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Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar o resultado do estudo sobre as 
atribuições e as principais características do trabalho dos assistentes sociais nos hospitais 
privados. Utilizou-se como metodologia entrevistas semiestruturada e pesquisa bibliográfica. 
Constatou-se que as tensões do cotidiano de trabalho desses profissionais perpassam 
sobre a determinação do trabalho abstrato e que são comuns tanto no sistema público 
quanto no sistema privado de saúde. E que existem particularidades nas características do 
trabalho que se remetem ao âmbito do privado, até mesmo por se tratar de um espaço 
extremamente contraditório para atuação. 

Palavras-chave: Trabalho; Serviço Social, Saúde Privada. 
 
Abstract: This study aims to present the results of the study on the attributions and main 
characteristics of the work of social workers in private hospitals. Semi-structured interviews 
and bibliographical research were used as methodology. It was found that the daily stresses 
of these professionals work on the determination of abstract work and are common in both 
the public system and the private health system. And that there are particularities in the 
characteristics of work that refer to the private sphere, even if it is an extremely contradictory 
space for action. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nesse artigo pretende-se analisar as atribuições e principais características do 

trabalho do assistente social na saúde privada a partir do contexto hospitalar, a fim de 

contribuir para estudos sobre os assistentes sociais como trabalhadores. Desta forma, o 

estudo está fundamentado a partir da compreensão do serviço social como trabalho, ou 

seja, esse profissional faz parte da divisão social e técnica do trabalho (IAMAMOTO, 2012).  

 Por esta razão, na proposta de discussão do artigo desenvolveremos brevemente 

sobre a concepção de serviço social como trabalho na sociedade capitalista a partir do 

pensamento de Iamamoto (2012) algumas considerações fundamentais para a análise 

realizada. E levaremos em consideração reflexões a respeito do processo de trabalho do 

assistente social na área dos serviços (BARBOSA, 1998), pois é um debate que avaliamos 
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importante no estudo por se tratar do campo da saúde.  Seguindo de reflexões acerca de 

como se constituiu o sistema de saúde privada e as particularidades do hospital como um 

dos campos de atuação do assistente social. E no segundo momento trataremos das 

características do exercício profissional nos hospitais privados. 

Essa pesquisa é parte do trabalho de conclusão de curso de graduação em serviço 

social, e também parte das análises preliminares da pesquisa de mestrado acadêmico em 

curso no Programa de Pós Graduação Scricto Senso em Serviço Social na Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro – UERJ. Que tem como objetivo pesquisar o trabalho do 

assistente social na saúde privada e as contradições decorrentes do projeto ético político, 

trata-se de uma pesquisa exploratória qualitativa, que utiliza os seguintes instrumentos e 

procedimentos técnicos metodológicos: pesquisa de campo com entrevistas 

semiestruturadas e pesquisa bibliográfica, o método de abordagem utilizado foi o qualitativo, 

por ser a abordagem mais adequada na investigação de grupos e segmentos delimitados. O 

universo da pesquisa foram os hospitais privados do município do Rio de Janeiro. A 

justificativa da pesquisa objetiva-se na relevância de construção de conteúdo sobre a 

temática que contribua para novas possibilidades de respostas profissionais aos problemas 

do cotidiano no campo de atuação em questão. Entendendo que os resultados obtidos no 

estudo no estudo poderão contribuir para a defesa da saúde como direito, pois sabemos que 

esta é uma bandeira de luta dos assistentes sociais enquanto profissionais e como 

trabalhadores. A análise foi realizada através de um viés crítico e dialético. 

