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RESUMO

O estudo buscou verificar de que forma a atuação no âmbito hospitalar interfere nas condições de saúde
dos/as assistentes sociais atuantes em um hospital de referência do estado de Sergipe. Pesquisa foi do tipo
exploratória com abordagem qualitativa, com universo de 60 profissionais, obteve amostra de 40%. O stress e
doenças do sistema respiratório, apresentaram-se como as principais doenças que acometem os
profissionais, no entanto há outras morbidades. As condições de trabalho físicas, ambientais e psicológicas
de trabalho estão presentes no hospital e fazem parte do leque de fatores que condicionam o adoecimento
profissional. Conclui-se que o trabalho saudável deve ser a mola propulsora de saúde e não de adoecimento,
a interdisciplinaridade, condições físicas e materiais e diminuição da carga horaria semanal são requisitos
importantes para o cuidado com a saúde.

Palavras-chaves: Assistente social. Hospital de referência. Saúde do trabalhador. Condições de saúde.

ABSTRACT

The study sought to verify how the performance in the hospital environment interferes in the health conditions
of social workers working in a referral hospital in the state of Sergipe. Research was of the exploratory type
with a qualitative approach, with a universe of 60 professionals, obtained a sample of 40%. Stress and
diseases of the respiratory system, presented as the main diseases that affect the professionals, however
there are other morbidities. The physical, environmental and psychological working conditions of work are
present in the hospital and are part of the range of factors that condition the professional illness. It is
concluded that healthy work should be the driving force for health rather than illness, interdisciplinarity,
physical and material conditions and reduction of weekly workload are important requirements for health care.
Key-words: Social worker. Reference hospital. Worker&39;s health. Health conditions.

RESUMEN

El estudio buscó verificar de qué forma la actuación en el ámbito hospitalario interfiere en las condiciones de
salud de los asistentes sociales actuantes en un hospital de referencia del estado de Sergipe. La
investigación fue del tipo exploratorio con abordaje cualitativo, con un universo de 60 profesionales, obtuvo
una muestra del 40%. El estrés y las enfermedades del sistema respiratorio, se presentaron como las
principales enfermedades que afectan a los profesionales, pero hay otras morbilidades. Las condiciones de
trabajo físicas, ambientales y psicológicas de trabajo están presentes en el hospital y forman parte del
abanico de factores que condicionan la enfermedad profesional. Se concluye que el trabajo saludable debe
ser el resorte propulsor de salud y no de enfermedad, la interdisciplinaridad, condiciones físicas y materiales y
disminución de la carga horaria semanal son requisitos importantes para el cuidado de la salud.
Palabras claves: Asistente social. Hospital de referencia. Salud del trabajador. Condiciones de salud.

1. Introdução

O serviço social possui uma trajetória de luta, amadurecimento enquanto categoria, reafirmação do seu
significado social e consolidação do seu espaço de atuação profissional requisitado para intervenção nas
diversas expressões da questão social, participa na elaboração, execução, planejamento e avaliação de
políticas públicas, atua com mediações entre seu empregador, o Estado e a burguesia, em defesa da classe
subalterna. Ao emergir no Brasil, a profissão tinha o desafio de atuar num cenário de extrema complexidade e
particularidade, de cunho político e econômico forte.

A área da assistência social e da saúde são historicamente os campos que mais empregam assistentes
sociais, a segunda possui demanda por este profissional desde o fortalecimento da profissão, segundo Bravo,
2009 apud Lanza, 2012, p. 215 “no Brasil os assistentes sociais começaram a ser requisitados no setor
saúde a partir de 1945, no contexto do processo de expansão do capitalismo e das mudanças internacionais
geradas pelo fim da Segunda Guerra Mundial. ”
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No momento de efervescência das lutas populares pela constituição promulgada em 1988 que temos como
conquista, além de muitas outras, a Reforma Sanitária e a criação do Sistema Único de Saúde (SUS),
também havia na categoria dos/as assistentes sociais, o processo de renovação da profissão, trazendo
avanços como a aproximação do aporte teórico marxista, a defesa intransigente dos direitos sociais da classe
trabalhadora, tendo este movimento culminado no Projeto Ético Político (PEP) que temos na atualidade.

Apesar da atuação ter sido iniciada anteriormente, somente em 1997 que o serviço social obtém
reconhecimento em termos jurídicos, para sua ação na área da saúde, através da Resolução nº 218, de 06
de março de 1997 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que traz elencado as diversas profissões
enquanto profissionais da saúde, entre elas os/as assistentes sociais.

Com a criação do SUS no tripé da seguridade social, a saúde passa a ser tratada como universal e em sua
totalidade, e principalmente como um direito garantido constitucionalmente e dever do Estado. O profissional
assistente social passa a ser cada vez mais requisitado nos serviços desde a atenção básica à alta
complexidade.

Ao tempo em que se gestava e celebrava no Brasil as conquistas da década de 80, o serviço social, não em
um caminho oposto, mas desarticulada naquele momento a construção dos acontecimentos externos,
realizava mudanças internas na profissão com a intensão de ruptura e aproximação teórica com o marxismo,
"nessa conjuntura há um movimento significativo na saúde coletiva, que também ocorre no Serviço Social, de
ampliação do debate teórico e a incorporação de algumas temáticas como o Estado e as políticas sociais
fundamentadas no marxismo" (BRAVO; MATOS, 2009, p. 202-203), havendo disputas de direcionamento da
profissão. Uma dessas disputas era em relação ao PEP, entre a ala mais conservadora e a mais avançada
da profissão. Nesse interim, a construção do PEP e a ocorrência da reforma sanitária se deram em
momentos correlatos.

