
14 Neste contexto vale dizer que esta moral é relativa no sentido de que para a burguesia o conceito de 
moral é diferente do que para a classe proletária, por isso, que aqui estamos dizendo que a classe 
trabalhadora não possuía uma “instrução moral”, pautando-se no conceito de moral burguês. Por 
exemplo, para a burguesia era imoral as festas proletárias ou o modo de comemoração desta classe, pois 
havia muita bebida e sexo, porém para esta classe era um modo de refúgio da situação a qual passava – 
péssimas condições de moradia e de trabalho. Portanto, em meio a tantas privações que sofriam o que 
lhes restava era o sexo e a bebida, assim, isto não era considerado imoral para a classe trabalhadora, 
diferente do que pensava a classe burguesa. 
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possuir o lugar de sétima potência na economia mundial (segundo o Ranking 

dos cinquentas maiores economias do mundo),15 em contra partida tem um 

nível de pobreza elevadíssimo.16 Portanto, pode-se dizer que o crescimento 

econômico não necessariamente contribui na diminuição do nível de pobreza 

do país.  

Também, pode-se observar que as condições de trabalho hoje não estão 

muito diferentes da realidade nas fábricas na Inglaterra, continua sendo 

aviltante para o trabalhador, mas de forma mais escamoteada, basta 

analisarmos, por exemplo, as condições de trabalho em uma plataforma.17  

Em uma plataforma podem se fazer presentes inúmeros fatores 
de risco, tais como carga de trabalho excessiva, desenho 
inadequado de postos de trabalho, ruídos, vibrações, 
condições extremas de temperatura (frio e calor), ventilação 
inadequada, ar contaminado, gases, ácidos e vapores tóxicos e 
inflamáveis, além de outros produtos químicos com efeitos 
potencialmente deletérios para saúde dos trabalhadores de 
plataformas. Eles estão mais propensos a sofrer distúrbios de 
sono e problemas estomacais causados por stress, falta de 
privacidade, um isolamento acústico inadequado entre os 
quartos, ruído de helicópteros, além dos ruídos corriqueiros, 
trabalho em turnos e sua alternância. Há, ainda, a possibilidade 
de ocorrência de: explosões, causadas por vazamento de 
gases ou pressurização além dos limites de ruptura das 
estruturas que os sustentam; incêndios; blow out – vazamento 
súbito e incontido de petróleo e gás que pode ocorrer durante a 
perfuração de poços, podendo ter como consequência uma 
explosão devastadora, caso uma faísca entre em contato com 
o material que vazou; vazamento de gases tóxicos (benzeno, 
tolueno, xileno, ácido sulfídrico, amônia, monóxido de carbono 
etc.); colapso estrutural; choque elétrico; contato com 
superfícies frias ou quentes demais; lesões de esmagamento 
causadas pela operação de máquinas ou pela queda de 

                                                           
15 http://www.terra.com.br/economia/infograficos/pib-mundial/ 

16 Segundo Lesbaupian (2002, p. 55-57) no que se refere à desigualdade social, [...] Quando se calcula a 
razão entre renda média dos 20% mais ricos e a dos 20% mais pobres, num conjunto de 50 países para 
os quais se dispõe de dados, o Brasil ocupa a pior posição em desigualdade de renda [...] Os 10% mais 
ricos se apropriam de quase metade da renda [..] Em 1999, o Brasil tinha cerca de 34% da população 
vivendo em famílias com renda inferior à linha de pobreza e 14% em famílias com renda inferior à linha de 
indigência: cerca de 53 milhões de brasileiros podem ser classificados como pobres e 22 milhões como 
indigentes.  

17 O foco desta comparação está presente na forma aviltante que o trabalho se torna para o trabalhador e 
não nas condições de trabalho em si, visto que ao se comparar as condições trabalhistas do século XIX, 
no período das fábricas, com a do século XXI, nas plataformas, conquistas e melhoras são percebidas, 
porém ainda se baseia na exploração da força de trabalho, sugando as cargas físicas e psíquicas do 
trabalhador. 
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materiais; escorregões em superfícies pouco aderentes; 
afogamento causado por queda no mar; colapso da estrutura 
ou acidentes com as baleeiras; queda de objetos; queda de 
pessoas para níveis mais baixos da plataforma; condições 
climáticas desfavoráveis (ventos fortes, neblina, chuva, sol a 
pino); radiação (empresas que fazem a perfilagem de poço se 
utilizam de fonte radioativas em parte desse processo); queda 
ou colisão do helicóptero com a plataforma; colisão de alguma 
embarcação com a plataforma. A lista é realmente longa e a 
ela somam-se ainda outros fatores, tais como: postura de 
trabalho inadequada; alta responsabilidade, com elevada 
demanda por produtividade e perigo de acidentes; treinamento 
inadequado para o trabalho em si e para situações de 
emergência; ritmo intenso de trabalho; jornadas de trabalho 
prolongadas; trabalho repetitivo; atos de sabotagem etc. 18 

 

 Sendo que estas condições de trabalho para muitos trabalhadores desta 

área não são vistas como aviltantes, devido alguns benefícios que são 

oferecidos, como plano de saúde, algumas empresas contribuem na 

mensalidade do colégio daqueles trabalhadores que possuem filhos em 

período escolar, permitem a dobra do salário para aqueles que trabalham 

embarcados. Entretanto se analisarmos as perdas que estes trabalhadores têm 

estes benefícios concedidos não são suficientes, pois aqui não podemos falar 

apenas dos condicionantes econômicos, mas devemos incluir a saúde deste 

trabalhador que por inúmeros fatores – já citados acima – é colocada em risco 

e as condições psicossociais do mesmo, por possuir uma rotina completamente 

diferente da sociedade. O prejuízo para este não está apenas em ser diferente 

da sociedade, mas no que essa diferença acarreta para ele, por exemplo, um 

trabalhador que possui uma carga horária de 14 x 14 – 14 dias embarcado e 14 

dias de folga –, este período de folga, na verdade, é bem menor, já que ele só 

tem esses dias por mês para resolver suas questões particulares, também para 

dar atenção a sua família – aqueles que têm filhos pode-se dizer que 

acompanham de forma parcial o crescimento e desenvolvimento dos mesmos – 

portanto, de descanso mesmo, se torna pouco em comparação a carga horária 

                                                           
18 Tendo por base a afirmação de Rundmo 1992, 1996 in Figueiredo, 2002, p. 171. Vale lembrar que em 
muitas empresas há sistemas de prevenção de acidentes, porém o “risco nunca será eliminado dos 
sistemas complexos de alto risco” (Fala do prof Marcelo Figueiredo no Instituto de Humanidades e saúde 
da UFF) Portanto, há uma substancial e perigosa defasagem entre a gestão da tecnologia (extremamente 
sofisticada) e a gestão de risco. (IDEM). 



24 

 

trabalhada. Vale falar ainda sobre a ausência de muitas datas comemorativas, 

devido à distribuição de carga horária ser por escala. Este é apenas um dos 

muitos exemplos que poderíamos citar aqui. 

Como destaca o professor Marcelo Figueiredo “A indústria do petróleo é 

marcada por uma história de ganância, dinheiro e poder, porém, o trabalho 

deve ser potencializador das capacidades humanas e não o causador de 

adoecimentos, mutilações e mortes”. (Marcelo Figueiredo) 

Contudo, o trabalho é causador de adoecimentos, mutilações e mortes, 

não somente nas indústrias de petróleo, mas em toda a sociedade capitalista 

de maneira alienante, ao ponto do trabalhador não perceber em sua 

concretude a exploração.19 O Toyotismo20, segundo Alves (2011) implica na 

captura da subjetividade do trabalhador, já que o mesmo é levado a assumir 

como seu próprio os ganhos de produtividade da empresa / os objetivos do 

empregador. Este trabalhador toyotista é estimulado a ter uma atitude proativa 

em prol do capital; deve ser um trabalhador polivalente, o qual é explorado em 

várias especialidades. É estimulado também a pensar, a ser criativo, tudo em 

prol do capital, diferente da era fordista, em que havia uma divisão entre os que 

pensavam (gerentes) e os que executavam (trabalhadores/operários) as 

tarefas. Ou seja, o que no fordismo buscava-se esconder, no toyotismo se 

torna evidente, porém tudo a favor do capital.  
                                                           
19 O trabalhador sente esta exploração através do adoecimento, pode não possuir uma consciência de 
classe ao ponto de compreender a relação deste adoecimento com a exploração do capital. 

20 Modelo de produção criado na fábrica Toyota no Japão após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 
Há seis elementos que compreende este sistema. A mecanização flexível é um deles e o diferencia da 
automação fordista, por se basear na flexibilidade da produção, ou seja, não há tanto rigor na produção 
como era realidade no Fordismo, neste sistema só se produz o necessário, já no Fordismo se produzia o 
máximo para se estocar. O segundo elemento está na divisão do trabalho e no enriquecimento do 
mesmo, ou melhor, no investimento da mão de obra. Neste momento faz-se necessário um trabalhador 
qualificado que entenda a produção, o trabalhador polivalente – o faz tudo – diferente do Fordismo em 
que este trabalhador era limitado em suas tarefas e em sua qualificação. O controle de qualidade total 
também integra este Sistema, visto ser  necessário desenvolve-lo por meio de todos os trabalhadores em 
todos os pontos do processo produtivo, diferentemente do Fordismo em que este controle era via 
controles amostrais em parte do processo produtivo. Como quinto elemento destaca-se a criação do 
sistema Just in time pautado em análises das antigas ideias de Ford e também na fase de crise 
econômica em que o mercado exigia uma produção ágil e diversificada, sendo este sistema integralizador 
da produção do necessário, na quantidade necessária e no momento necessário. Por fim, a 
personalização dos produtos no sentido de entender o gosto e necessidade do cliente antes de fabricá-lo 
e o controle visual através de responsáveis por controlar as etapas produtivas integram e finalizam os 
elementos importantes de serem elencados para a compreensão – ainda que superficial, mas no 
momento satisfatório – deste sistema. 
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Neste modelo de produção e reprodução societária há a ideia de 

“Família Toyota”, ou seja, isto seria uma estratégia de manipulação, para tentar 

eliminar as contradições que existem em torno dos interesses da indústria / das 

necessidades do capital com os interesses dos trabalhadores / com as 

necessidades dos mesmos as quais são diferentes. (Alves, 2011) Esta 

manipulação, portanto, implica na fragmentação da consciência de classe do 

trabalhador21, visto que ele passa a não conseguir distinguir entre burgueses e 

proletários, já que todos são “colaboradores”, assim, há uma tentativa de 

escamotear a distinção de classes. 

Como destacado acima a consolidação do capitalismo trouxe uma nova 

forma de organização territorial dos trabalhadores (que se deslocaram para as 

cidades) e uma nova forma de exploração do trabalho. Esse modelo de 

organização se consolida e torna-se o principal nas sociedades 

contemporâneas. O capitalismo também propiciou o surgimento de doenças 

físicas e psicológicas. Se muitas doenças foram eliminadas, várias outras 

surgiram, em especial as psicológicas22, atingindo a classe trabalhadora e 

também a burguesia23.                                                                                                                      

1.2. Saúde como mercadoria versus universalização do direito a saúde 

Junto com as doenças no capitalismo surge o mercado voltado para a 

cura das mesmas, esta relação é fruto da mercantilização que vigora na 

sociedade e que atinge quase todas as relações sociais. 

O avanço tecnológico e de pesquisas é um ganho para a humanidade, 

mas quando este avanço é transformado em mercadoria (via patentes de 

medicamentos e procedimentos), é o capitalista ou a indústria farmacêutica que 

lucra. 

                                                           
21 Esta consciência surge quando o trabalhador identifica a diferença nos interesses da burguesia em 
relação aos seus interesses. 