2. O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NA SAÚDE PRIVADA 

Para Marx, o papel do trabalho é acentuado enquanto componente distintivo do ser 

histórico, produtor e criador da vida em sociedade, o trabalho serve como um meio para o 

homem prover as suas necessidades sociais. Segundo Iamamoto (2012), no modo de 

produção capitalista o trabalho assume um duplo sentido: trabalho concreto (o que produz 

valores de uso – atende as necessidades sociais) e trabalho abstrato (medido pelo tempo de 

trabalho socialmente necessário investido na produção de uma mercadoria/serviço). Discutir 

trabalho de acordo com a autora não pode ser desassociado dessa dupla determinação, 

pois são indissociáveis na sociedade capitalista. No sistema capitalista os trabalhadores só 

possuem a sua força de trabalho para vender em troca de salário através de um contrato 

que garante ao empregador direito de consumir sua capacidade de trabalho concreto e 

trabalho abstrato.  

Cabe reforçarmos que a proposta é de elucidar esse debate do serviço social como 

trabalho neste artigo é sucinta, pois a discussão é extremamente ampla e complexa tendo 

em vista que analisar o trabalho do assistente social na atualidade nos remete a uma 
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reflexão do capitalismo e seus desdobramentos.  Contudo, é fundamental entender o serviço 

social como trabalho e que este é intrínseco a um processo de trabalho na sociedade 

capitalista, pois permite uma análise mais ampliada das categorias trabalho concreto e 

abstrato para fins de investigação (IAMAMOTO, 2012). 

O que é importante saber é que entendemos o serviço social como parte da divisão 

social e técnica do trabalho, o assistente social como um profissional especializado, ao qual 

o significado social da profissão no processo de produção e reprodução das relações sociais 

se apresenta nos espaços ocupacionais e se determina na dimensão do trabalho abstrato. 

Assim, deve ser considerada a tensão entre o estatuto assalariado e projeto ético político do 

serviço social. Conforme aponta Iamamoto (2012), o pressuposto do estatuto assalariado 

subordina essa profissão de qualidade particular aos ditames do trabalho abstrato 

impregnando-o dos dilemas da alienação, dificultando a implementação do projeto 

profissional e impondo restrições a sua autonomia profissional. O empregador contrata o 

assistente social para atuar nas expressões da questão social. Com o desenvolvimento das 

forças produtivas do trabalho, o processo de trabalho passa a ser realizado de forma 

cooperada, este trabalho, portanto está circunscrito na dinâmica do trabalho coletivo 

intrínseca na divisão social e técnica do trabalho.  

O serviço social também é considerado um trabalhador da área de serviços, essa 

concepção também parte da discussão sobre o processo de trabalho e o trabalho do 

assistente social. Segundo Barbosa (1998), “a unidade de serviço se caracteriza por integrar 

o corpo das organizações que desenvolve as políticas sociais públicas e privadas”. O  

serviço social é serviço,  pois a atividade do assistente social se relaciona com a produção 

material e espiritual do trabalho por meio das políticas públicas. Em geral os trabalhadores 

que atuam na área dos serviços tem relação direta com as pessoas, e esse setor é o que 

mais cresce no cenário contemporâneo. 

Por isso, entendemos que a demanda pelo trabalho do assistente social surge no 

contexto de um trabalho coletivo específico, de uma unidade de serviços que possui 

objeto e objetivo institucionais particulares no âmbito daqueles necessários para a 

reprodução social. (BARBOSA, 1998, p. 127) 

 As particularidades do setor de serviços para o trabalho do assistente social 

essencialmente envolve o entendimento de que o serviço se insere dentro das instituições 

públicas e privadas para assegurar a reprodução da força de trabalho e o consumo destes 

trabalhadores através de políticas, programas e projetos. Dialogando com os autores acima 

citados, compreendemos que o assistente social é um trabalhador assalariado que faz parte 

da divisão social e técnica do trabalho, predominantemente atuando nas instituições que 

trabalham com políticas sociais em que se organiza a prestação de serviços através de 
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atendimento à população.  