A reforma sanitária e o PEP possuem aspectos de defesa comuns "através da afinidade entre os princípios,
aporte e referências teóricas e metodológicas" (NOGUEIRA; SARRETA (2016, p. 7) também reflexo das
discussões conjunturais do momento de luta pela redemocratização nos anos 80, do mesmo modo a partir
dos anos 90 com o avanço do neoliberalismo vem ocorrendo conflitos de interesse por parte do modelo
neoliberal introduzido na área da saúde e o que predispõe a reforma sanitária e o PEP.

Logo, o que temos hoje são dois projetos em disputas, o projeto sanitário e o projeto neoliberal, este último,
desde os anos 90 quando se consolidou no Brasil, vem tornando ínfimas as políticas públicas, este que como
já citado e reforçado por Bravo e Matos (2009, p. 205) “confronta-se com o projeto profissional hegemônico
no Serviço Social, tecido desde a década de 80 e com o projeto de reforma sanitária”.

O projeto privatista prevê mudanças na gestão, interferência mínima do Estado, saúde pública para os mais
miseráveis com serviços focalizados e precarizados, diferentemente da universalização e totalidade contido
no projeto sanitário. Cenário este prejudicial a atuação do serviço social de modo qualificado.

A pesquisa foi motivada pelo interesse em verificar de que forma a atuação do assistente social no âmbito
hospitalar interfere em seu estado de saúde. O objetivo geral foi: Analisar a saúde dos/as assistentes sociais
atuantes em um hospital de referência do estado de Sergipe. Como específicos: Caracterizar
sociodemograficamente os/as assistentes sociais atuantes no hospital de referência; Identificar aspectos
objetivos e subjetivos que influenciam na saúde dos/as assistentes sociais atuantes no hospital de referência;
Verificar quais as doenças os/as assistentes sociais são acometidos/as com maior frequência; Distinguir as
doenças ocupacionais que afetam assistentes sociais em um hospital de referência do estado de Sergipe.

O estudo foi orientado pelas seguintes hipóteses: 1 - As atribuições e competências do exercício profissional
dos/as assistentes sociais no hospital de referência, estão de acordo com os parâmetros de atuação de
assistentes sociais na política de saúde. 2 - As condições de trabalho institucionais influenciam nas condições
de saúde dos assistentes sociais. 3 - Os obstáculos na efetivação dos direitos à saúde influenciam no
processo saúde-doença desses profissionais. A abordagem da pesquisa foi qualitativa de modo a
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compreender e interpretar o fenômeno, “preocupa-se, portanto, com aspectos da realidade que não podem
ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais. ”
(GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 32). A pesquisa foi do tipo exploratória, em estudos exploratórios busca-se,
segundo Gil (2009, p. 41) “[...] maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a
constituir hipóteses. [...]”.

Tem como fundamento a abordagem metodológica baseada na teoria social de Marx, levando a compreender
o objeto em sua totalidade e suas mediações entre o universal, particular e singular. Buscou contextualizar o
objeto em seu processo histórico, perpassando aspectos sociais, político, culturais, econômicos e
conjunturais. A análise se realizou numa abordagem sócio histórica com perspectiva dialética, buscando a
apreensão do conjunto dos movimentos e da realidade concreta, contradições, particular e totalidade.

Universo da pesquisa foi de 60 assistentes sociais atuantes em um hospital de referência do estado de
Sergipe, na aplicação dos questionários obteve-se uma amostra de 40%, a seleção da amostra foi do tipo
não-probabilística, segundo Gil (1987, p. 93) esses tipos de amostra “não apresentam fundamentação
matemática ou estatística, dependendo unicamente de critérios do pesquisador”, a delimitação da amostra foi
por acessibilidade que possui como característica ser “destituída de qualquer rigor estatístico. O pesquisador
seleciona o os elementos a que tem acesso, admitindo que estes possam, de alguma forma, representar o
universo” (GIL, 1987, p. 97).

Os procedimentos técnicos utilizados foram pesquisa bibliográfica, relacionada ao tema, de modo a construir
embasamento teórico para análises do objetivo geral e específicos com utilização de livros, artigos científicos,
revistas, periódicos e via internet. Para a coleta de dados foi utilizado questionários semiaberto, que se
caracteriza por permitir perguntas e respostas abertas e fechadas, a fim de coletar dados referente a saúde
dos profissionais assistentes sociais atuantes, além de dados para construção da caracterização dos mesmo
neste espaço.

A pesquisa bibliográfica para construção da revisão de literatura foi organizada através de uma tabela
contendo palavras-chaves/fontes, títulos localizados, link de acesso de títulos selecionados, data de acesso e
observações. A principais palavras-chave utilizadas na busca foram: Saúde do profissional assistente social,
saúde assistente social, serviço social e saúde profissional, saúde ocupacional do assistente social, saúde do
assistente social, saúde trabalhador assistente social, saúde de profissionais em hospitais, da medicina do
trabalho à saúde do trabalhador, o serviço social trabalhador na área de serviços, atuação de assistentes
sociais em hospitais.

Os principais periódicos utilizados foram google acadêmico, scielo, Revista serviço social e sociedade,
periódicos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Revista Katálisis, biblioteca virtual em saúde e a
biblioteca central da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Já os autores que deram base a revisão foram
Nogueira e Sarreta (2016), Bravo e Matos (2009), Sodré (2010), Martinelle (2011), Avilla (2017), Carmo
(2017) e Câmara (2013).