22 Para se entender a depressão como sintoma social ver Maria Ritha Kehl, 2009. 

23 Atingem as duas, a forma de lidar com a doença que é diferente. 
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Kehl em seu livro “O tempo e o cão: a atualidade das depressões” 

retrata de forma célebre a respeito da indústria da depressão. Conforme 

indicamos a seguir; 

Da década de 1990 em diante, o diagnóstico psiquiátrico das 
depressões, que a psicanálise vem tentando recuperar para o 
seu campo de investigação, tomou o lugar que havia sido 
ocupado pela melancolia até as primeiras décadas do século 
XIX. Depressão é o nome contemporâneo para os sofrimentos 
decorrentes da perda do lugar dos sujeitos junto à versão 
imaginária do Outro. O sofrimento decorrente de tais perdas de 
lugar, no âmbito da vida publica (ou, pelo menos, coletiva), 
atinge todas as certezas imaginárias que sustentam o 
sentimento de ser. O aumento da incidência dos chamados 
“distúrbios depressivos”, desde as três últimas décadas do 
século XX, indica que devemos tentar indagar o que as 
depressões têm a nos dizer, a partir do lugar até então 
ocupado pelas antigas manifestações da melancolia, como 
sintomas das formas contemporâneas do mal-estar. (Kehl, 
2009, p. 49) 

Note nesta citação acima, que a autora define a depressão, dentre 

outras coisas, como um sofrimento decorrente de tais perdas de lugar, no 

âmbito da vida pública. Baseado nisto, retomemos alguns pilares da sociedade 

capitalista, como por exemplo, a expropriação dos meios de produção, em que 

o trabalhador sofre, sendo que a maior parte deles, antes do processo de 

cercamento dos campos e industrialização nas cidades, detinha o controle 

sobre o processo de produção e após todo este processo passa por muitas 

transformações e perdas, tornando-se assim um acessório no processo de 

produção, participando apenas de parte dele, tornando-se um apêndice da 

máquina, moldando-se e padronizando-se tal como ela conforme o necessário. 

A autora apresenta dados que nos mostra o crescimento da depressão 

na sociedade moderna. Segundo ela em Nova York, em 1970, através do 

colóquio internacional, o psiquiatra Heinz Lehmann, com base em suas 

análises, divulgou a enorme expansão da depressão no planeta, atingindo 3% 

da população mundial, o que equivaleria a cem milhões de pessoas na época. 

Na França, em 1980, este número de depressivos teria aumentado cerca de 

50%. Nos Estados Unidos há uma taxa de 3% da população que sofre de 

depressão crônica, o que corresponde a cerca de 19 milhões de pessoas, 
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dentre eles, 2 milhões são crianças. Inclusive, o diagnóstico de depressão nos 

países industrializados é elevadíssimo24.  

Outros estudos norte-americanos, como o National Comorbidity 
Survey (NCS), estimam a prevalência da depressão na 
determinação do tempo de vida para 17% da população dos 
Estados Unidos. A depressão nos Estados Unidos é a principal 
causa de incapacitação em pessoas acima de cinco anos de 
idade. Estima-se que 15% das pessoas deprimidas cometerão 
suicídio. Os suicídios entre jovens e crianças de dez a quatorze 
anos aumentaram 120% entre 1980 e 1990. No ano de 1995, 
mais jovens norte-americanos morreram por suicídio do que 
pela soma de câncer, AIDS, pneumonia, derrame, doenças 
congênitas e doenças cardíacas. (KEHL, 2009, p. 50). 

 Estes dados são preocupantes, pois a incidência da depressão está 

atingindo não somente aqueles que estão em período laborativo, ou seja, 

inseridos no mercado de trabalho, mas tem atingindo crianças a partir de 5 

anos. É uma doença que atinge todas as classes sociais e faixas etárias e que 

está ocasionando um número de mortes maior do que o de doenças 

conhecidas como nocivas, no sentido de que estas (citadas acima, por 

exemplo) quase que predominantemente levam a morte do sujeito que a 

adquire. Portanto, há uma necessidade de se pensar o porquê desta 

prevalência.  

É justamente neste contexto que devemos incluir o espantoso aumento 

das indústrias farmacêuticas de medicamentos antidepressivos. Como a autora 

mesmo trata, é confuso e antagônico o fato dos percentuais de depressão ser 

tão elevados num contexto em que se estimule o cultivo à saúde, a promoção 

de estilos de vida e ideais ligados ao prazer na mesma proporção que se 

estimula o uso de medicamentos para o combate das depressões. Como pode 

haver cultivo de saúde baseado no uso de medicamentos controlados, sendo 

eles antidepressivos? Na verdade, não há antagonismos e confusões, mas sim 

ideologias alienantes a fim de que haja lucros nas indústrias farmacêuticas e 

em contra partida, a sociedade perece vivendo a vida no vício de 

medicamentos. Contudo, caso esta realidade permaneça, “até 2020, segundo a 

OMS (Organização Mundial de Saúde), a depressão terá se tornado a segunda 
                                                           
24 Segundo dados no relatório do DSM-IV – quarta versão do Diagnostic and statistical manual of mental 
disorders (Manual estatístico e diagnóstico das doenças mentais) em 1994. (Kehl, 2009, p.50) 
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principal causa de morbidade no mundo industrializado, atrás apenas das 

doenças cardiovasculares.” (Kehl, 2009, p. 51). 

 Vale retomar o fato de que não somente a depressão tem se tornado 

epidemia nas sociedades modernas, mas há um número crescente de doenças 

ligadas ao “modo de ser” na sociedade burguesa, como as síndromes do 

pânico, os distúrbios alimentares, etc. Estas doenças que tem atingido as 

diversas classes sociais são tratadas de forma bastante diferenciada por quem 

tem a cesso à saúde e quem não tem. Aqui se pode indicar a necessidade de 

garantia do direito a saúde, ou da saúde como um direito universal em 

contraposição à saúde como mercadoria. 

Esta análise de Kehl é bastante emblemática para demonstrar como a 

saúde é mercantilizada. De um lado temos a saúde como mercadoria, 

expressa, sobretudo na aquisição de planos de saúde, de outro temos a 

indústria dos medicamentos, que lucra em cima da suposta cura dos 

indivíduos. Ambas são expressões desta mercantilização. 

A saúde constitui um direito universal, entretanto nem sempre este 

direito é materializado de forma a atender esta universalidade.  



29 

 

CAPÍTULO 2 - SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL – ELEMENTOS HISTÓRICOS 

E DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 

Para se pensar a saúde pública no Brasil é necessário que se evidencie 

os elementos históricos e os desafios contemporâneos que a permeiam. Para 

isto, este capítulo foi dividido em três subitens. O primeiro irá tratar 

especificamente da Reforma Sanitária, já que não se pode falar de saúde 

pública no Brasil sem elucidar os elementos históricos deste marco ocorrido no 

final da década de 1970; no segundo subitem, a partir das transformações 

históricas já trabalhadas nos voltaremos para entender um pouco como está a 

Saúde no Brasil atualmente e por fim pretende-se apresentar o Sistema Único 

de Saúde (SUS) – uma das grandes conquistas alcançada na política pública 

de saúde – a partir da Constituição Federal de 1988. 

Antes de passarmos aos subitens é importante destacar que ao se falar 

em saúde no Brasil, estamos falando da Seguridade Social – a saúde compõe 

juntamente com a assistência social e a previdência social o tripé da 

Seguridade. A criação deste conceito foi um dos maiores avanços da 

Constituição Federal de 198825 no que se refere à política social. Os princípios 

da saúde e da assistência social são baseados no modelo beveridiano e os da 

previdência social no modelo bismarckiano, o qual: 

(...) originado na Alemanha no final do século XIX tem como 
objetivo central assegurar renda aos trabalhadores em 
momentos de riscos sociais decorrentes da ausência de 
trabalho. Ele é identificado como sistema de seguros sociais 
em função de sua semelhança com seguros privados, já que os 
direitos aos benefícios são garantidos mediante contribuição 
direta anterior e o montante das prestações é proporcional à 
contribuição efetuada. As bases do financiamento são recursos 
recolhidos dos empregados e empregadores, baseados 
predominantemente na folha de salários. Já o modelo 
beveridgiano, surgido na Inglaterra após a Segunda Guerra 
Mundial, tem por objetivo principal o combate à pobreza e se 
pauta pela instituição de direitos universais a todos os cidadãos 
incondicionalmente, ou submetidos a condições de recursos; 

                                                           
25 “As reivindicações e pressões organizadas pelos trabalhadores na década de 1980, em período de 
redemocratização no país, provocam a incorporação, pela Constituição Federal (CF) de muitas demandas 
sociais de expansão dos direitos sociais e políticos. Um dos maiores avanços dessa Constituição, em 
termos de política social, foi a adoção do conceito de seguridade social, englobando em um mesmo 
sistema as políticas de saúde, previdência e assistência social.” (Bochetti e Salvador, 2007 ,p3) 



30 

 

porém, são garantidos mínimos a todos os cidadãos que 
necessitam. O financiamento é proveniente dos tributos 
(orçamento fiscal) e a gestão é pública/estatal. Trata-se de um 
modelo baseado na unificação institucional e na uniformização 
dos benefícios (Boschetti, 2003. IN Bochetti e Salvador, 2007, 
p3) 

 

Então, nota-se que a previdência social é de caráter contributivo e a 

saúde e assistência social não, constituindo-se assim como direitos 

conquistados e previstos em lei. Conforme artigo 194 da Constituição Federal 

de 1988 a seguridade social: 

(...) compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa 
dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 
os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 
social.  
Parágrafo único - Compete ao Poder Público, nos termos da 
lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes 
objetivos: 
I - universalidade da cobertura e do atendimento; 
II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às 
populações urbanas e rurais; 
III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios 
e serviços; 
IV - irredutibilidade do valor dos benefícios; 
V - equidade na forma de participação no custeio; 
VI - diversidade da base de financiamento; 
VII - caráter democrático e descentralizado da administração, 
mediante gestão quadripartite, com participação dos 
trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do 
Governo nos órgãos colegiados. (Brasil, 1988) 

 
Desta forma, compreende-se que tanto as despesas da previdência 

social como suas receitas se integram ao orçamento geral da seguridade social 

a qual é financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos 

da lei, de acordo com o art. 195 da Constituição Federal, sendo estes recursos 

advindos dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios e das seguintes contribuições sociais:  

i) do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada 
na forma da lei, incidentes sobre a folha de salários, o lucro, a 
receita ou o faturamento; ii) do trabalhador e dos demais 
segurados da previdência social; iii) sobre a receita de 
concursos de prognósticos; e  
iv) do importador de bens ou serviços do exterior. Nos 
parágrafos do mesmo artigo, explicita-se que são também fonte 
de recursos da previdência as receitas dos Estados, do Distrito 
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Federal e dos Municípios, constantes nos respectivos 
orçamentos. As outras fontes de custeio são: contribuição de 
segurados individuais, dos clubes de futebol profissional, do 
empregador doméstico, do produtor rural, parte da arrecadação 
do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições (Simples) e a Contribuição Provisória sobre 
Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e 
Direitos de Natureza Financeira (CPMF).26 
 

Porém, no Brasil, observa-se a não implementação do orçamento 

destinado à seguridade social conforme previsto em lei. Ou seja, na prática, 

este orçamento participa da sustentação da política econômica, a qual absorve 

os recursos sociais para o pagamento e amortização dos juros da dívida 

pública, sendo este orçamento planejado não só para cobrir as despesas dos 

direitos já existentes como também para a ampliação dos mesmos. Contudo, 

com base na análise dos recursos que financiaram as políticas da seguridade 

social no período entre 1999 a 2004, nota-se que este financiamento é de 

caráter regressivo, pois quem o sustenta são os trabalhadores e os pobres, 

portanto, a redistribuição de renda e a distribuição dos impostos nas políticas 

da Seguridade Social é desigual, isto demonstra que “a baixa carga de 

impostos diretos no Brasil revela que as elites querem ser sócias do fundo 

público, mas não querem ser tributadas.” (Bochetti e Salvador, 2007, p.20). 