O assistente social vende sua força de trabalho especializada em troca de salário, a 

instituição detém os meios de trabalho necessários para implementação dos projetos, 

atividades com base nas políticas públicas e privadas, ou seja, toda a ação do profissional 

fica subordinada as exigências de quem comprou o direito de consumir – assim como todo 

trabalhador. Na sociedade capitalista, todas as relações são necessariamente relações 

entre coisas, assim desta forma, a força de trabalho passa ser mercadoria. Porém, o 

assistente social possuiu autonomia profissional para realizar o seu trabalho, que se 

manifesta no conjunto normativo da própria profissão. 

O dilema condensado na inter-relação entre projeto profissional e estatuto 

assalariado significa, por um lado, a afirmação da relativa autonomia do assistente 

social na condução de suas ações profissionais, socialmente legitimada pela 

formação acadêmica e pelo aparato legal e organizativo que regulam o exercício de 

uma profissão liberal na sociedade (IAMAMOTO, 2012, p. 415). 

O serviço social na atualidade possui alguns desafios, dentre eles no que tange ao 

estudo apresentado se coloca nessa tensão posta pela condição de assalariamento do 

profissional que traz no seu cotidiano de trabalho condições objetivas e subjetivas para 

consolidação do projeto ético político e que determina uma relativa autonomia na sua 

prática. Com relação a proposta da pesquisa é fundamental toda essa contextualização 

sobre trabalho do assistente social, pois o objeto de estudo se concentra na área da saúde 

privada um espaço especificamente contraditório para materialização do projeto profissional. 

Um dos diversos campos de atuação do assistente social é o hospital, que é uma 

unidade de serviço que desenvolve a política de saúde pública ou privada.  Sobre o sistema 

de saúde no Brasil faremos uma breve contextualização, pois é importante tratar de algumas 

particularidades para compreender os resultados da pesquisa. Na década de 1980 começa 

a se consolidar uma base para a construção do SUS - Sistema Único de Saúde - com o 

movimento de reforma sanitária e com a promulgação da Constituição Federal de 1988 que 

define a saúde como direito de todos e dever do Estado e com a inclusão da saúde no  tripé 

da seguridade social. E com as Leis orgânicas da saúde (Lei 8.080 e Lei 8.142 de 1990) o 

SUS passa a ser regulamentado como o conjunto de ações e serviços de saúde prestados 

por instituições públicas federais, estaduais e municipais, e com a legitimação da iniciativa 

privada participando em caráter complementar; e com o direito do controle social legitimado. 

A política de saúde no Brasil se estruturou com base em dois sistemas, o sistema de 

saúde pública e o sistema de saúde privada. O SUS para os pobres e o Sistema de Saúde 

Suplementar para aqueles que podem pagar. Esses dois sistemas têm disputado o setor de 

saúde desde a década de 1980 representados pelo projeto privatista e pelo projeto de 
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reforma sanitária, porém antes disto a saúde nunca ocupou um lugar central na política 

brasileira e o setor público já contava com a participação dos serviços privados para atender 

suas demandas. Dessa maneira, desde a consolidação do SUS o Estado tem privilegiado e 

legitimado o projeto privatista através de financiamentos, terceirização, isenção de subsídios 

fiscais, concessões, abertura de mercado, privatizações, mudanças na legislação e 

principalmente desregulamentando o SUS. Vivemos e vivenciamos uma conjuntura que 

favorece a mercantilização da saúde, um processo de universalização excludente dos 

serviços, ou seja, processo de americanização da saúde no Brasil (VIANNA, 1998).  

Todo esse processo é o resultado da reforma do Estado Brasileiro, implementado 

logo após a constituinte sob ofensiva neoliberal que foi intensificado a partir da década de 

1990. Portanto o SUS desde sua criação não teve chance de efetivação seguindo o modelo 

de proteção social conforme texto legal. O projeto privatista é voltado para o mercado, tem 

concepções individualistas e fragmentadas, contrarias as concepções do projeto de reforma 

sanitária que são concepções coletivas e universais (BRAVO, 2006).  