Após a pesquisa o material coletado foi organizado em categorias. A pesquisa documental e bibliográfica
realizada nesse período, centrou-se nos determinantes e condicionantes do processo saúde-doença,
determinantes sociais, o trabalho como determinante, o adoecimento no trabalho e sofrimento social, as
transformações societárias e a relação com o trabalho do assistente social, as condições de trabalho e as
contradições que envolve a produção de saúde nos hospitais com o adoecimento profissional, por fim, as
questões acerca do assédio moral e sexual nas relações de trabalho.

1. ATUAÇÃO DO/A ASSISTENTE SOCIAL EM HOSPITAIS

A partir da implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), regulamentado em 1990 pelas Leis Federais
8080/90 e 8.142/90, a saúde tem o seu conceito ampliado e, por conseguinte o trabalho do assistente social
foi considerado indispensável para a formação do trabalho interdisciplinar.
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Sodré (2010, p. 454) aponta dois modelos de gestão na área da saúde, o modelo fordista e o modelo de
acumulação flexível, com estes dois modelos o autor busca “elucidar momentos diferenciados da política de
saúde e que influenciam nas práticas dos profissionais, entre eles o assistente social inserido na saúde
coletiva”.

Esse autor refere-se ao fordismo na saúde como saúde-fábrica, com a mudança na industrialização o Brasil
tornava-se um país mais urbano, que demandava estruturas mais avançadas, mas também novos sistemas
de gestão que dessem conta do contingente populacional e suas demandas em relação a saúde, levando-se
em consideração um país com crescimento populacional, sem saneamento básico e sem a tecnologia
existente atualmente, refiro-me a tecnologia na saúde em especial, fabricação de remédios e vacinas, por
exemplo. Este cenário traz novas estruturas, gestões e modos de relação entre as equipes.

O grande hospital traz consigo a gestão do trabalho em um formato semelhante ao
concebido dentro da grande fábrica. Atendimentos em massa, cirurgias em massa,
internações contabilizadas pelo seu gasto financeiro, leitos em série e atendimentos
sequenciais sem tempo de parada. Desta forma, aos poucos molda-se uma rotina
também para aquele trabalho que não deveria ser considerado rotineiro. O Serviço
Social criou e reproduziu normas institucionais de forma mecanizada para todos
aqueles que o procuravam. Mas como não ter um texto pronto se a proposta
institucional é seriada, dividida por especialidades Em cada clínica, enfermaria ou
ambulatório “apertam-se parafusos” em partes diferentes do corpo humano. (SODRÉ,
2010, p. 457).

Se tinha um modelo de saúde hospitalar em que os pacientes eram tratados como produto e como partes, os
profissionais não interagiam, cada um fazia seu serviço em sua determinada especialidade, de forma rápida e
mecanizada, cada um com seu prontuário, desta forma, o indivíduo era tratado de maneira setorializada.

Com a acumulação flexível presente na saúde, “percebeu-se um deslocamento entre as terminologias saúde
pública e saúde coletiva” (SODRÉ, 2010, p. 461). Com a saúde coletiva veio a Estratégia de Saúde da família
(ESF), com os agentes comunitários e visitas domiciliares e o discurso humanizador que Sodré (2010, p. 465)
demonstra haver uma ambiguidade,

se por um lado promove menos máquinas, menos produção em série, menos
fordismo na saúde, por outro traz uma prática extremamente alienante, tanto do ponto
de vista do profissional da saúde, quanto para seu usuário. No campo hospitalar, hoje,
os usuários caracterizam-se por pessoas doentes. Não existem pessoas saudáveis
em busca de atendimento hospitalar. Neste sentido, qualquer um desses
demandantes estão ali à espera de qualquer profissional que lhe dê o mínimo de
atenção, de escuta ou mesmo uma ínfima informação.

Sodré (2010) coloca que com a flexibilização na gestão temos trabalhadores com carga horaria extenuantes,
ambientes insalubres e locais ínfimos para realização dos processos de trabalho.

O assistente social é demandado a atuar em questões complexas, uma profissão que possui particularidades,
lida diretamente com as situações diversificadas dos usuários. No caso da saúde a falta da mesma pode ser
um dos momentos mais frágeis da vida dos indivíduos, seja de um parente ou de si mesmo, lidamos, na
maioria dos casos, com a população mais vulnerável em termos socioeconômicos. Uma população sedenta
de atenção e de itens básicos para sobreviver, Martinelle (2011, p. 499) narra que “no atendimento direto aos
usuários, trabalhamos com pessoas fragilizadas que nos pedem um gesto humano: um olhar, uma palavra,
uma escuta atenta, um acolhimento, para que possam se fortalecer na sua própria humanidade”.
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Estas questões também são plano de fundo da luta da categoria pelas 30 horas semanais de trabalho,
profissão que possui caráter complexo em sua atuação, intenso e extensivo. Inscrita na divisão social e
técnica do trabalho, está entre as profissões que não geram produtos materiais, atuam sobre as condições de
vida da população que requer seus serviços. Vende sua força de trabalho (trabalho abstrato), força esta
qualificada através de curso de graduação em nível superior que lhe dá subsídios para prestação de serviço.
Nas palavras de Avilla (2017, p. 4)

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.

É importante realizar esta caracterização da profissão para podermos situar o assistente social enquanto
trabalhador das políticas públicas, dentre elas a saúde como macro política e os hospitais como um dos
principais espaços de atuação, e onde concentra os serviços mais complexos de saúde.

O documento Parâmetros para atuação do assistente social na saúde (2010, p. 41), aponta que os
assistentes sociais na saúde atuam em quatro grandes eixos: atendimento direto aos usuários; mobilização,
participação e controle social; investigação, planejamento e gestão; assessoria, qualificação e formação
profissional.