 

2.1.  Reforma Sanitária – elementos históricos para se pensar a saúde na 
contemporaneidade 

Neste item serão tratados alguns elementos para se pensar a saúde 

pública no Brasil a partir da década de 1970, de que maneira se dava o acesso 

e em que a saúde se baseava, e analisar se esta sempre teve um caráter 

público e universal. Mas antes de entrarmos nesta questão gostaria de trazer 

alguns elementos para se pensar o Estado Liberal Clássico e o Estado de 

Bem-Estar Social, a importância dos serviços sociais e públicos de ambos, 

também o papel das lutas das classes subalternas, o que as mesmas 

significaram no contexto social, o que se avalia ser fundamental para a 

compreensão do assunto proposto. 

                                                           
26 (Bochetti e Salvador, 2007, p5) baseado no artigo 195 da constituição federal de 1988. 
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O Estado Liberal é entendido como um poder separado da sociedade e 

da economia, que tem por fundamento a defesa dos direitos privados, inclusive 

contra a intervenção do próprio Estado. Nesta concepção a sociedade e a 

economia não precisariam da intervenção do Estado para funcionar, pois 

haveria uma dinâmica que equilibraria este funcionamento.  

O Estado de Bem-Estar Social iniciou uma gradual integração dos 

trabalhadores à ordem social e política do capitalismo. Buscava-se uma 

ordenação econômica que promovesse a integração dos trabalhadores a 

racionalidade econômica do capitalismo. Para tanto, era necessário que o 

Estado regulasse os investimentos econômicos e sociais conforme a renda 

excedente, disponível e tributável, procurando obter um equilíbrio entre 

produção, emprego, renda e consumo de massa, mas sem deixar de garantir a 

lucratividade do capital. 

Sem a ocorrência das lutas de classes pode-se dizer que, 

provavelmente, os estados reguladores do bem-estar social não teriam 

existido. Pois essas lutas tinham uma grande finalidade, a de diminuir a 

exploração sofrida dos subalternizados pelos capitalistas, como, “a miséria 

generalizada, as extenuantes jornadas de trabalho, a exclusão dos direitos 

políticos e muitas outras carências elementares da sobrevivência e reprodução 

social” (ABREU, 1999, p.36). Sendo que essa exploração não era vista pelos 

capitalistas como exploração, ou seja, não consideravam a relação entre as 

classes como uma relação de exploração. 

A situação pauperizada de sobrevivência e reprodução social, fez com 

que os trabalhadores percebessem que seus interesses eram diferentes dos da 

classe burguesa, sendo que por ser a maioria, entenderam que juntos 

poderiam conseguir respostas a essas condições a fim de alcançarem seus 

objetivos.  Desta forma, eles foram à luta por direitos e os capitalistas viram 

que não tinham mais condições de manter a ordem social caso não 

concedessem o mínimo de direitos, os quais estavam sendo reivindicados 

pelos trabalhadores. Assim o Estado foi acionado para regular e garantir estes 

direitos. 

No Brasil, como um dos resultados dessas lutas sociais, tem-se uma 

Constituição Federal, promulgada em 1988.  
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Esta constituinte marcou um dos momentos mais significativos 
do processo de transição, pois se tratava da definição dos 
princípios políticos que dariam forma à organização do poder 
do Estado e às relações entre Estado e Sociedade Civil. A 
Constituinte conseguiu uma coisa inédita no Brasil: a 
sociedade, apesar de precariamente organizada, mobilizou-se 
em certos setores e colocou no espaço público da política suas 
opções a respeito de questões cruciais. Esse é um avanço em 
termos de cultura política democrática impressionante 
historicamente, pois as constituições anteriores foram 
elaboradas a partir de “notáveis” (BRAVO, 2011, p.98 e 99). 
 

  A mesma apresenta e legitima uma série de leis, que representam os 

direitos conquistados pela classe trabalhadora. Alguns desses direitos são 

efetivados através das políticas públicas, as quais, portanto, se tornam 

indispensáveis para os trabalhadores, pois contribuem para a subsistência dos 

mesmos. Vale dizer que isto não é suficiente para o suprimento total das 

necessidades básicas de reprodução desta classe e também não é capaz de 

alterar a estrutura do capitalismo, sistema econômico vigente, devido sua 

lógica de produção e reprodução social que transforma, em certa medida, 

muitos dos direitos conquistados em benefícios, mas isto seria outro debate. 

Na Constituição Federal está presente em seu capitulo II a Seguridade Social.  

Esta política é uma estratégia adotada pela classe capitalista em sua 

relação com a classe trabalhadora, com o intuito de explorá-la cada vez mais, 

mas com certa aderência da mesma. Ou seja, será permitido a esta classe 

trabalhadora usufruir de “benefícios sociais” por meio dos serviços sociais em 

que sua execução é responsabilidade do Estado, mas seu financiamento é por 

meio do trabalho desta classe. Contraditoriamente nota-se que isso não é um 

benefício concedido pela classe burguesa e sim um direito que esses cidadãos 

têm, já que são eles os financiadores, então, na verdade, esta estratégia que é 

uma forma de ocultar a desigualdade social causada por este sistema pode ser 

usada a favor dos trabalhadores. 

 Assim, será no capitalismo concorrencial que se manifestarão as 

protoformas da seguridade social, 

(...) através de um conjunto de medidas de política social 
acionado pelo patronato e pela igreja e, eventualmente, pelo 
Estado burguês. Isto ocorrendo no sentido de aplacar as 
profundas contradições causadas pelo desenvolvimento 
capitalista industrial engendrado no final do século XVIII em 
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seu processo congênito de dissociação entre trabalho, 
produção e apropriação. (PORTO, Anais do IX ENPESS, 
2004). 
 

Entretanto, será no capitalismo monopolista com o acirramento da 

“questão social” e a crescente luta de classes, as quais instigarão o 

desenvolvimento universal dos padrões de proteção social, que as políticas 

sociais vão passar a funcionar como seguridade social. A partir deste 

momento, "a política social passa a integrar a estratégia global anti-crise do 

capital" (Behring, 1998:168, in: PORTO, Anais do IX ENPESS, 2004). 

Portanto, vale lembrar que o chamado “tripé da seguridade social” – 

saúde, assistência social e previdência social – será regido por lei cabendo ao 

poder público organizá-la com base em objetivos previstos na própria lei, os a 

seguir: 

I - universalidade da cobertura e do atendimento; 
II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às 
populações urbanas e rurais; 
III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios 
e serviços; 
IV - irredutibilidade do valor dos benefícios; 
V - eqüidade na forma de participação no custeio; 
VI - diversidade da base de financiamento; 
VII - caráter democrático e descentralizado da gestão 
administrativa, com a participação da comunidade, em especial 
de trabalhadores, empresários e aposentados. (Constituição 
Federal de 1988, art. 194). 
  

 Contudo, é de extrema importância destacar a proteção social para os 

sujeitos, principalmente os pertencentes à classe trabalhadora. Proteção esta 

que foi conquistada pelos mesmos através de suas lutas sociais e 

reivindicações por condições dignas trabalhistas e de sobrevivência. Estes que 

após serem despossuídos dos seus meios de produção, foram obrigados a 

vender sua força de trabalho para o sistema econômico e social o qual eles 

estão inseridos (capitalismo), e a partir daí começou-se a exploração 

desenfreada desse “capitalismo selvagem” sobre essa força de trabalho. Então 

será em meio a essa realidade de exploração e lutas que o sistema irá 

conceder alguns dos chamados direitos sociais – como uma carga horária de 

trabalho de 40h semanais, férias, décimo terceiro salário, saúde universal, 

assistência e previdência social e etc. –, sendo que a partir da 
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internacionalização do capital torna-se cada vez mais difícil a efetivação destes 

direitos. 

 Faz-se necessário, neste momento, uma breve contextualização para 

situar e compreender um pouco sobre a saúde no Brasil, política integradora do 

tripé da seguridade social, como dito antes. 

O Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social era o 

responsável pela assistência médica, portanto, para ter acesso a este 

atendimento era necessário que o sujeito27 contribuísse com a previdência 

social, quem não era contribuinte recebia uma assistência médico-hospitalar 

em poucas doenças. A este respeito Bravo (2011) destaca que “as políticas de 

saúde não têm assumido um cunho redistributivo, privilegiando as ações de 

caráter curativo em detrimento das medidas de saúde coletiva, com alto custo e 

eficácia reduzida.” (BRAVO, 2011, p.106) Então a universalidade da saúde (se 

é que se pode usar este termo, já que a universalidade não existia) se baseava 

e resumia-se em atividades de promoção de saúde e prevenção de doenças.  

No final da década de 1970 no Brasil houve o Movimento de Reforma 

Sanitária, o qual culminou com a VIII Conferência Nacional de Saúde (CNS) em 

1986. Nesta conferência foi proposto à saúde como um direito de todo o 

cidadão, um dever do Estado e o acesso universal e igualitário a todos os bens 

e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação, ou seja, a saúde 

passou a ser compreendia como um produto da organização da sociedade, 

dando assim, 

(...) ênfase nos determinantes sociais; a nova organização do 
sistema de saúde por meio da construção do SUS, em 
consonância com os princípios da intersetorialidade, 
integralidade, descentralização, universalização, participação 
social e redefinição dos papéis institucionais das unidades 
políticas (União, Estado, municípios, territórios) na prestação 
dos serviços de saúde; e efetivo financiamento do Estado. 
(CFESS, 2010, p.19). 

 

O Estado, só terá participação nesta assistência a partir da Constituição 

Federal de 1988, em que de acordo com o Art.196 e Art.197 desta mesma 

Constituição,  

                                                           
27 Segundo o termo jurídico, entende-se por sujeito àquele que é titular de um direito. (Dicionário 
eletrônico Houaiss da língua portuguesa 3.0). 
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A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução 
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 
e recuperação. (Art. 196) São de relevância pública as ações e 
serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos 
termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e 
controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou 
através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de 
direito privado. (Art. 197). 

 

A fim de alterar a política de saúde privatista fortalecendo o setor 

público, Teixeira (1989, p.50-53 in BRAVO 2011, p.117) aponta algumas metas 

como: “a politização da questão saúde, a alteração da norma constitucional e a 

mudança do arcabouço e das práticas institucionais”. 

Segundo Bravo (2011, p. 117), para se garantir o apoio político à 

implementação das mudanças necessárias, o alcance na visibilidade 

necessária para a inclusão de suas demandas na agenda governamental e o 

aprofundamento da consciência sanitarista a meta utilizada inicialmente foi a 

politização da saúde, sendo que a VIII Conferência foi muito importante neste 

processo, visto que a partir dela o governo teve que assumir a bandeira da 

Reforma Sanitária (CORDEIRO, 1988, in BRAVO, 2011, p.111) devido à 

alteração da norma constitucional favorecendo a política de saúde (como já 

exposto em momentos anteriores). Porém, a de se atentar para o fato de que a 

continuidade da Reforma Sanitária é arriscada por ela integrar um contexto o 

qual se configura em uma: 

(...) fragilidade das medidas reformadoras em curso; da 
ineficácia do setor público, comprometendo o projeto; das 
tensões com os profissionais de saúde, aos quais é exigida 
maior dedicação e compromisso profissional; da redução do 
apoio popular em face da ausência de resultados concretos; da 
reorganização das forças da contrarreforma. (BRAVO, 2011, 
p.117 e 118). 

 

Também outro fator que contribui para a possível descontinuidade do 

projeto da Reforma Sanitária está na burocratização da mesma, que 

desmobiliza, despolitiza a população. A autora defende que há dois elementos 

em tensão que integram o processo de concretização da reforma. O 

“reformador imprescindível para transformar instituições e processos, e o 
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revolucionário que é a questão sanitária, só superada com a mudança efetiva 

nas práticas e na qualidade de saúde da população.” (BRAVO, 2011, p. 118). 