Na década de 1950 já existia algum tipo de assistência privada de saúde no país, 

podemos citar como exemplo os médicos do ABC Paulista que passaram a dar assistência 

aos funcionários das companhias por meio de pré-pagamento. Nos anos 1960 começa a se 

desenvolver algumas empresas de medicina de grupo. No período da ditadura militar o setor 

privado recebeu recursos do setor público, o que ajudou o setor crescer. Em 1990 o sistema 

de saúde suplementar se expandiu. 

A rendição aos preceitos neoliberais na década de 1990 levou à adoção de um 

projeto nacional em que a estabilidade monetária e a competitividade externa 

tornam-se prioritárias [...] em detrimento do financiamento das políticas sociais [...] 

Nesse contexto de contenção do gasto público e de reestruturação do Estado, a 

implantação do SUS passa a ser comprometida por uma orientação divergente que 

então evoca o mercado como o canal natural de satisfação das necessidades 

sociais. Com a universalidade restringida pela falta de investimentos que 

compatibilizassem a oferta com o aumento substancial da demanda, a saúde, tal 

como ocorre com a educação, e em decorrência da perda da qualidade dos serviços 

prestados, experimenta um processo sutil de privatização levando quem pode a 

migrar para o mercado. A expansão da assistência suplementar nesse período é 

elucidativa desse processo (CAVALCANTI, 2006, p. 847). 

O sistema de saúde tem como objetivo garantir o acesso aos bens e serviços de 

saúde para a população, com isso é interessante mostrar como é organizado o sistema de 

saúde quanto à prestação dos serviços. Segundo Elias (2011), fazem parte do sistema de 

saúde três grupos de componentes: a. os sistemas localizados no Ministério, nas secretárias 

estaduais e municipais de saúde para planejar, controlar, avaliar e organizar serviços 

prestados; b. as pessoas que trabalham nos serviços de saúde (profissionais e técnicos, 
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dentre os quais o assistente social); c. a rede de serviços assistenciais que são: hospitais, 

clínicas, laboratórios entre outros.  

O Ministério da Saúde define hospital como parte integrante de uma organização 

médica e social, cuja função básica consiste em proporcionar à população 

assistência médica integral, curativa e preventiva, sob quaisquer regimes de 

atendimento, inclusive o domiciliar, constituindo-se também em centro de educação, 

capacitação de recursos humanos e de pesquisas em saúde, bem como de 

encaminhamento de pacientes, cabendo-lhe supervisionar e orientar os 

estabelecimentos de saúde a ele vinculados tecnicamente (BRASIL, 2000 apud 

CAMPOS, 2004). 

Aqui já cabe tratarmos sobre a instituição hospitalar como componente do sistema de 

saúde, em particular no que diz respeito ao sistema de saúde privado é substancial expor a 

relação das operadoras de planos e seguros de saúde com o seu principal prestador de 

serviços, o hospital. O hospital é a instituição de saúde onde se organiza os serviços de 

saúde mais complexos. No sistema de saúde privado existem três atores: o usuário 

(demanda por serviços hospitalares), o hospital (oferta – prestador de serviços) e a 

operadora de saúde (intermediando essa relação de mercado). O mercado de saúde privada 

é complexo, pois o “produto” comercializado “a saúde” é incerto, de difícil mensuração de 

gastos individuais ou coletivos e que apresenta resultados subjetivos. Ou seja, cada pessoa 

ou grupo de pessoas podem apresentar problemas de saúde diferentes e reagir a 

tratamentos de formas diferentes o que ocasiona um dispêndio de profissionais, gastos 

farmacêuticos, tecnológicos que podem até ser previstos, mas são incertos (CAMPOS, 

2004). 