Assim, os assistentes sociais atuantes em hospitais têm como algumas de suas atribuições a orientação de
familiares e pacientes sobre normas, benefícios e direitos, tratamento domiciliar, cuidadores, visitas aos
pacientes internados, acompanhamento de desospitalizaçao dos pacientes.

1. ADOECIMENTO DO/A ASSISTENTE SOCIAL NA CONTEMPORANEIDADE

Para entender o fenômeno do adoecimento é necessário situa-lo na dinâmica do capitalismo contemporâneo,
das crises cíclicas, da renovação do capital a cada crise, trazendo consigo novas formas de geração da
mais-valia, ocasionando novas formas de exploração e relações sociais.

O processo de reestruturação produtiva do capital provocou “alterações na organização e gestão do trabalho
que se expressam, por exemplo, na crescente terceirização, na intensificação do trabalho e na informalidade.
” (MAURÍCIO, 2017, p. 3). A atuação do assistente social na ordem capitalista não está isenta das refrações
ocasionadas por este, trabalhos ininterruptos, exaustivos, contratos temporários sem garantias trabalhistas,
dentre outros aspectos.

Situamos mais uma vez a profissão enquanto desenvolvedora de atividade imaterial, não produtora de
mais-valia, exceto nos espaços sócio ocupacionais privados, onde indiretamente contribui para a produção
desta.

a intervenção profissional do assistente social e assim, seu valor-de-uso, se efetiva a
partir da mediação do trabalho assalariado, uma vez que, o assistente social vende
sua força de trabalho especializada para obter uma quantia monetária equivalente a
este trabalho e custear os itens essenciais para sua manutenção e reprodução –
manutenção e reprodução própria e de seus familiares. (MAUIRÍCIO, 2017, p. 6).

O acirramento das expressões da questão social, contribuem para o adoecimento dos profissionais
assistentes sociais atuantes no pauperismo. Bellini e Rodrigues (2010) entendem que o aspecto do não
conseguir obter através do seu trabalho elementos essenciais a sua vida e de sua família pode gerar
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adoecimento, interferindo nas relações em seus lares e também em sua atuação enquanto profissional.

A mercantilização da força especializada de trabalho produz novas relações sociais contribuem para a menor,
cada vez mais, autonomia nos processos de trabalho, fomentam-se novas relações de gestões, com as
demais áreas profissionais, especialmente na saúde, interferindo também na relação com o usuário e
impactando nos lares de cada assistente social.

para os profissionais de Serviço Social está presente a acentuação do grau de
sofrimento e frustação, visto que, deparam-se diariamente com as mais diversas
refrações da questão social que assolam os usuários dos serviços nos quais se
inserem. Aliado ao sofrimento e frustação em decorrência do contato ininterrupto com
as mazelas sociais, temos o sofrimento em consequência da ampliação e
intensificação das jornadas de trabalho; da precarização e da flexibilização do
trabalho; e, de um modo geral, da decadência não só das condições de trabalho, mas
também, das condições de vida. (MAURÍCIO, 2017, p. 10).

Câmara (2013, p. 65) coloca que “os desmontes dos direitos sociais visualizados nas expressões da questão
social a favor da flexibilização das relações trabalhistas, revelam desigualdades e/ou explorações inseridas
no trabalho a partir das transformações do mundo do trabalho nos serviços de saúde”. Estes são alguns dos
fatores, segundo a autora, que implicam ou contribuem para o adoecimento do profissional, não só os/as
assistentes sociais. Para cada nova mutação do capital, uma nova transformação na subjetividade do
trabalhador, pois o processo alienante do sistema é uma das suas principais formas de agir. A falta de
emprego, a insatisfação com o mesmo, o não reconhecimento do seu trabalho, a falta de autonomia, estão
dentre os motivos pelo qual o profissional passa pelo processo saúde-doença.

Está contido na legislação do SUS, Lei Orgânica 8.080/90, como um dos campos de atuação do sistema, a
execução de ações para com a saúde do trabalhador. Portanto, a saúde do trabalhador faz parte da política
pública de saúde, mas encontra-se casos em que está desarticulada da política do SUS, por ser também uma
exigência do ministério do trabalho a promoção de ações que previnem acidentes nos campos de trabalho.
Desta forma, a saúde ocupacional que tem por objetivo estudo e intervenção no ambiente de trabalho fica
relegado a segundo plano, pois centra-se mais na prevenção de acidentes e recuperação do trabalhador já
acidentado para a sua volta ao posto de trabalho, em detrimento do cuidado em saúde que deva possuir
ênfase em sua totalidade, levando em consideração o ambiente ocupacional, as condições de trabalho,
aspectos sociais, econômicos e culturais dos indivíduos, promovendo assim qualidade de vida do
trabalhador.

Destacamos que os assistentes sociais, assim como os demais trabalhadores, sofrem os impactos do modo
capitalista no seu cotidiano, no fazer profissional, ocasionando adoecimento físico e/ou psíquico. Maurício
(2017) nos ajuda a concluir que são necessárias buscar formas de enfrentamento ao cenário de modo que
tenha ambientes saudáveis de atuação, não expostos a ambientes insalubres, diminuição da vulnerabilidade
do trabalhador a doenças ocupacionais, sejam elas psíquicas ou físicas.

4. DETERMINANTES E CONDICIONANTES DO PROCESSO SAÚDE-DOENÇA

4.1. Considerações sobre os determinantes sociais

Ao abordar sobre determinantes e condicionantes do processo de saúde-doença, importa saber que estes
são diversos e por vezes interligados, a relação dos agentes de riscos um com outro correspondem ao que
formam determinadas patologias. Dialogar acerca da saúde e a correlação com o determinantes e
condicionantes, é pensar a saúde em sua totalidade.