Um debate que está ganhando visibilidade, atualmente, gira em torno 

dos “novos modelos de gestão” do SUS28, na figura das chamadas OSs 

(Organizações Sociais). Ou seja, empresas que estão assumindo o dever que 

é do Estado de prover, como está explícito no artigo 196 da Constituição de 

1988. Isto demonstra a desresponsabilização do Estado provocada pelo ideário 

neoliberal que faz com que as políticas sociais sejam voltadas para aqueles 

comprovadamente miseráveis, e de forma pontual, focal e precária. Este 

estado mínimo fortalece o desmantelamento do SUS, ou melhor, do que está 

previsto na Lei que regulamenta o SUS, no âmbito da Universalidade do direito, 

o que no contexto neoliberal não é garantido. Este é um dos impactos 

provocados pelo neoliberalismo na implementação do SUS. 

Há um Projeto de Lei n. 1749/2011, que foi votado pelo governador do 

Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, na ALERJ (Assembléia Legislativa do rio de 

Janeiro – conhecida por “Casa do Povo”) no dia 13 de setembro de 2011. Na 

ocasião da votação deste projeto manifestantes contrários foram impedidos por 

Paulo Melo (Presidente da ALERJ) de entrarem e participarem da votação. 

Inclusive foram tratados por meio de uma tropa de choque.29 Frente a tal 

situação há questionamentos a serem feitos. Será que “a terceirização da 

saúde” passou por um processo democrático? Ou melhor, a aprovação da Lei 

que regulamenta as OSs foi democrática? As OSs estão de acordo com o que 

é previsto na Lei que constitucionaliza o Sistema Único de Saúde (SUS)? Esta 

terceirização dos serviços públicos de saúde trará benefícios? Para quem? A 

saúde, de acordo com o quadro atual, não estará se transformando em 

mercadoria neste processo de terceirização? Neste contexto apresentado, 

como ficará o acesso ao direito? Continuará se transformando em benefícios? 

Estes são questionamentos que devem ser feitos e analisados pela população, 

porque o direito a saúde universal e de qualidade é uma conquista coletiva, 

                                                           
28 Sistema Único de Saúde. 

29 Segundo o vídeo de nome “protesto contra as Organizações Sociais na ALERJ”. 
http://www.youtube.com/watch?v=ifmj4LN5lBg&feature=related acessado em 21/11/2011 as 17h. 
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portanto, efetivá-lo e não permitir que o torne benefício – como é realidade na 

política de assistência social – será por meio de luta coletiva também. 

Uma Frente Nacional foi construída contra a privatização da saúde 

composta por diversas entidades: fóruns de saúde, movimentos sociais, 

partidos políticos, centrais sindicais, sindicatos e projetos universitários –, que 

possuem um objetivo único, lutar pela defesa do SUS público, gratuito, estatal 

e universal, pela Reforma Sanitária expressada nos anos 1980 e contra a 

privatização da saúde. Inclusive uma das iniciativas desta frente consiste na 

criação de um abaixo-assinado on-line pela procedência da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 1.923/98 que é contrária à Lei 9.637/98 criadora 

das OSs. 

Dada à realidade, é através da mobilização política popular que se é 

possível alcançar a legitimação da Reforma Sanitária em contrapartida à 

desconstrução da privatização dos serviços públicos, dentre eles a política de 

saúde. 

 

2.2. Como se configura a saúde no Brasil atualmente 

Com a industrialização e modernização capitalistas houve um 

aglomerado de pessoas nas cidades, ou seja, pessoas que saíam do espaço 

rural para o urbano em busca de empregos e assim, melhor condições de vida. 

Mas, muitas destas pessoas não tinham o perfil que o sistema necessitava 

para a produção de mercadorias. Deste modo, estes “cada um, em sua 

trajetória individual e familiar, foi constituindo seu abrigo” (YAZBEK/2006, 

p.114), sendo que estas construções eram em áreas inadequadas e sem 

nenhuma determinação, de forma totalmente desorganizada. 

Ao lado dos impactos visíveis dessas precárias condições de 
moradia e saneamento, observa-se ainda que muito se tenha a 
desejar sobre a distribuição espacial de equipamentos e 
serviços necessários à saúde, educação, transporte e outros 
aspectos básicos para a qualidade de vida dessa população. 
(YAZBEK; 2006, p. 119)  
 

Portanto, fica evidenciado o contexto insalubre que era/é enfrentado 

diariamente por uma parcela da população, a classe trabalhadora, neste 

momento de desenvolvimento econômico. Ou seja, na mesma proporção em 
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que cresce a concentração e centralização do capital, cresce a “pobreza 

relativa” (segundo IAMAMOTO; 2010, p.129). 

  De acordo com o contexto histórico dos serviços de saúde no Brasil, os 

quais se iniciaram no século XIX com caráter baseado na polícia médica, 

caráter este precarizado e fundamentado na individualização do problema; 

cabia ao sujeito através do “bom comportamento” assegurar a sua saúde e às 

“políticas públicas de saúde” cabia à fiscalização/controle do modelo 

padronizado de higiene das classes populares, do espaço urbano e das 

doenças epidêmicas (caráter de epidemia; que atinge, simultaneamente, 

grande número de indivíduos). 

O acesso a esses serviços de saúde eram desiguais, já que a cura das 

doenças, a partir do século XX, provinha de instituições de caridade 

subsidiadas por doações, pela igreja ou por “médicos particulares”, ou seja, 

médicos que atendiam apenas aqueles que possuíam condições financeiras 

para pagar pelos seus serviços. Isto se dava desta maneira, pois o Estado, 

neste momento, não participava dessa assistência. Contudo, a assistência 

médica curativa no Brasil caracterizava-se pela compra desses serviços 

privados, ora sendo realizado diretamente através do pagamento do usuário ao 

médico, ora indiretamente, em que o pagamento era provido aos mesmos por 

empresas através de serviços próprios, convênios ou por meio da compra no 

mercado. Este quadro desencadeou um crescimento desordenado nos gastos 

do setor saúde, sendo que isto não significou uma melhora no 

atendimento/assistência médica prestada a população usuária, muito menos as 

suas condições de saúde. 

A partir de 1989 segundo a dinâmica da relação entre o Estado e a 

Sociedade Civil, através das eleições presidenciais, surge dois projetos 

societários em disputa: o da Democracia de Massas e o da Democracia 

Restrita (NETO, 1990 apud CFESS, 2010, p.20). Ambos possuem um nome 

autoexplicativo. A democracia de massas corresponde à ampla participação 

social conjugado a participação de sindicatos, movimentos sociais urbanos e 

rurais, organizações de profissionais de bairros, entre outras instituições 

parlamentares, também permite a participação do Estado, atribuindo ao mesmo 

intervir, no sentido de dar respostas, as expressões da questão social. Já a 
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democracia restrita é o inverso, enquanto o outro segundo suas ações dava 

espaço para a expansão dos direitos sociais e políticos, este os restringe e 

ainda a participação do Estado é de forma minimalista, ou seja, o Estado como 

responsável sobre os mínimos sociais, o que para o capital é vantagem já que 

quem ganha mais nesta lógica é ele mesmo e o trabalhador que é o 

protagonista, que possui um papel fundamental para o crescimento da 

acumulação capitalista, por vender sua força de trabalho, é o mais prejudicado 

em todos os sentidos, na sua reprodução social como um todo. E inclusive esta 

lógica capitalista não só contribui para isto como também para a perda de 

subjetividade deste trabalhador, em que o mesmo é levado a assumir como 

seu próprio os ganhos de produtividade da empresa, os objetivos do 

empregador, neste caso, do capital (lógica Toyotista)30. 

Porém, é expressivo que o projeto societário de democracia de massas 

não vence a disputa, pois vai de encontro à lógica capitalista. E isto se 

transforma como já dito um pouco acima, em grandes perdas para a classe 

subalternizada, a classe trabalhadora, pois a classe dominante é quem 

possuirá a direção política no processo de enfrentamento da crise brasileira. 

Isto resultará, dentre outras coisas, no congelamento da efetivação de muitos 

dos direitos já conquistados e também este projeto do grande capital que está 

se reafirmando “tem como vetores privilegiados, segundo Mota (1995), a 

defesa do processo de privatização e a constituição do cidadão consumidor.” 

(CFESS, 2010, p.20). 

 Neste sentido, a privatização traz resultados não muito prósperos a 

seguridade social como um todo, pois a saúde e a previdência social tendem a 

ser mercantilizadas e a assistência social torna-se assistencialista e 

refilantropizada – luta pela qual a categoria de assistentes sociais vem 

traçando há décadas a fim de superá-la –, ou seja, esta transformação dos 

direitos sociais em mercadoria e o aumento contínuo nas políticas públicas por 

parte do setor privado se configura em um retrocesso histórico de lutas e de 

conquistas sociais. 

A política pública de saúde tem encontrado notórias 
dificuldades para sua efetivação, como a desigualdade de 

                                                           
30 Ver Alves 2011. 
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acesso da população aos serviços de saúde, o desafio de 
construção de práticas baseadas na integralidade, os dilemas 
para alcançar a equidade no financiamento do setor, os 
avanços e recuos nas experiências de controle social, a falta 
de articulação entre os movimentos sociais, entre outras. 
Todas essas questões são exemplos de que a construção e 
consolidação dos princípios da Reforma Sanitária permanecem 
como desafios fundamentais na agenda contemporânea da 
política de saúde. (CFESS, 2010, p. 21). 

 

Contudo, neste contexto de perdas e ganhos – perdas para a classe 

trabalhadora e ganhos para a classe burguesa – temos o Sistema Único de 

Saúde (SUS) presente na Constituição Federal de 1988 com suas diretrizes 

que culminam para o acesso a saúde pública, de qualidade e universalista, 

para que todo aquele que não possui condições de acesso à mesma nos 

sistemas privados – os quais vale dizer, que por serem estimulados a se 

reafirmarem socialmente acabam por sucatearem o que está previsto na 

Constituição Federal de 1988 –, possam ter acesso a este direito fruto das lutas 

populares. 

 
2.3. Sistema Único de Saúde – SUS 

 

Neste subitem será apresentado o SUS a partir da Constituição Federal 

de 1988, onde o mesmo está previsto. Também se pretende conhecer a 

gênese deste Sistema. 

Em 1986, ocorreu o considerado marco da Reforma Sanitária no Brasil, 

a partir da VIII Conferência Nacional de Saúde (CNS), em que por meio dela 

houve uma alteração na compreensão do conceito de saúde. Desta forma, foi 

sugerido organizar o setor de saúde, o que antes era dividido em ações 

coletivas e assistência hospitalar e a desvinculação deste setor da 

previdência.31 Portanto, organizou-se um novo formato político-institucional, 

com financiamento próprio, o Sistema Único de Saúde. O qual está inserido na 

Constituição Federal Brasileira de 1988 através de uma seção que trata da 

saúde dentro do capítulo de Seguridade Social e que possui a universalidade, a 

equidade, a integralidade das ações e o controle social como princípios 

                                                           
31 Como já trabalhado nos subitens anteriores. 
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norteadores e a descentralização, a regionalização e a hierarquização como 

princípios organizativos. Vale ressaltar, que a criação do SUS teve como 

objetivo, universalizar o acesso da população brasileira ao atendimento público 

de saúde sendo de responsabilidade estatal sua efetivação, de acordo com as 

disposições gerais da Lei 8080 no Art. 2º - “A saúde é um direito fundamental 

do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu 

pleno exercício.” 32 Com base nisso, é relevante a apresentação da saúde nos 

parâmetros da Constituição Federal de 1988, visto que foi a partir dela, em 19 

de setembro de 1990, que se criou a Lei 8080, a qual Dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização 

e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 

Também , em 28 de dezembro de 1990, criou-se a Lei 8142 que dispõe sobre a 

participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e 

sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da 

saúde e dá outras providências.  