Existe um conflito de interesses neste segmento, pois eventos que proporcionam 

lucro para os prestadores de serviços, como os hospitais, representam custo para as 

operadoras de saúde. Assim como o que representa custo para os beneficiários 

(mensalidades dos planos) representa receita para as operadoras de planos e seguros de 

saúde. Então, esses atores são concorrentes entre si, neste cenário alguns hospitais 

passam a comercializar planos e algumas operadoras passam a ter sua rede própria de 

serviços hospitalares, a fim de controlarem os gastos. Como afirmamos acima neste sistema 

tudo passa a ser mercadoria, tudo é capital. Constatamos que no sistema de saúde 

brasileiro além dos problemas que emergem da dicotomia público e privado, dentro do 

próprio sistema de saúde existe uma disputa de mercado (de capitais) em busca do lucro 

que pode levar a conflitos éticos. O que chama atenção e preocupa nesta conjuntura é até 

onde o cuidado realmente com o cidadão é garantido como direito, será que a dimensão da 

saúde como direito a vida prevalece nesse conflito de interesses.  

Entendemos que o processo coletivo de trabalho nos serviços de saúde define-se a 

partir das condições históricas sob as quais a saúde pública se desenvolveu no 
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Brasil; das mudanças de natureza tecnológica, organizacional e política [...] e das 

formas de cooperação vertical (divisão sociotécnica e institucional do trabalho) e 

horizontal (expansão dos subsistemas de saúde) consubstanciadas na rede de 

atividades, saberes, hierarquias, funções e especializações profissionais (COSTA, 

2000, p. 39).  

A fase de concentração de profissionais de serviço social na área da saúde iniciou 

em 1945, fase de expansão da profissão também, um dos determinantes para este evento 

foi a própria conjuntura de expansão da profissão e de um novo conceito de saúde com 

enfoques biopsicossocias elaborado pela organização mundial de saúde – OMS em 1948, 

que determinava a requisição de diversos profissionais para o setor. Contudo o setor 

pautava-se num modelo funcional trazendo consigo as marcas do fordismo, o hospital era 

administrado semelhante a uma grande fabrica: cirurgia em massa, internações 

contabilizadas, leitos em série e atendimento em massa. Os profissionais se dividiam em 

equipes de acordo com a especialidade técnica e não interagiam; cada qual trabalhava 

acerca de uma determinada área sobre pedaços diferentes do corpo humano, ou seja, a 

vida era tratada de forma particionada (SODRE, 2010).  

Os profissionais se dividiam em equipes de acordo com a especialidade técnica e 

não interagiam; cada qual trabalhava acerca de uma determinada área sobre pedaços 

diferentes do corpo humano, ou seja, a vida era tratada de forma particionada – também 

temos uma divisão social e técnica do trabalho na saúde. Como já foi dito a década de 1980 

foi um período de luta por direitos, seguida de avanços e retrocessos principalmente a partir 

da década de 1990. Com os avanços constitucionais e as mudanças no modelo de 

acumulação do capital nesse período a saúde demarca o distanciamento do modelo saúde-

fabrica para um modelo flexível gradativamente. Para o trabalho do assistente social na área 

da saúde foi importante às legislações sancionadas na época e principalmente o 

reconhecimento do assistente social como profissional de saúde2. O que afirma a 

importância desse profissional no processo de trabalho da saúde para prestação de 

serviços. Nos anos 2000, temos grandes avanços a respeito da saúde numa perspectiva 

ampla3- saúde como direito a vida – podemos citar dois documentos importantes para a 

atuação do assistente social no hospital, a saber: o Programa de Humanização da 

Assistência Hospitalar; e em particular para atuação do assistente social foi criado o 

documento, Parâmetros para a Atuação do Assistente Social na Política de Saúde pelo 

CFESS em 2008. O documento aborda que o assistente social na saúde atua em quatro 

                                                 
2
 CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Resolução nº 218, de 06 de março de 1997; Resolução nº 287, de 08 

de outubro de 1998; CFESS. Resolução nº 383, de 29 de março de 1999. 
3
 A Organização Mundial de Saúde define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social e 

não apenas a ausência de doença, desta definição que se trata o conceito ampliado de saúde. Em sentido 

ampliado, a saúde é a resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, 

trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso aos serviços de saúde.  
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grandes eixos: 1. Investigação, planejamento e gestão; 2. Assessoria, qualificação e 

formação profissional; 3. Mobilização, participação e controle social; 4. Atendimento direto 

aos usuários. O quarto eixo pode ser considerado o mais importante em relação ao estudo 

em questão, pois é o eixo que mais se articulou nas respostas das assistentes sociais 

entrevistadas para essa pesquisa.  