Os determinantes sociais da saúde, abarca um leque de questões indispensáveis para se observar,
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pesquisar e atuar. Para estudos em saúde na atualidade, a dimensão social em algum momento será
pontuada, pois só estudos biológicos não é capaz de explicar algumas doenças e suas consequências dentro
do meio. Nesse interim, elucidamos determinantes sociais conforme aponta Buss e Filho (2007, p. 78)

para a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), os
DSS são os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e
comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores
de risco na população. A comissão homônima da Organização Mundial da Saúde
(OMS) adota uma definição mais curta, segundo a qual os DSS são as condições
sociais em que as pessoas vivem e trabalham [...].

Então, a preocupação em situar os determinantes sociais nas questões de saúde não veio de forma
aligeirada, foram construídas ao longo do tempo, observando que, em condições objetivas da população,
como por exemplo, o acesso a água potável, saneamento básico, moradia e trabalho, produziam indivíduos
mais saudáveis. Assim, destacamos que o aspecto ambiental como parte do desenvolvimento humano, é um
elemento dos condicionantes e determinantes do processo saúde-doença. A dualidade entre aspectos
biológicos e sociais trata a saúde enquanto uma relação meramente biológica e individual, desconsiderando
as potencialidades dos aspectos macros e micros.

Os determinantes sociais de saúde envolvem uma rede de elementos interrelacionais e complementares, é
comum associarmos aos países mais desenvolvidos os melhores indicadores sociais, entre os quais inclui
cobertura de assistência à saúde, o que não é necessariamente verídico, o componente econômico pode
determinar o social positivamente ou negativamente, a desigualdade na distribuição de riqueza e geração de
renda vai impactar nesses serviços e indicadores. Então quando falamos em saúde, estamos nos referindo
ao bem-estar físico, social, psíquico dos indivíduos sobretudo em relação as atividades e serviços que os
mesmos necessitam para viver em sociedade, apresentando ou não morbidades, afinal saúde não é apenas
a ausência de doença.

Os determinantes sociais da saúde é um campo amplo e complexo, os condicionantes sociais podem indicar
maior ou menor probabilidade de desenvolvimento de possível adoecimento, determinada patologia,
morbidade e mortalidade.

[...] os fatores relacionados a condições de vida e de trabalho, disponibilidade de
alimentos e acesso a ambientes e serviços essenciais, como saúde e educação,
indicando que as pessoas em desvantagem social correm um risco diferenciado,
criado por condições habitacionais mais humildes, exposição e condições mais
perigosas ou estressantes de trabalho e acesso menor aos serviços. [...] no último
nível estão situados os macrodeterminantes relacionados às condições econômicas,
culturais e ambientais da sociedade e que possuem grande influência sobre as
demais camadas. (BUSS; FILHO, 2007, p. 84).

A pobreza, enquanto uma das expressões da questão social, impacta de forma negativa na saúde dos
indivíduos, pois é por meio da renda que os indivíduos acessam os serviços de saúde, mesmo havendo o
SUS público e gratuito, infelizmente não temos integralidade no atendimento das demandas. Mas além, disso
destaco que o acesso a habitação, transporte, educação, serviços de saúde, saneamento, trabalho, etc.
impactam na saúde dos sujeitos, favorável ou desfavoravelmente.

A desigualdade nas condições de vida em sociedade é de uma discrepância despropositada, enquanto 1%
possui os melhores planos de saúde, a melhor alimentação, casa, cama, etc., outra parte não tem nem
mesmo condições dignas de sobrevivência. A pobreza apresenta-se como um componente do processo
saúde-doença.
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4.2. O trabalho como determinante da saúde

A relação trabalho e saúde podem ser visto sob duas perspectivas, a primeira diz respeito ao bem estar que o
trabalho pode gerar ao indivíduo, exercer atividade laboral significa uma espécie de utilidade para as pessoas
em sociedade, pois também, irá subsidiar financeiramente os demais elementos que compõem a
sobrevivência, principalmente a saúde, sem ela não há condições de realização de tarefas cotidianas,
portanto, a saúde é fundamental para a execução de tudo que o ser humano busque praticar. A segunda,
esta imbricada no trabalho em si, este em condições instáveis ou degradante poderá produzir mal-estar,
adoecimento e desconforto no dia a dia, então, o fato de possuir emprego não garante satisfação e nem
subsidio das demais componentes necessários a existência, caso seja em circunstâncias desumanas. Logo,
temos uma relação dialética entre dois objetos essenciais que si entrelaçam, e são determinantes na
coletividade.

Assim, frisamos que é o trabalho responsável por moldar e caracterizar os indivíduos em sociedade, seja no
que tange as relações sociais entre grupos ou com o meio ao qual esta inserido. Para Ientz (2012, p. 39)

o trabalho ocupa um lugar central na vida humana, seja pelo aspecto de ser um meio
de auxiliar na sobrevivência ou pelo tempo da vida a ele dedicado, e até mesmo pelo
fato de ser um meio de realização não apenas profissional como também pessoal. O
trabalho caracteriza-se como um dos principais instrumentos através do qual o
homem dialoga com seu meio social.