A seguir, o Capítulo II, da Constituição Federal de 1988, trata a respeito 

da Seguridade Social, sendo a Seção II a respeito da saúde. Esta seção 

abrange desde o artigo 196 até o artigo 200 com seus respectivos parágrafos e 

incisos. O artigo 196 trata a saúde como direito universal, cabendo ao Estado 

realizar as ações necessárias para sua promoção, proteção e recuperação, ou 

seja, para a efetivação deste direito, por meio de políticas sociais e 

econômicas. O artigo 197 traz a relevância da regulamentação, fiscalização e 

controle por parte do poder público nas ações e nos serviços de saúde. Estas 

ações e serviços públicos de saúde constituem um sistema único, que de 

acordo com o artigo 198 são organizados da seguinte forma:  

I - descentralização, com direção única em cada esfera de 
governo; 
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades 
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; 
III - participação da comunidade. 
Parágrafo único. O sistema único de saúde será financiado, 
nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da 
seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, além de outras fontes. 
Senado Federal - Constituição Federal de 1988 

                                                           
32 BRASIL. Lei nº 8.080 de 19 de Setembro de 1990 



43 

 

(*) Emenda Constitucional Nº 29, de 2000. 
 

O artigo 199 traz a assistência à saúde como livre à iniciativa privada, no 

sentido de poder ser promovida tanto pelo poder público como pelo poder 

privado segundo as seguintes normas: 

 
§ 1.º As instituições privadas poderão participar de forma 
complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes 
deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo 
preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 
§ 2.º É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios 
ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. 
§ 3.º É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou 
capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos 
casos previstos em lei. 
§ 4.º A lei disporá sobre as condições e os requisitos que 
facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas 
para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a 
coleta, processamento e transfusão de sangue e seus 
derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. 
 

Contudo, as competências referentes ao Sistema Único de Saúde estão 

presentes no último artigo desta seção, o artigo 200, a seguir: 

 
Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras 
atribuições, nos termos da lei: 
I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias 
de interesse para a saúde e participar da produção de 
medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, 
hemoderivados e outros insumos; 
II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, 
bem como as de saúde do trabalhador; 
III - ordenar a formação de recursos humanos na área de 
saúde; 
IV - participar da formulação da política e da execução das 
ações de saneamento básico; 
V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento 
científico e tecnológico; 
VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle 
de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para 
consumo humano; 
VII - participar do controle e fiscalização da produção, 
transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos 
psicoativos, tóxicos e radioativos; 
VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho. 

 

Portanto, pode-se compreender que a Constituição Federal de 1988 foi 

um marco na história do Brasil, principalmente para a sociedade civil, a qual 
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após muitas resistências e lutas conquistou a promulgação desta 

Constituição33, que tem em seu bojo, além de muitos outros, capítulos que 

dispõe sobre os direitos sociais, civis e políticos, dentre eles o direito social, o 

chamado tripé da seguridade social, em que a saúde está presente, juntamente 

com a assistência e a previdência social.  O Sistema Único de Saúde, outro 

ganho e que está intrínseco a esta lógica.  

Porém, a existência destas leis, garantias e direitos não significa a 

efetivação dos mesmos, portanto, a luta não cessa, deve continuar rumo a 

efetivação destes direitos. Um exemplo disto está presente na realidade sobre 

a efetivação do Sistema Único de Saúde, o qual em sua estrutura e 

organização é eficaz na promoção, proteção e recuperação da saúde, mas é 

de conhecimento de todos que na realidade, ele não é efetivado plenamente. 

Como resultado desta não efetivação, tem-se a violação dos direitos não só os 

de saúde, mas os demais, inclusive os direitos humanos, pois há uma triste 

realidade nas Unidades Públicas de Saúde como a demora de atendimento ao 

usuário, a falta de medicamentos, de profissionais, de equipamentos, de 

ambulâncias, enfim, de condições dignas tanto de trabalho como de 

atendimento ao usuário. Isto torna o atendimento público à saúde ineficaz e 

contraditória ao previsto em lei.  

Esta é uma realidade preocupante, visto que pessoas estão morrendo 

por falta de atendimento de qualidade, mas esta responsabilidade não é do 

médico, do diretor do hospital e muito menos do usuário, está acima deles, faz 

parte da lógica capitalista, a qual busca sucatear o serviço público a fim de 

sustentar o serviço privado, isto não ocorre somente na saúde, a educação é 

outro grande exemplo disto. Ao falar da lógica do sistema capitalista, não 

podemos deixar de citar o que está acontecendo atualmente e que está 

ganhando força, a mobilização popular. O povo está começando a acordar e 

compreendendo o abismo em que o Brasil se encontra. Um país riquíssimo, 

que possui a sétima economia do mundo, mas que é administrado para a 

burguesia34. Portanto, as pessoas começaram a ir para as ruas em atos contra 

                                                           
33 Não foi a primeira, sendo que desde o Império, já tivemos muitas Constituições elaboradas. 

34 Péssima, na visão popular, mas eficaz na lógica capitalista. 
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o aumento das passagens de ônibus, que rapidamente se transformaram em 

atos contra os gastos públicos em grandes eventos esportivos internacionais, a 

má qualidade dos serviços públicos e a corrupção e começaram a se proliferar 

tendo grande repercussão nacional e internacional. 

É notório que sem lutas não há conquistas, assim, para se ter uma 

saúde de qualidade com o SUS sendo efetivado de acordo com a legislação, 

entre outras conquistas, é necessário a mobilização, a luta, pois "Quem não se 

movimenta, não sente as correntes que o prendem". Rosa Luxemburgo. 
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CAPÍTULO 3 – VIOLAÇAO DE DIREITOS À SAÚDE / GARANTIA DE 
DIREITOS A PARTIR DA OUVIDORIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE 
CASIMIRO DE ABREU 

  

O município de Casimiro de Abreu35 está situado na Baixada Litorânea, 

a 128 km da Capital, Rio de Janeiro. A Micro-região a qual se insere é a Bacia 

de São João (Meso-região das Baixadas). Sua área territorial é extensiva a 

455,9 Km², pois perpassa por mais três distritos:  Barra de São João, Professor 

Souza, e Rio Dourado. Os Municípios Limítrofes são: Macaé (ao norte), Cabo 

Frio (ao sul), Nova Friburgo e Silva Jardim (à oeste), e Rio das Ostras (à 

noroeste)36. 

Atualmente, o município é composto por 4 distritos, a sede Casimiro de 

Abreu, o 2° distrito Barra de São João, o 3° distrito Professor Souza e o 4° 

distrito Rio Dourado. Sua economia baseia-se no Comércio local e a produção 

agrícola é de subsistência. 

De acordo com o último Censo de 2010 a população do Município de 

Casimiro de Abreu é de aproximadamente 35.347 pessoas, sendo 28.521 

destas residentes na zona urbana e 6.826 na zona rural. 

Quanto à população residente por faixa etária e sexo em 2010, o IBGE 

apresenta os seguintes dados: 

 
 
 
 
 
 

                                                           
35 Originou-se da antiga aldeia dos índios Guarulhos fundada pelo capuchino italiano Francisco Maria Tali. 
Em 1748 foi erguida a primeira capela, que foi dedicada á Sacra família. Em 1976, a Aldeia  foi promovida 
a freguesia do distrito de Cabo Frio e passou a ser chamada de Sacra Família do Rio São João de Ipuca. 
Após constantes surtos de epidemias na localidade a freguesia foi transferida para a foz do rio São João, 
onde foi construída a Igreja em homenagem a este Santo. Em 31 de agosto de 1843, foi aprovada a 
demarcação dos limites da povoação de Barra de São João (2° Distrito). Em 19 de maio de 1846, é criado 
o município de Barra de São João, cujo território pertencia a Macaé, e foi desmembrado, e elevado á 
categoria de Vila.A Economia da Região se baseava principalmente nas atividades agrícolas, tudo que 
era produzido na região eram despachados pelo porto de Barra de São João para o Rio de Janeiro e 
depois para Portugal. Por esta razão o porto de Barra de São João se transformou em um grande centro 
de pessoas, mercadorias e dinheiro, até que em 1890 foi elevada a cidade. Nesta época o município já 
sofria um grande declínio decorrente principalmente da libertação dos escravos, que eram explorados na 
região. Em 1938 o município de Barra de São João recebeu o nome de Casimiro de Abreu, ex-Indaiassu, 
constituindo assim 2 distritos. O Município adotou o nome de Casimiro de Abreu em homenagem ao seu 
cidadão mais famoso, o Poeta Casimiro de Abreu. 
36 http://www.cabreu.com.br/cidade_ver.php?CdNotici=5 acessado em 15/07/2013 às 14h. 



47 

 

TABELA 01 – POPULAÇÃO RESIDENTE EM CASIMIRO DE ABREU 
 

FAIXA 
ETÁRIA 

   

 HOMENS MULHERES TOTAL 
0 a 4 1.011 911 1.922 
5 a 9 1.035 1.014 2.049 

10 a 14 1.051 995 2.046 
15 a 19 1.151 1.124 2.275 
20 a 24 1.030 1.057 2.087 
25 a 29 880 924 1.804 
30 a 34 860 911 1.771 
35 a 39 815 868 1.683 
40 a 44 737 789 1.526 
45 a 49 677 544 1.221 
50 a 54 449 445 894 
55 a 59 416 422 838 
60 a 64 296 372 668 
65 a 69 243 190 433 
70 a 74 203 237 440 
75 a 79 107 101 208 
80 a 84 63 83 146 
85 a 89 38 68 106 
90 a 94 8 20 28 
95 a 99 - 6 6 
100… - - - 

TOTAL 11.068 11.081 22.150 
Fonte: IBGE. Censo 2010 

 

Além destas informações é importante situarmos o município quanto a 

sua estrutura social, econômica e política, para trazermos elementos ao debate 

que nos propomos.  

Em termos de educação observa-se que a rede educacional pública 

municipal e estadual da sede de Casimiro de Abreu contam com 2 colégios 

Estaduais, 4 Escolas Municipais, 1 centro de ensino supletivo, 2 escolas 

privadas e 2 creches públicas.37 

                                                           
37 A seguir: O CIEP, a Escola Municipal Pastor Luiz Laurentino, a Escola Municipal Patrique Marchon, o 
Centro de Educação Infantil Municipal Professora Elizete de Oliveira Pinto, Colégio Estadual Mataruna, 
Colégio Estadual Casimiro de Abreu e o Centro de Ensino Supletivo Professor Maria Dias, que atendem a 
educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio e o EJA (Educação de Jovens e Adultos). Na 
rede privada que atende a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, conta com duas 
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Na área da assistência o município conta com a Secretaria de 

Assistência Social, a qual possui um CRAS em sua área territorial, um Sub 

Secretaria de Assistência Social em Barra de João (2º distrito), um CRAS em 

Professor Souza e um posto avançado de Assistência Social em Rio Dourado 

(demais distritos).38 

O núcleo da Previdência Social funciona na cidade de Macaé. No 

Município há um posto de atendimento deste núcleo que atende toda a 

demanda específica desta área.39 

A economia de Casimiro de Abreu tem como traço histórico a exploração 

da agricultura e pecuária, vem sofrendo alterações bruscas nas últimas 

décadas, atualmente o setor predominante na economia do município é o 

comércio, alavancado pelas microempresas, seguido do ramo de serviços, 

indústria e agricultura. 

A agricultura que já foi à principal fonte de renda do município agora 

aparece como uma fonte de subsistência de algumas famílias. 

Casimiro de Abreu40 está presente entre os municípios do Estado do Rio 

de janeiro que tem participação nos royalties do petróleo, que representa uma 

fonte de renda considerável para o município.  

                                                                                                                                                                          

instituições de ensino o Centro Educacional Batista e o Centro Educacional Coração de Jesus, são duas 
instituições de cunho religioso. A sede do Município de Casimiro de Abreu conta ainda com duas creches, 
que atendem crianças de 6 meses até 3 anos e 11 meses, são elas, a Creche Municipal Antônio de 
Souza e Silva e o Centro de Educação Infantil Municipal Nossa Senhora da Saúde. 
 