3. PARTICULARIDADES DO PROCESSO DE TRABALHO DO SERVIÇO SOCIAL EM 
HOSPITAIS PRIVADOS 

Na análise de resultados desse estudo sobre as atribuições e principais 

características do trabalho do assistente social na saúde privada a partir do contexto 

hospitalar foi utilizada a categoria trabalho como base, então a análise foi desenvolvida a 

partir da concepção de trabalho concreto, ou seja, as atribuições, funções e principais 

atividades no campo – o trabalho útil do profissional. E também desenvolvemos uma analise 

a partir da categoria trabalho abstrato, a fim de não desassociá-las de sua dupla 

determinação. Todo o trabalho assalariado na sociedade capitalista é trabalho abstrato 

medido pelo tempo em troca de salário, é pensado em sua quantidade; já o trabalho 

concreto é o trabalho que atende a alguma necessidade material, espiritual, biológica, social 

e é comum em toda a sociedade, tendo isto posto no que corresponde a categoria trabalho 

abstrato foi analisado em que condições o trabalho das assistentes sociais dos hospitais 

privados é realizado e se isso implica ou não na qualidade do serviço prestado.  

No que diz respeito ao trabalho abstrato que se divide em trabalho produtivo e 

improdutivo em relação ao processo de produção de mais-valia para o capital. O assistente 

social faz parte da divisão social e técnica do trabalho e faz parte do processo de trabalho 

coletivo, especificamente quando atua no hospital privado faz parte da gama de 

trabalhadores produtivos, ou seja, contribui coletivamente de maneira indireta no processo 

de produção e reprodução de valor. O assistente social cotidianamente convive no ponto de 

tensão do setor privado, no conflito entre o custo e lucro das operadoras de planos de saúde 

e dos prestadores de serviços. Na entrevista percebemos que os assistentes sociais 

percebem no cotidiano essa tensão e por vezes o conflito de interesse impacta o seu 

trabalho.  

O desafio maior é cumprir o projeto ético politico, porque existem várias demandas 

que a gente consegue resolver, porém, tem a limitação de autonomia, minha maior 

dificuldade, é querer tomar uma atitude correta e ser barrada, simplesmente porque 

não é só um órgão de saúde e um órgão de saúde com fins lucrativos. [...] não estou 

dizendo que é só aqui não, estou dizendo em todos os hospitais particulares. Porque 

infelizmente embora seja no âmbito da saúde, é um espaço do comércio, se ganha 

dinheiro com isso [...] é um comércio, independente de ser saúde ou não, como 

comercio, vem à questão do lucro. (AS-TURQUESA). 
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Na análise de resultado dos dados da entrevista utilizamos nomes fictícios para 

identificar os entrevistados e mantivemos sigilo dos nomes das instituições empregadoras, e 

isto foi firmado através de um termo de compromisso.  

Em relação às condições de trabalho dos profissionais entrevistados, todos são 

contratados por vínculo celetista, recebem salário de acordo com o piso salarial do Estado 

do Rio de Janeiro4, cumprem uma jornada de 30 horas semanais, possuem instrumentos e 

um espaço adequado para atendimento. Afirmamos assim que nesse recorte das 

instituições que possuem assistente social em seu quadro de funcionários, todas cumprem 

com as condições básicas legais para o exercício profissional, legitimadas pelo Código de 

ética e Lei de regulamentação da profissão. Sobre à autonomia profissional, na análise 

percebemos as dificuldades no direcionamento de suas ações no cotidiano, devido a falta de 

entendimento por parte do empregador e da equipe e também sobre a tensão do 

assalariamento. 