Em contrapartida, para o capital, para a burguesia, o trabalho representa o poder de uma classe sob a outra,
é através da exploração que a mesma se fortalece e permanece gerando formas desiguais de acumulação e
sobrevivência humana, portanto, este “[...] torna-se instrumento para a manutenção de um modo de
produção, que procura manter ou ‘suprir’ as necessidades ou fetiches de uma sociedade de consumo. ”
(IENTZ, 2012, p. 40). A reprodução humana indispensavelmente exige a produção de bens materiais, mas
nos moldes capitalistas, esta produção configura-se para além da necessidade humana de sobrevivência,
assim, gera-se exploração de quem detém a força de trabalho e acumulação de capital por quem detém os
meios de produção. Conclui-se que o trabalho exerce papel fundamental em todo o mundo, tanto para quem
o explora, quanto para quem é explorado.

O trabalho produz para o homem um sentimento de pertencimento a uma classe, significa estar inserido em
um meio social e reconhecer-se enquanto cidadão, pois para o trabalhador, a falta deste (desemprego ou
afastamento) traduz-se em exclusão social, sem poder de compra e reprodução humana e social, é um ser
improdutivo. Desta forma, ao ocorrer uma descontinuidade do processo produtivo, por meio do adoecimento,
desemprego ou qualquer outra forma, o sujeito perde sua identidade individual e social. A ação de produzir
gera modificações físicas e mentais, podendo ser modificações positivas ou negativas a depender de alguns
fatores relevantes, principalmente no cenário atual do mundo do trabalho, com a existência da flexibilização,
terceirização, exigência de mais qualificação e polivalência do trabalhador, etc. fatores que asseveram a
alienação no trabalho, a tensão, desgaste físico e mental, tem-se um quadro de submissão e aceitação dos
níveis de crueldade de exploração da força de trabalho, com alguns setores de mais resistência e outros com
menos em relação à deterioração do processo de trabalho que não tenha como consequência o afastamento
e adoecimento da mão de obra.

O esgotamento físico e mental é uma das principais características do trabalho na atualidade, brotando
diversos sintomas e doenças ao ponto de haver queda na produção ou afastamento total das atividades. Não
se reserva tempo para amigos e familiares, laser, momentos de distração, nem mesmo o horário de almoço é
tranquilo, são consequências do acumulo de serviço e responsabilidades, o trabalho toma conta de todo o
itinerário diário, o trabalho que se estende para casa, sem hora para encerrar, vai tirando horas até mesmo
dias da vida dos trabalhadores e suas famílias. O adoecimento no trabalho, portanto, reflete no seio familiar,
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principalmente nas relações de cunho emocional e financeiro. Reflete também no possível adoecimento de
familiares, de filhos, por exemplo.

Cansaço, fadiga, dores de cabeça, distúrbios osteomoleculares em geral, tontura, sentimento de vazio, falta
de energia, síndrome do pânico, estresse profundo, síndrome de burnout, Acidente Vascular Cerebral (AVC),
são algumas doenças, consequências do adoecimento da classe que vive do trabalho. Estas e outras
doenças e síndromes serão discutidas no próximo item.

Devido as mudanças societárias com o avanço do neoliberalismo, a reestruturação do capital traz novas
demandas e sobrecarga de trabalho, gerando a prevalência de transtornos psiquiátricos. Antunes e Praun
(2015, p. 409) ressalta que “[...] com a vitória do neoliberalismo no Brasil nos anos 1990, se desenvolve o
processo de reestruturação produtiva [...]” para os autores

parte dos efeitos desse processo materializa-se, conforme indicam diferentes
pesquisas, na relação direta entre trabalho terceirizado e alta incidência de acidentes
de trabalho, inclusive aqueles que resultam no óbito do trabalhador. Outra
manifestação, bastante significativa, diz respeito aos adoecimentos com nexo laboral,
sobretudo aqueles relacionados às lesões osteomusculares e transtornos mentais. (p.
409).

O fenômeno dos acidentes e adoecimentos no trabalho não são recentes, o que de novo encontra-se são as
novas formas do adoecer, derivadas do decurso de trabalho, além das novas formas, destaca-se também o
quantitativo de indivíduos acometidos.

O capital põe o trabalhador a prova diariamente, a precarização do trabalho demarca o mais cruel nível de
desumanidade, precarização esta que repercute no trabalhador, no serviço e nos usuários dos serviços. Esta
questão não é difícil perceber, esta até mesmo nas mínimas coisas, no caso da saúde, podemos citar a
recorrente falta de equipamentos de segurança hospitalar, como máscaras e luvas, por exemplo, os
chamados EPI (Equipamentos de Proteção Individual).

De acordo com Agostini (2002) o processo de trabalho não deve denotar marca de sofrimento, por seu
caráter essencial e de transformação da natureza, devendo ajudar as sociedades de modo a unir os
trabalhadores e transformar a sociedade de modo positivo. No entanto, o que temos é a sociedade dos
adoecimentos no trabalho (ANTUNES; PRAUN, 2015). “[...] o trabalho, quando executado sob determinadas
condições, pode causar doenças, encurtar a vida, ou mesmo matar os trabalhadores. [...]”. (AGOSTINI,
2002).

Há uma parcela significativa de trabalhadores de um lado desempregados, do outro, em processo de
adoecimento físico e/ou psíquico. Percebe-se um descaso ou despreocupação por parte dos setores de
trabalho em relação a situação, muitos serviços de saúde são mantidos dentro das empresas por exigência
legislativa trabalhista.

O processo de trabalho requer cuidados, pois possuem agentes de riscos que incidem na saúde. Agentes
estes que “[...] atua direta ou indiretamente no corpo de trabalhador, sendo esse corpo entendido não
somente no seu aspecto físico, mas sim de forma integral, incluindo as instâncias fisiológicas, psicológicas,
emocionais etc.” (AGOSTINI, 2002). Há riscos no trabalho que são imperceptíveis, e há os que interferem
mais e os que interferem menos, então por vezes, nem o trabalhador nem o médico do trabalho conseguem
realizar esta relação no impacto da saúde.