38 Há demandas reprimidas de caráter mais específicos que seriam atendidas através do CREAS, que no 
município não existe ainda, mas há projeto para a implementação do mesmo e certa pressão sobre o 
Governo do Estado para agilizar o processo já que a demanda é grande. Outra demanda reprimida se 
localiza em um dos projetos da Secretaria, antes chamado de FIA - Fundação da Infância e Adolescência 
– e atualmente como projeto recriar que atende a crianças de 2 a 5 anos (brinquedoteca), de 6 a 14 anos 
(antigo projeto curumin) e o projeto trinca latas com materiais reciclados. Assim, só existe em um bairro 
que atende a todas as crianças do município. Portanto, atualmente não há vagas, devido à falta de 
espaço, já que são 325 crianças atendidas. Há um projeto de construir outro espaço para que se tenham 
dois locais de atuação do projeto que seria no bairro BNH, mas ainda não saiu do papel.  
39 Quanto a demais serviços públicos há um grande número de transporte alternativo cujo itinerário mais 
utilizado é Casimiro de Abreu x Barra de São João (2º Distrito). Este percurso passa pelos demais 
Distritos e Bairros mais afastados do Município atendendo assim grande parte das demandas. Atualmente 
tem um bom funcionamento, pois fazem a frota a cada 13min devido ao grande número de vans. Há 
ônibus também cujos principais destinos são os municípios limítrofes, mas atende a demais Municípios e 
cidades, sendo nestes casos um número menor de transportes.  
Há um novo FÓRUM, portanto, a rede de serviços no âmbito do judiciário é completamente atendida no 
município, inclusive, há julgamentos que são realizados no mesmo. 
Disponibiliza-se de serviços dos postos de saúde, Centro de Referência da Assistência Social – localizado 
na extensão da Secretaria de Assistência Social, Serviços Eventuais, coleta de lixo. Abastecimento de 
água e rede elétrica e esgoto. 
40 A política local tem em sua estrutura administrativa o Prefeito Antonio Marcos de Lemos Machado e o 
Vice-Prefeito Heleno Antonio Ribeiro, além da Chefia de Gabinete, Secretaria de Governo, Corregedoria-
Geral, Procuradoria-Geral, Guarda Municipal, Assessoria de Comunicação Social, Assessoria de 
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 O crescimento da economia do mesmo está trazendo consigo por um 

lado, uma expressiva concentração de renda e por outro um alto índice de 

desemprego. 

 

3.1. Direito de acesso a política de saúde em Casimiro de Abreu 

 Couto (2006) apresenta dois paradigmas para entender a ideia que 

impulsionou o movimento da conquista dos direitos. O primeiro consiste na 

ideia de que os direitos são inerentes à condição humana, em que a natureza 

humana, por si só, é detentora de direitos (doutrina do jusnaturalismo); e o 

segundo na ideia de que os direitos são resultados do movimento histórico em 

que são debatidos. São direitos históricos os que emergem gradualmente nas 

lutas travadas pelo homem a fim de alcançar sua própria emancipação e de 

transformar as condições de vida que essas lutas produzem. Também irá 

classificar os direitos a partir de uma ideia geracional: primeira, segunda e 

terceira geração. 

Na primeira geração encontram-se os direitos civis e políticos, os quais 

são exercidos pelo homem individualmente, opõem-se a intermediação do 

Estado para seu exercício, pois é fundado na ideia da liberdade, no sentido de 

que o homem é quem deve ser o titular dos direitos civis. Como exemplo de 

direitos civis, o direito à liberdade de pensamento, fé, o direito à vida, de ir e vir, 

entre outros. A autora inclusive ressalta que uma inovação na área destes 

direitos são apresentarem-se como direitos individuais e coletivos. E como 

direitos políticos, o direito de votar e ser votado, de poder se associar e se 

organizar, entre outros. Portanto, estes direitos são de natureza individual, sua 

titularidade também é individual e sua relação com o Estado é de cunho 

negativo, de resistência ou de oposição.  

                                                                                                                                                                          

Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Administração, Secretaria de Fazenda, Indústria e Comércio, 
Secretaria de Controle Interno, Secretaria de Planejamento e Processamento de Dados, Assessoria de 
Captação de Recursos, Secretaria de Agricultura e Pesca, Secretaria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Transporte, Secretaria de 
Turismo e Eventos, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, 
Secretaria de Habitação, Saneamento e Urbanismo, Secretaria de Trabalho e Renda, Secretaria de 
Segurança Pública e Defesa Civil, Secretaria de Esporte e Lazer. A administração pública indireta conta 
com o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Casimiro de Abreu, a Fundação Municipal 
Casimiro de Abreu, a Fundação Cultural Casimiro de Abreu e o SAAE (Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto de Casimiro de Abreu). 
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Na segunda geração têm-se os direitos sociais, os quais se constituem 

no século XIX, mas ganham visibilidade no século XX. São exercidos pelo 

homem através da intervenção do Estado. São ancorados pela ideia de 

igualdade, em que se busca enfrentar as desigualdades sociais. Expressam-se 

pelo direito à educação, à saúde, ao trabalho, à assistência e à previdência. 

Transitam da ótica da consciência individual para a consciência coletiva, pois 

inicialmente eram tidos como direito dos trabalhadores, e posteriormente se 

desvincularam da relação contratual, assumindo caráter prestacional, seja por 

meio de prestação de serviços, ou redistribuição de renda por exemplo. 

Portanto, são de natureza individual e coletiva, sua titularidade é o individuo e a 

relação com o Estado é de cunho positivo, de caráter redistributivo em que se 

obtém os direitos por intermédio do Estado, através das políticas sociais.  

E por fim, e não menos importante, a terceira geração que consiste nos 

direitos ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente e às autodeterminações 

dos povos. São evidenciados desde o século XX e procuram ser reconhecidos 

e realizados por meio de pactos entre povos e por organismos internacionais. 

Baseiam-se na perspectiva de solidariedade. Portanto, sua natureza é coletiva 

e difusa por não serem apenas os indivíduos que assumem, mas famílias, 

povos e nações que o requerem, como a Organização das Nações Unidas 

(ONU), por exemplo. Sua titularidade são povos, famílias, nações, coletividades 

regionais ou étnicas e a humanidade. São entendidos como fruto da evolução 

das relações entre povos e, principalmente, como resposta a conflitos 

causados pela opressão econômica e/ou política, que geram consequências 

que devem ser assumidas coletivamente. E sua relação com o Estado se dá 

contra a ingerência do Estado e particularidades.  

Vale ressaltar que esta ideia geracional dos direitos não se aplica ao 

Brasil, devido o surgimento dos direitos no Brasil não terem respeitado esta 

linha geracional, pois se observa que Vamos ao longo da historia conseguindo 

alguns direitos sociais e depois alguns direitos políticos. Diferente da realidade 

europeia. 

Assim, entende-se como direito de acesso a política de saúde, o que é 

concedido a um indivíduo ou grupo de indivíduos por lei o acesso à política de 

saúde, com participação estatal. Constitucionalmente, este direito concedido é 
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de caráter universalista superando as desigualdades sociais, ou seja, para 

todos independente de cor, raça, religião e posição social. Porém a grande 

contradição que existe é o fato de nos inserirmos na sociedade capitalista, a 

qual tem em seu bojo a desigualdade social como elemento intrínseco, desta 

forma, esta universalidade não é alcançada. A base desta sociedade é a 

exploração de um homem pelo outro, no sentido de que para um obter bens, 

ter uma vida tranquila financeiramente, com acesso a todos os meios de 

subsistência, é necessário que outros trabalhem muito para ter acesso ao 

básico, isto quando conseguem este acesso mínimo, o que os torna 

dependentes das benesses do Estado, que na verdade, são os direitos 

conquistados e assegurados em lei transformados em benefícios.  

Portanto, o direito a saúde que é universal e fundamental ao ser humano 

(não desconsiderando os demais direitos) em alguns países está se tornando 

uma mercadoria ao ser privatizado – e no Brasil não é diferente –, ou seja, 

alguns países não veem a saúde como direito humano fundamental, pelo 

contrário, entendem como “capacidades individuais, estilos de comportamento 

e possibilidade de pagar pelos serviços apropriados” (BARATA, 2009, p.12) o 

que não compreendem é que na sociedade capitalista, como já dito acima, não 

são todas as camadas populares que conseguem pagar por um serviço de 

saúde e são, em sua maioria, os que mais dependem deles41, já que são 

submetidos a longas jornadas de trabalho com um tempo de ócio mínimo, não 

sendo remunerado na mesma proporção, o que acarreta em péssimas 

condições de vida, sem acesso, muita das vezes, a todos os meios de 

subsistência, afetando não somente a saúde física, mas também mental destes 

grupos sociais. 

 Esta não universalização do direito a saúde pública constitui parte das 

expressões da “Questão Social”, objeto de trabalho do assistente social, o qual 

é um profissional capacitado para atuar via políticas sociais nestas expressões. 

Sua intervenção se estabelece, segundo a Lei de Regulamentação da 

profissão de 1993, nas seguintes competências e atribuições: 

                                                           
41 Isto não quer dizer que a camada popular mais favorecida na sociedade capitalista, ou seja, a 
burguesia, não adoeça, mas em comparação com a camada mais pobre, a dos trabalhadores, esta tende 
a ter índices mais expressivos de doença devido às condições de vida que lhes são impostas nesta 
sociedade.  
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• Apreensão crítica dos processos sociais de produção e 
reprodução das relações sociais numa perspectiva de 
totalidade; 
• Análise do movimento histórico da sociedade brasileira, 
apreendendo as particularidades do desenvolvimento do 
Capitalismo no País e as particularidades regionais; 
• Compreensão do significado social da profissão e de seu 
desenvolvimento sócio-histórico, nos cenários internacionais e 
nacionais, desvelando as possibilidades de ação contidas na 
realidade; 
• Identificação das demandas presentes na sociedade, 
visando a formular respostas profissionais para o 
enfrentamento da questão social, considerando as novas 
articulações entre o publico e privado. (CFESS, 2005). 

 

Será a partir dessas competências que os profissionais (assistentes 

sociais) poderão estruturar seu trabalho, sendo que estas competências e 

atribuições específicas serão estabelecidas para o enfrentamento das 

demandas sociais que se apresentam em seu cotidiano, a partir de uma análise 

crítica da realidade, a qual é influenciada pelo modo de produção capitalista. 

No entanto, no conjunto de atribuições e competências a serem realizadas pelo 

profissional de Serviço Social, na área da Saúde, destaca-se a defesa das 

políticas públicas de saúde, a garantia dos direitos sociais, o fortalecimento da 

participação social e das lutas dos sujeitos sociais, e também a viabilização do 

Sistema Único de Saúde, assim, portanto, para o fortalecimento do projeto 

ético-político do Serviço Social brasileiro. 

 

3.2. Saúde do Município 

A saúde da Sede de Casimiro de Abreu possui rede ampla a começar 

com o Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes42. Unidade geral com 

administração direta da Saúde (MS, SES, SMS43). 