[...] a autonomia, bom ás vezes tem coisas que não dá pra fazer, pelo tempo, de 

tanto trabalho burocrático que tenho, essa questão da subordinação é complicada, 

porque nem tudo que eu aprendi, nem tudo do meu projeto ético-político, do meu 

código de ética, que eu acho que é correto, ás vezes eu não posso fazer. E isso 

engloba outras questões [...] (Assistente Social - TURQUESA). 

Essa problemática não é exclusiva desse segmento, pois sabemos que é uma 

dificuldade enfrentada em diversos espaços ocupacionais públicos e privados sobre o que é 

demanda ou não para o serviço social. Frente a essa problemática constatou-se que as 

atribuições do assistente social no setor privado são praticamente as mesmas atividades 

realizadas no setor público e enfrentam os mesmos problemas com suas nuances e níveis 

de complexidade particulares. Por exemplo, quando indagamos sobre quais são as 

principais demandas do cotidiano, como funciona sua rotina no hospital, os entrevistados 

falaram que as demandas se apresentam através de orientação a familiares e pacientes 

sobre normas, benefícios e direitos; atendimento relacionado às questões que envolvem 

tratamento domiciliar, cuidadores, visitas aos pacientes internados, acompanhamento de 

desospitalização dos pacientes, entre outras atividades que se relacionam ao quarto eixo de 

ação do profissional na saúde de acordo com o documento parâmetros para atuação do 

assistente social na saúde.  

Porém, as profissionais quando indagadas sobre seu conhecimento sobre o 

documento, relataram que não o conheciam. As atividades de rotina relatadas pelas 

assistentes sociais também se articulam com o que foi estudado na literatura assim como os 

problemas relatados, a saber: demora no atendimento aos pacientes, burocratização das 

                                                 
4
 Governo do Estado do Rio de Janeiro - Lei nº 7530, de 09 de Março de 2017 - Institui pisos salariais no âmbito 

do Estado do Rio de Janeiro para as categorias profissionais que menciona e estabelece outras providências. 
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atividades e processos administrativos, predomínio da assistência médica curativa, 

problemas com a qualidade e disponibilidade dos atendimentos (demora para liberação e 

marcação de procedimentos, exames etc.). Na visão dos profissionais entrevistados o 

sistema de saúde privado também está precarizado, principalmente quando observam as 

emergências lotadas, a burocracia que permeia o setor para a realização de procedimentos, 

consultas entre outros.  

Na verdade o governo deveria investir no público pra dá uma base, mas o que a 

gente vê e o aumento dos planos de saúde, do número de pessoas com plano, e 

são planos inferiores, mais baratos, e a pessoa passa um sacrifício pra ser atendido 

também (Assistente Social - ÁGATA). 

Perguntamos também sobre como funcionava o trabalho com a equipe 

multiprofissional. Afirmaram que a equipe respeita o trabalho, mas que diversas demandas 

que não são de competência do profissional são enviadas pela a equipe. O profissional é 

considerado também como “apaga incêndios”, problema historicamente e institucionalmente 

vivenciado pela categoria na área da saúde. Contudo sabemos que esse trabalho 

multiprofissional é essencial para desconstruir as marcas do fordismo, para atender o 

usuário a partir de uma perspectiva ampliada de saúde, em favor da integralidade da saúde 

e qualidade do serviço.   