Os agentes de riscos são inter-relacionais, articulados uns aos outros, ficando ao centro o trabalhador e seu
processo de trabalho, podendo ser afetado por qualquer um destes ou vários ao mesmo tempo.

Possivelmente estes elementos englobem muito mais que os citados acima. No entanto, saber ou até mesmo
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conseguir perceber estes elementos durante a realização das atividades cotidianas no ambiente, é
importante, o conhecimento deixa os indivíduos alertas, podendo contribuir como forma de cobrar dos
responsáveis ambientes seguros, que o trabalho não se torne sofrido, doloroso e desalento, quando o mesmo
deva contribuir com realização dos indivíduos.

A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT) vem contribuir com o cenário,
porém, ainda com muitas problemáticas, algumas de cunho organizacional e legislativa. A portaria nº
1.823/2012 instituiu e rege a PNSTT, a qual é responsabilidade do âmbito do SUS, propõe “[...] ênfase na
vigilância, visando a promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores e a redução da morbimortalidade
decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos processos produtivos. ” (BRASIL, 2012). A política tem
como dever contemplar todos os trabalhadores, independente de sexo, origem, cor/raça, etc, que esteja em
qualquer vínculo empregatício ou desempregado. Além disso, traz como consideração o trabalho enquanto
um dos determinantes do processo saúde-doença.

Art. 3º, Parágrafo único. A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da
Trabalhadora alinha-se com o conjunto de políticas de saúde no âmbito do SUS,
considerando a transversalidade das ações de saúde do trabalhador e o trabalho
como um dos determinantes do processo saúde-doença. (BRASIL, 2012).

Antunes e Praun (2015) relatam que os laços de solidariedade entre os trabalhadores se romperam, ou seja,
há uma individualização e solidão crescente no âmbito do trabalho, para os autores “ [...] é essa quebra dos
laços de solidariedade e, por conseguinte, da capacidade de acionamento das estratégias coletivas de defesa
entre os trabalhadores que se encontra na base do aumento dos processos de adoecimento psíquico e de
sua expressão mais contundente: o suicídio no local de trabalho. ” (DEJOURS e BÈGUE, 2010, apud
ANTUNES e PRAUN, 2015, p. 414, itálico dos autores). Segundo os autores citados, o vínculo de
solidariedade gerava formas de mascarar sentimentos em determinadas situações desfavoráveis, geravam
espécie de pactos entre grupos de apoio subjetivo ou em situações extremadas os laços eram acionados de
forma a protege-lo ou confortá-los.

Assim, o individualismo vem para avultar o processo de sofrimento psíquico dos trabalhadores, para Antunes
e Praun (2015, p. 415)” o suicídio é a expressão radicalizada da deterioração das condições de trabalho sob
vigência da gestão flexível. [...]”. O apassivamento dos sindicatos também é reflexo do individualismo, da
cooptação por parte do Estado e da alienação societária. Os autores, assinalam como saída o resgate do
pertencimento de classe trabalhadora, de laços de solidariedade e do sindicalismo, o qual consideram
imprescindível. Portanto, se faz necessário condições de labor mínimas, que possa preservar a saúde física e
mental dos sujeitos.

1. RESULTADOS

A amostra foi composta por 40% do número de servidores assistentes sociais do hospital. Os resultados
demonstraram que em relação a caracterização sociodemografica dos assistentes sociais atuantes no
hospital os pontos que chama atenção são: todas as respondentes foram mulheres, o que não significa a
ausência de homens neste espaço sociocupacional, no entanto, o dado reflete questões de gênero
historicamente representadas no Serviço Social, com atuação majoritária do sexo feminino. Quanto ao
vínculo empregatício 16,66% são estatutárias, 83,33% são celetistas, 62,50% destas profissionais
apresentam dois vínculos, 50,00% das profissionais possuem especialização, 4,16% possuem mestrado e
41,66% apenas graduação. No que se refere ao tempo de trabalho 70,83% têm de 5 a 10 anos no hospital,
sendo que nenhuma delas está assumindo cargo atualmente.

Numa indagação com múltiplas escolhas sobre os fatores de riscos ocupacionais aos quais consideram
conter no hospital, maioria consideraram haver riscos biológicos, físicos, sociais, ambientais e psicológicos no
ambiente de atuação.
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Caracterizando o espaço de atuação, no item atribuições sociocupacionais haviam 3 questões que não são
consideradas atribuições do/a assistente social pelo documento CFESS 2010, no entanto maioria assinalou
tais atribuições, são elas: emissão de declaração de comparecimento atendimento de outros profissionais;
encaminhamentos de consultas e exames; e comunicação de óbito. As exigências institucionais pode ser um
dos fatores que faça com que as realizações dessas tarefas aconteçam, o assistente social, como os demais
trabalhadores estão sob uma hierarquia, mesmo havendo legislação especifica no cotidiano e na dinâmica de
um pronto socorro, por exemplo, se torna mais difícil o diálogo, pois ocorrem demandas imediatas e o
assistente social se ver num dilema, pois se aquela demanda não é cumprida o usuário poderá sofrer as
consequências. Então, são questões que devem ser discutidas e amadurecidas dentro do local de trabalho,
respeitando e reconhecendo a prática de cada área pelas demais categorias profissionais.