                                                           
42 Estrutura: Estratégias de Saúde da Família e Serviços prestados: ESF –BSJ (Barra de São João); ESF-
BNH, Subunidade: VARJÃO; ESF-CENTRO; ESF- Josefa Torres; ESF-Mataruna; ESF-Palmital; ESF- 
Lecir Pacheco, Subunidade: VISCONDE; ESF- Rio Dourado, Subunidade: BOA ESPERANÇA; ESF- Rosa 
Branca, Subunidades: Quilombo, Córrego da Luz e Cachoeiro de Macaé; ESF- Santa Terezinha; todos 
com horário de funcionamento das 8h as 17h. Seus serviços são atendimento a Saúde da criança 
(puericultura, vacinação e Teste do Pezinho), Saúde da Mulher (preventivo do câncer do colo do útero e 
mama, consulta médica, planejamento familiar, pré-natal), Saúde do adolescente (promoção e prevenção 
das DST’s, consulta médica e vacinação), Saúde do homem (consulta médica), Visita Domiciliar com 
equipe Multiprofissional, curativos, Programa de controle da Hipertensão e Diabetes, Clínica Odontológica 
básica, Coleta de Sangue (ESF-BSJ, ESF - Palmital, ESF -Rio Dourado, ESF Professor Souza, ESF - 
Rosa Branca) e Assistência Farmacêutica. A saúde do Município também conta com outros serviços, a 
seguir: Fisioterapia Domiciliar; Policlínica Ivanir de Freitas BSJ (Barra de São João) – 
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O Orçamento previsto para 2013 na área da saúde pela Prefeitura  

Municipal de Casimiro de Abreu para o Fundo Municipal de Saúde – FMS é de 

R$ 44.453.030,00, segundo a LEI Nº 1541 de 27 de dezembro de 2012.44
 

Segundo uma reportagem publicada no dia 17/05/2013 no portal da 

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, este município recebeu o primeiro 

lugar em educação, saúde e meio ambiente por meio de uma pesquisa 

realizada em 14 municípios do Leste Fluminense pelo Instituto Brasileiro de 

Análises Sociais e Econômicas (IBASE) em parceria com a Petrobrás. O 

IBASE, juntamente com a Petrobrás, criou o Sistema de Indicadores de 

Cidadania (INCID) a fim de analisar a situação da cidadania de 14 municípios 

do Estado do Rio de Janeiro – Casimiro de Abreu faz parte deste número – os 

quais compreendem a área correspondente do empreendimento do Complexo 

Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ). A mesma reportagem informa 

que o Município se encontra no topo do ranking que aponta que mais da 

metade da população tem conhecimento dos seus direitos e que estes são 

respeitados, realidade em apenas 3 dos 14 municípios. Quanto à saúde é tida 

como referência ao ser comparada com a dos demais municípios, enquanto 

                                                                                                                                                                          

SERVIÇOS: Pequenas cirurgias, Dermatologia, Cardiologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Ginecologia, 
Endocrinologia, Urologia, Neurologia, Gastroenterologia, Assistência Social, Fonoaudiologia, Nutrição, 
Pediatria, Coleta de sangue, Eletrocardiograma, Geriatria e Ecocardiograma.Policlínica Dr. Manoel 
Marques Monteiro – SERVIÇOS: Psicologia adulto e infantil, Psicopedagogia, Psiquiatria adulto e infantil, 
Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Nutrição, Imunização, Teste do Pezinho, Programa de Tuberculose 
e Hanseníase, Programa DST/AIDS, Programa Anti-Tabagismo, Pediatria, Fisioterapia, Perícia Médica, 
Pneumologia e Geriatria. Todos com o mesmo horário de funcionamento dos ESFs. Ambulatório do 
Hospital Municipal Angêla Maria Simões Menezes – com horário de funcionamento das 8h às 16h. – 
SERVIÇOS: Endoscopia (EXAME), Gastroenterologia, Urologia, Cardiologia, Neurologia, Cirurgia Geral, 
Ultrassonografia, Angiologia, Obstetrícia, Pequenas Cirurgias, Ortopedia, Ginecologia, Proctologia, 
Cirurgia Ginecológica, Endocrinologia, Dermatologia, Otorrinolaringologia, Reumatologia, Nutrição, Teste 
da Orelhinha, Oftalmologia e Cirurgia Plástica. Centro de Especialidades Odontológicas – 
SERVIÇOS: Endodontia, Periodontia, Buco Maxilo, Ortodontia, Prótese, Necessidades Especiais e RX 
Panorâmico. Espaço Mente Saudável (Saúde Mental) – SERVIÇOS: Psicopedagogia, Psiquiatria Infantil e 
adulto, Terapia Ocupacional, Psicologia Adulto e Infantil e Assistência Social. ambos com horário de 
funcionamento das 8h às 17h. Resgate BSJ (Barra de São João) – Horário de funcionamento: 24h – 
Ouvidoria: 0800-021-5750. Central de Exames Horário de funcionamento: 08h às 16h. Hospital Municipal 
Ângela Maria Simões Menezes – Horário de funcionamento: 24h. OUVIDORIA: saude-todos@bol.com.br 
Tel.: 0800-022-1026, horário de funcionamento presencial das 9h às 13h.FARMÁCIA EXTERNA – 
Segunda à Sexta: 08h às 17h / Sábado e Domingo: 09h às 17h.SERVIÇOS:Emergência 24h (Clínica 
médica, Pediatria, Obstetrícia), Internação e Fisioterapia. A população conta com o abastecimento de 
água encanada e tratada, a rede de esgoto está sendo ampliada, passando a atingir um número maior de 
residências, a estrutura da rede elétrica é satisfatória atendendo mais de 95% das residências e a coleta 
de lixo é feita regularmente. Fonte: site do Município – 
http://www.casimirodeabreu.rj.gov.br/unidadesdesaude.html 

43 MS – Ministério da Saúde; SES – Secretaria Estadual de Saúde e SMS – Secretaria Municipal de 
Saúde. Fonte: CNESnet – DATASUS. 

44 http://www.casimirodeabreu.rj.gov.br/orcamento2013pmca.html acessado em 16/07/2013 às 16h. 
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que a maior parte da população destes municípios relata que o atendimento à 

saúde é inadequado tanto para si como para outras pessoas. Há satisfação no 

acesso aos serviços de saúde45 de acordo com a pesquisa realizada.  

Porém, no dia 25 de maio houve uma roda de diálogo em Casimiro de 

Abreu46 com participação de 22 representantes de organizações locais, os 

quais, claramente, evidenciaram as condições desiguais de infraestrutura e de 

acesso a serviços básicos a partir das análises das zonas rurais e urbanas do 

município. Isto nos leva a refletir sobre a metodologia desta pesquisa acima 

apresentada. 

Também com base nos dados retirados das fichas de atendimento da 

Ouvidoria de Saúde do Município de Casimiro de Abreu esta realidade acima 

apontada pela reportagem se torna contraditória visto que o índice de 

denúncias e reclamações são superiores aos de elogios por exemplo. Vale 

dizer que estes formulários não compreendem uma pesquisa realizada, mas 

sim o atendimento espontâneo da população, visto que também é cabível de 

análise o fato de ainda existirem cidadãos/usuários que por medo ou por não 

darem credibilidade ao serviço de ouvidoria não chegam até ela para 

manifestarem sua opinião.  

Vejamos os dados abaixo, os quais serão apresentados via gráficos, 

tópicos e quadros para uma melhor compreensão do leitor. Também por esta 

preocupação, foi feito uma pesquisa dos atendimentos da Ouvidoria tanto nos 

períodos de Janeiro à dezembro de 2012 como de Janeiro à Junho de 2013, 

visto que ela – o Serviço de Ouvidoria – teve início no final do ano de 2011.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 http://www.casimirodeabreu.rj.gov.br/det_noticia1.asp?id=2217 acessado em 16/07/2013 às 17:02. 

46 http://www.ibase.br/pt/2013/05/a-importancia-do-dialogo/ acessado em 16/07/2013 às 17:20. 
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GRÁFICO 01 – ATENDIMENTOS DA OUVIDORIA JAN/DEZ – 2012 

Total: 99 manifestações.47  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria (2013) 

� Três sugestões foram concedidas e todas foram respondidas com 
demora mínima de 11 dias e máxima de 43 dias para as respostas se 
efetivarem.  

� Das quatro solicitações feitas duas foram respondidas com o tempo de 
um mês em média. 

� Foram realizados 09 elogios. 

� Das 54 reclamações realizadas 17 não obtiveram respostas e 36 foram 
respondidas, porém destas 36 apenas 13 foram solucionadas. Com 
demora mínima de 1 dia e máxima de 3 meses para as respostas se 
efetivarem. 

� De 28 denúncias 7 não obtiveram respostas e 21 foram respondidas, 
porém destas 21 apenas 10 foram solucionadas. Com demora mínima 
de 0 dias (respondida no mesmo dia) e máxima de 4 meses para as 
respostas se efetivarem. 

 

 

 

                                                           
47 A pesquisa limitou-se em tabular os dados apenas das manifestações feitas presencialmente e via 
telefone, as quais foram utilizadas as fichas de preenchimento das manifestações, visto que não foi 
possível analisar com base nas que foram enviadas por e-mail devido à dificuldade no acesso ao mesmo. 
Desta pesquisa geraram-se os gráficos 01 e 02 e os quadros 01 e 02. 
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GRÁFICO 02 – ATENDIMENTOS DA OUVIDORIA JAN/JUN – 2013 

Total: 41 manifestações.48 

 

 

 

 

 

 

      

    Fonte: autoria própria (2013) 

� Dentre as 9 denúncias realizadas, nenhuma delas obteve resposta.  

� Das 27 reclamações, houve 8 respostas com o tempo mínimo de 7 dias 

e máximo de 1 mês para elas se efetuarem. Entre estas 8 respostas 

somente 4 foram solucionadas.  

� Tanto a solicitação quanto a informação foram uma só e nenhuma 

recebeu resposta. 

� Houve 3 elogios. 

Nota-se que, o número de respostas às denúncias realizadas no ano de 

2012 e as denúncias e manifestações realizadas no ano de 2013 são mínimas, 

ressalva-se apenas as respostas às manifestações realizadas no ano de 2012 

que foram em sua maioria respondidas. Entretanto, responder não significa 

solucionar. Ao observarmos, o número de solução é mínimo. Esta falta de 

resposta tira a credibilidade do serviço de Ouvidoria, visto que todas as 

manifestações são encaminhadas aos responsáveis por sua resposta e a falta 

de solução desmotiva o usuário a se manifestar. Esta realidade se torna 

                                                           
48 IDEM. 
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preocupante, já que nestes contextos direitos são violados, caso não haja 

manifestação, dificulta a tomada de providências legais. 

Nos quadros a seguir verificam-se a quantidade das manifestações 

registradas divididas por sua correspondência, referentes à Rede de Saúde do 

Município ou ao Hospital Municipal respectivamente. 

 

QUADRO 01 - MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA DA SAÚDE EM 2012 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: autoria própria (2013) 

 

PERÍODO JAN/DEZ - 2012  

DENUNCIAS   

Rede de Atendimento à Saúde 6 

Hospital Municipal Maria Ângela Simões 
Menezes 

22 

TOTAL 28 

    

RECLAMAÇÕES   

Rede de Atendimento à Saúde 29 

Hospital Municipal Maria Ângela Simões 
Menezes 

25 

TOTAL 54 

    

ELOGIOS   

Rede de Atendimento à Saúde 1 

Hospital Municipal Maria Ângela Simões 
Menezes 

8 

TOTAL 9 

    

SOLICITAÇÃO   

Rede de Atendimento à Saúde 4 

Hospital Municipal Maria Ângela Simões 
Menezes 

0 

TOTAL 4 

    

IFORMAÇÃO   

Rede de Atendimento à Saúde 2 

Hospital Municipal Maria Ângela Simões 
Menezes 

2 

TOTAL 4 
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QUADRO 02 - MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA DA SAÚDE EM 2013 

PERÍODO JAN/JUN - 2013  

DENUNCIAS   

Rede de Atendimento à Saúde 6 

Hospital Municipal Maria Ângela Simões 
Menezes 

3 

TOTAL 9 

RECLAMAÇÕES   

Rede de Atendimento à Saúde 16 

Hospital Municipal Maria Ângela Simões 
Menezes 

11 

TOTAL 27 

ELOGIOS   

Rede de Atendimento à Saúde 0 

Hospital Municipal Maria Ângela Simões 
Menezes 

3 

TOTAL 3 

SOLICITAÇÃO   

Rede de Atendimento à Saúde 1 

Hospital Municipal Maria Ângela Simões 
Menezes 

0 

TOTAL 1 

IFORMAÇÃO   

Rede de Atendimento à Saúde 1 

Hospital Municipal Maria Ângela Simões 
Menezes 

0 

TOTAL 1 

Fonte: autoria própria (2013) 

 

 

Como está devidamente apresentado acima, o número de denúncias e 

reclamações estão sobressalentes as demais manifestações em ambos os 

períodos delimitados. Dentre ambas as manifestações foi possível observar 

que em sua maioria o que levou o usuário a denunciar ou reclamar na 

Ouvidoria foram questões relativas ao atendimento prestado ao mesmo, tanto 

pelo Hospital quanto pela rede de atendimento a saúde (nos ESFs49, no 

transporte e na Policlínica) avaliado como um descaso, insuficiente e ruim.   