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ponto importante do estudo, pela discussão ter como base o trabalho do assistente 

social, foi à análise feita relativa à dupla determinação do trabalho no modo de produção 

capitalista, essa determinação impacta no exercício profissional em diversos aspectos. Só 

pelo fato da requisição do profissional para atuar na instituição partir usualmente do recorte 

que o empregador faz da questão social, já é um dilema a ser enfrentado pelos 

profissionais. Enfim, sendo o assistente social um trabalhador assalariado o empregador 

passa a ter direito contratualmente para consumir a sua força de trabalho e por atender 

determinações que nem sempre vão de acordo com o seu projeto ético político e passa a ter 

uma relativa autonomia sobre seu trabalho.  A autonomia profissional e é legitimada pelo 

aparato jurídico-legal da profissão. Constatamos que de acordo com Iamamoto (2012), o 

desafio para o serviço social é por em prática o projeto ético politico, e esse desafio também 

está posto na área da saúde privada dentro do campo hospitalar. Pois, ter clareza de um 

direcionamento do trabalho seguindo os preceitos do projeto vai de encontro com um 

trabalho que viabiliza direitos para a população. Enfim, o trabalho do assistente social se 

expressa sob forma de serviços e este têm uma objetividade social que aparece nas suas 

ações e objetivos, e mesmo com sua relativa autonomia nas brechas do cotidiano o 

profissional pode trabalhar em favor da saúde como direito. 
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Então, refletindo sobre os dados empíricos e teóricos, afirmamos que no Brasil há 

uma predileção pelo sistema privado de saúde e medicina privada, ou seja, historicamente 

vivenciamos um processo de mercantilização da saúde que favorece a saúde suplementar e 

as parcerias publico/privado em detrimento do SUS. Com relação aos dilemas do sistema 

privado destacamos a tensão referente à relação comercial, descaso com a qualidade do 

serviço prestado e problemas relacionados às questões de cobertura do convênio. Essa 

tensão também é percebida pelo profissional no seu cotidiano de trabalho. Em relação ao 

trabalho útil do assistente social no hospital privado são colocados limites, pois as atividades 

realizadas respondem as condicionalidades e determinações socialmente demandadas 

pelos atores envolvidos no campo da saúde: as operadoras, o prestador de serviços e o 

usuário. Muitas dessas determinações não são diferentes das que são colocadas no espaço 

público, tais como: a sobrecarga de burocracia, a questão da subordinação na área da 

saúde que é historicamente desvelada na forma que a estrutura administrativa da saúde se 

moldou sobre o modelo saúde-fabrica e a subordinação da área ao modelo biomédico.  

Concluímos que o trabalho do assistente social no hospital privado em relação ao 

documento parâmetros da atuação do assistente social na saúde atende ao eixo 

“atendimento aos usuários” sendo esta a principal característica do seu trabalho neste 

espaço ocupacional. Desta forma, o profissional da área deve buscar articular outros eixos 

de atuação de acordo com este documento que fazem parte das atribuições e competências 

do profissional na política de saúde. As demandas que se apresentam no público 

manifestam-se no âmbito privado com nuances e complexidades diferentes, ou seja, faz-se 

necessário um aprofundamento das questões referentes a este campo de trabalho 

específico principalmente pelas questões particulares do setor a fim de contribuir para 

estratégias de enfrentamento dos conflitos de interesses decorrentes da relação 

contraditória que existe nesse espaço. E que o serviço prestado seja na saúde pública ou 

privada nos hospitais deve seguir o Programa Nacional de Assistência Hospitalar, 

percebemos que as assistentes sociais são um profissional ímpar para nessa política. 

O resultado da pesquisa respondeu a problemática do trabalho, atendeu os objetivos, 

mas apresentou novo enfoque sobre o tema. Diante disto, este estudo serve como estrutura 

para investigar o trabalho do assistente social na saúde privada e as contradições 

decorrentes da implementação do projeto ético político da profissão, nos diversos espaços 

que este profissional ocupa como forma de contribuir para a luta em defesa da saúde como 

direito e não como mercadoria. E abre proposições para investigações direcionadas em 

promover a participação da população na gestão da saúde e na promoção de um trabalho 

de sistematização e investigação do trabalho do assistente social nesta direção.   

Para finalizar, ressaltamos que o serviço social deve lutar pela integralidade dos 
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serviços em busca da superação do conflito de interesses que existentes na saúde, 

fortalecendo o projeto ético político e a saúde como direito. 
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