 Contudo, há de ser levado em conta que a realidade do município 

consiste em questões políticas que norteiam muita das ações realizadas, por 

se tratar de um município pequeno, estas relações de poder são muito 

                                                           
49 Estratégia de Saúde da Família. Antigos Postos de Saúde. 
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presentes. Isto pode influenciar nas atitudes dos munícipes, seja ele um 

profissional ou usuário do serviço, o que não contribui de forma qualitativa na 

saúde do Município. Porém, esta situação não deve ser generalizada no 

sentido de considerar que todo o serviço do município seja ineficaz ou que toda 

a manifestação de caráter de denúncia ou reclamação e até mesmo a não 

realização da manifestação tem haver com questões políticas. Enfim, são 

questões importantes que devem ser levadas em conta para uma análise e 

compreensão da realidade da saúde neste município. 

 

3.3.  Violação de direitos à saúde/ garantia de direitos a partir da ouvidoria 

municipal da saúde 

Todo este contexto traçado demonstra o quão difícil se torna o acesso 

aos direitos, especificamente, o da saúde a qual está sendo mercantilizada 

neste mundo globalizado, já que há incentivos à privatização da mesma.50 Isto 

gera grandes problemas, pois sucateia o serviço público, gerando uma 

insatisfação do trabalhador da área da saúde devido às precárias condições de 

trabalho e também um descontentamento dos usuários do serviço que estão 

perdendo uma grande conquista coletiva – ter acesso à saúde publica e de 

qualidade.  

Vale destacar, que os artifícios ideológicos usados pelo poder 

hegemônico – o sistema capitalista – mascaram a real situação, fazendo com 

que muitos não conheçam o que de fato é direito conquistado. Assim, faz-se 

necessário a criação de canais de acesso para a população poder se orientar 

sobre os seus direitos e também ter voz para expor sua opinião de um serviço 

                                                           
50 Um exemplo emblemático de violação do direito à saúde com consentimento do Estado está no 
documentário “SICKO – SOS SAÚDE” escrito e produzido pelo cineasta norte-americano Michael Moore, 
o qual elucida a questão da saúde nos Estados Unidos, a violação deste direito tanto pelo governo como 
pelas instituições privadas, emissoras dos planos de saúde. A realidade encontrada foi de pessoas 
casando-se por negócio, ou seja, uma norte-americana casou-se com um canadense, seu amigo, a fim de 
morar no Canadá e ter acesso ao serviço público deste país, que conforme mostrado, funciona e é de 
qualidade. Houve casos de pessoas que morreram, devido aos planos de saúde que além de serem 
caríssimos não cobriam determinados tratamentos, como de um câncer, por exemplo, e por não haver 
condições de realizarem o tratamento nos hospitais de forma particular, já que a saúde nos Estados 
Unidos não é pública e muito menos universalista. Enfim, dentre muitos casos de violação de direitos, e 
neste caso está além dos direitos de acesso a políticas públicas devido a não existência neste país, mas 
se trata de violação de direitos humanos, tem-se a superação deste caos em países como o Canadá e 
Cuba, por exemplo, que foram apresentados como modelos de um SUS (Sistema Único de Saúde) que 
funciona com extrema qualidade. Portanto, este pensamento fatalista e burguês de que sempre foi assim 
e sempre será não é válido, basta o povo brasileiro não permitir que o sistema nos dobre e nos domine. 
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prestado, seja ela favorável ou não. Em meio às estes canais, destaco a 

ouvidoria, um canal prático e de fácil acesso que o usuário tem para sugerir, 

denunciar, reclamar e elogiar. 

A ouvidoria, por outro lado, pode fornecer elementos para a intervenção 

do assistente social, identificando demandas e dificuldades de garantia do 

direito a saúde.  

A ouvidoria analisada neste trabalho é um espaço de acolhimento das 

demandas dos usuários e também da efetivação de seu direito enquanto 

sujeito que possui liberdade de expressão, e através do mesmo outros direitos 

são garantidos, como de uma saúde universal e de qualidade, de acordo com a 

Constituição de 1988. O Serviço Social da Unidade vê a Ouvidoria como mais 

um instrumento de trabalho e isto tem se efetivado, pois há inúmeros casos 

que sem serem expostos na Ouvidoria demoravam muito para serem 

finalizados51.  

O projeto de ouvidoria foi pensado e implementado pelo assistente social 

da Unidade, o Aclésio Rangel, (o assistente social da  

Unidade e supervisor de campo de estágio) que foi o ouvidor responsável e 

permaneceu no cargo, aproximadamente, até junho deste ano de 2013. Sua 

intenção nunca foi de permanecer nesta função, já que não é a atribuição direta 

do assistente social, mas de acordo com o que a Ouvidoria representa hoje na 

Unidade, este via a necessidade de sua intervenção e iniciação do serviço para 

que o mesmo (o serviço/a Ouvidoria) ganhasse visibilidade e credibilidade. 

Após este momento inicial, outra pessoa com competência para tal assumiria, 

como é a realidade da Unidade neste momento, visto que este assistente social 

não compõe mais a equipe do Serviço Social da Unidade e nem do Município. 

Os principais objetivos da Ouvidoria são: buscar a melhoria da qualidade 

no serviço público prestado, incentivar uma maior participação do cidadão, 

                                                           
51 Mas vale dizer também que muitas das manifestações realizadas na Ouvidoria não foram respondias e 
solucionadas (segundo os dados da pesquisa) sendo que solucionar as denúncias e reclamações feitas é 
de responsabilidade da gestão, ora pelo gestor municipal da saúde, ora pelo gestor do hospital de acordo 
com a natureza de cada caso, portanto, é um limite que existe neste canal de acesso. Por isso é 
importante à presença de assistentes sociais nestes canais, visto que uma de suas competências 
profissionais é a desburocratização do sistema a fim de garantir o atendimento das demandas 
apresentadas. 
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garantir direitos dos usuários; como o acesso à informação e orientação, entre 

outros. Também serve para conhecer a opinião dos usuários e buscar soluções 

para os problemas ou dificuldades dos mesmos. A disponibilização desta trará 

benefício na medida em que defende os direitos e os interesses dos próprios 

usuários. Pois eles precisam ser ouvidos, precisam ter um local de 

esclarecimento a respeito dos serviços que a prefeitura oferece ou, tirando da 

totalidade, que o Hospital oferece; precisam reclamar, sugerir, denunciar e 

elogiar. Assim, relatórios que transmitem as impressões e problemas 

apontados pelos usuários são produzidos com objetivo de resolução e 

aplicação de medidas que melhorem a prestação do serviço. Portanto, pode-se 

dizer que a implantação desta ouvidora foi um ganho para a população usuária, 

pois esta população possui um canal de acesso para registrar suas ideias, 

queixas e demais impressões, referente ao atendimento de saúde recebido, 

com direito de resposta.  

Inicialmente manifestou-se uma insatisfação, quando da implementação 

desta Ouvidoria, por parte dos profissionais, devido a eles não compreenderem 

de fato seu significado social. Após sua implementação começou haver uma 

confiança no trabalho da Ouvidoria e também do Serviço Social, pois ela tem-

se mostrado ser um campo não só de denúncias, mas também um campo de 

elogios, no sentido de demonstrar qualitativamente o trabalho destes 

profissionais. Portanto, permite uma visibilidade do atendimento do Serviço 

Social, é um instrumento que busca responder de maneira mais concreta e 

rápida às demandas dos usuários.  

Gostaríamos de ressaltar que, as demandas que são apresentadas na 

Ouvidoria, servem apenas como uma amostra de que ainda há no município 

elementos que dificultam o acesso do direito a saúde da população, por outro 

lado, destacamos que este espaço pode ser transformado em um espaço de 

definição de novas demandas profissionais, contribuindo assim para uma 

melhor intervenção profissional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho buscou-se analisar, problematizar e compreender o 

acesso à saúde no Município de Casimiro de Abreu. 

A partir da abordagem proposta é patente que a dificuldade de acesso à 

saúde no Brasil é uma realidade cotidiana da maioria dos trabalhadores. De um 

lado esta dificuldade explicita o sucateamento da saúde, do outro a 

transformação da saúde em mercadoria, especialmente via planos de saúde. 

Na análise da saúde no município de Casimiro de Abreu, ficou claro que, 

apesar de se tratar de um município pequeno, onde algumas situações de 

estrangulamento visíveis nas grandes cidades, ainda não se fazem presente, 

há visíveis dificuldades enfrentadas pelos moradores para terem seus direitos à 

saúde pública de qualidade efetivados. 

Diante desta questão indagamos como o assistente social inserido nesta 

dinâmica de trabalho pode contribuir para, apesar do desmonte da saúde, da 

não efetivação do SUS e de outros entraves à universalização da saúde, 

garantir que direitos não sejam violados e que em caso de violação destes os 

usuários tenham respostas qualificadas e que respondam suas demandas e 

reclamações. 

O trabalho profissional do assistente social possui potencialidades ao 

utilizar os instrumentos e técnicas e direcionar sua ação para o favorecimento 

dos usuários na utilização de serviços sociais como um direito social e para a 

intervenção de forma qualificada nas condições de vida dos usuários. 

O projeto ético-político do Serviço Social é pautado na questão central 

da liberdade do ser social, na garantia intransigente dos direitos e na 

emancipação política destes sujeitos. A efetivação destes princípios remete à 

luta para a construção de uma nova ordem societária, indicando um novo modo 

de fazer o trabalho profissional ao agregar os princípios éticos no cotidiano 

profissional. Isso supõe articular o projeto profissional às condições do trabalho 

assalariado, ou seja, exercer a profissão nas condições concretas de sua 

realização, mediadas pelas formas de regimes assalariados e pela organização 

política da classe no coletivo. O desafio passa a ser a implementação efetiva 

do projeto ético-político, consolidando-o como um guia para o exercício 

profissional. 
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É nesta dimensão de projetar a saúde que os espaços de 
diálogos e de intervenção vão se consolidando na prática de 
seu conhecimento socialmente acumulado da realidade e 
assim pauta-se na amplitude e nos princípios que norteiam a 
profissão prevalecendo à defesa intransigente dos direitos 
humanos, aprofundamento da democracia, posicionamento em 
favor da equidade e justiça social, empenho na eliminação de 
todas as formas de preconceito, garantia do pluralismo, 
articulação com outras categorias e profissionais do Serviço 
Social inseridos em outros campos de atuação, a qualidade 
dos serviços prestados a população e a construção de uma 
nova ordem societária e mais humanizada sem discriminar e 
sem ser discriminado. (ROMERA et all; 2007). 
 

 Portanto, evidencia-se que o assistente social tem competência de atuar 

nesta realidade posta em que há conquistas de direitos ao mesmo tempo a não 

efetivação dos mesmos e até a sua violação, desde que paute sua intervenção 

no projeto ético político profissional e nas legislações vigentes. 

 Na análise que apresentamos neste TCC procuramos evidenciar que as 

dificuldades enfrentadas pelos usuários quanto à garantia do direito à saúde 

fazem parte de uma dinâmica da sociedade capitalista que tem sucateado a 

saúde pública e a transformado em mercadoria. Os espaços de denúncia da 

não efetivação deste direito, como as ouvidorias podem por outro lado, 

transformarem-se em instrumento de elaboração de demandas para o trabalho 

do assistente social que atua na saúde pública. Temos claro que a intervenção 

profissional não reverte este quadro que indicamos acima, mas pode garantir 

direitos aos usuários, através inclusive do acesso a informações que por 

diversos motivos lhes pode ser sonegado. 

. 
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