Quando abordadas sobre as condições de trabalho obteve-se maior concentração nos itens “ruim e péssimo”,
os aspectos contidos nos questionários foram: Iluminação, privacidade, ventilação, espaço para descanso,
material de expediente, arquivo, silencio, relações interpessoais, capacitação profissional,
interdisciplinaridade, cumprimento de protocolos e moveis. As questões estruturais possuem influência direta
e indireta na saúde dos profissionais, tendo em vista a relação existente no ambiente de trabalho e o
quantitativo de horas, dias, meses e anos que se passa na localidade, principalmente quando se realiza
atividades rotineiras. Uma boa iluminação permite a preservação da visão e bem-estar do indivíduo, assim
também ocorre com a ventilação do espaço, permite que o ambiente seja agradável, vale lembrar que em
relação aos ar condicionados é necessário uma limpeza e manutenção frequente, pois o mesmo é agente de
armazenamento e transporte de proliferação de doenças infectocontagiosa, de bactérias e fungos e demais
microrganismos nocivos à saúde, principalmente por ser um local onde são realizados procedimentos de alta
complexidade. O ambiente hospitalar é caracterizado pelo sofrimento e tensão, o silêncio permite ambiente
tranquilizador tanto para o paciente, quanto para o profissional que vai atende-lo.

Privacidade para atendimento individual e/ou grupal do usuário é exigência para todo e qualquer profissional
do Serviço Social contido em seu código de ética, a estrutura de salas e equipamentos materiais para
atendimento do usuário são essenciais para atendimento e também preservação da saúde dos servidores, de
forma que o profissional se encontra entre dilemas estruturais e assistenciais dos usuários do serviço.

Espaços para descanso dos profissionais são indispensáveis, as jornadas de trabalho intensas e extensas
(principalmente quando se trata de plantão), exige do profissional um ritmo e esforço físico e mental que
precisa ser recuperado através do descanso e bem-estar.

Dois itens que chamam atenção no fazer profissional são a capacitação continuada e a interdisciplinaridade,
ambas refletem no atendimento ao usuário e na saúde do assistente social, pois a capacitação vai permitir a
constante reflexão e relação com os aportes teórico-metodológico, técnico-operativo e ético-político da
profissão, permite também o desenvolvimento de habilidades para lidar com as demais áreas do
conhecimento, propondo formas de atuação interdisciplinar, cada área respeitando seu fazer técnico, mas ao
mesmo tempo buscando formas de atuação conjunta e sincronizada para melhor adequação dos
encaminhamentos e tratamento dos pacientes entendendo o sujeito em sua totalidade.

Sobre as atividades de lazer, 79,16% afirmou reservar um certo tempo para o lazer no cotidiano, chama
atenção que 70,83% marcou o descanso como forma de lazer mais frequente. Observa-se também que
62,50% disse não realizar atividade física e 37,50% pratica alguma atividade física, salienta-se que a
atividade física proporciona melhor condicionamento físico e é essencial para saúde do indivíduo, ajudando
na produção de hormônios e prevenção de doenças cardíacas, por exemplo. Em relação ao consumo de
cigarro 100% disseram não utilizar, já o álcool 75,00% não faz consumo e 20,83% confirmou fazerem uso.

Todas trabalham finais de semana e feriados, em regime de plantão seguindo uma escala. Os dados
demonstram que 62,50% delas mencionaram que o trabalho atrapalha ou dificulta a vida sócio familiar de
algum modo, estes dados podem estar relacionados a carga horária de trabalho extensiva dado que 41,66%
possuem de 30 a 40 horas semanais de trabalho, 50,00% de 40 a 60 horas e 8,33% de 60 a 80 horas de
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atividades, a carga horária excessiva pode impactar na saúde, bem-estar e conciliação com o tempo
destinado a companhia da família e amigos.

As doenças mais citadas nos questionários estão relacionadas ao stress e as doenças do sistema
respiratório, principalmente inflamação na garganta. No entanto em números menores, também foram citadas
as dermatoses, LER/DORT, transtornos mentais diversos, intoxicação ocupacional, perneumoconioses.

No que concerne ao afastamento do trabalho no último ano, 66,66% afirmou que as ausências foram
relacionadas as condições de trabalho e atividades desenvolvidas no hospital as quais repercutiram em
eventos de adoecimentos, e 20,83% relataram que o afastamento por adoecimento no último ano não tinha
relação com o trabalho.

O estresse e a desmotivação chamam atenção pelo elevado número 75,00% consideraram o trabalho no
hospital muito estressante e estressante nas alternativas contidas no questionário, 54,16% afirmaram estar
pouco motivado e 12,50% nada motivado, 91,66% disseram estar desmotivadas por conta da forma de
organização do trabalho, as condições de trabalho, desvalorização e o não reconhecimento do trabalho do
assistente social, além da reduzida remuneração e atraso salarial.

1. CONCLUSÕES

O estudo foi extremamente relevante, haja vista a necessidade de discussão sobre a prática do assistente
social em uma importante unidade hospitalar. Sobretudo, no que diz respeito as atribuições e competências
as quais em diversas situações não condizem com os parâmetros de atuação na saúde, conforme
preconizado pelo CFESS (Conselho Federal de Serviço Social). Salienta-se que tais situações são reflexos
da situação de exploração e precariedade do trabalho decorrentes da política de estado mínimo adotado
pelos governos neoliberais.

As condições de trabalho físicas, ambientais e psicológicas de trabalho estão presentes no hospital e fazem
parte do leque de fatores que condicionam o adoecimento profissional. A questão da privacidade prerrogativa
essencial ao sigilo profissional influência nas condições de saúde do assistente social, pois o mesmo
necessita atender o usuário, mas sem condições concretas leva ao estresse, ansiedade, problemas do
coração, medo de perder o emprego ou registro, etc.

O stress e doenças do sistema respiratório, apresentaram-se como as principais doenças que acometem os
profissionais no hospital de referência, no entanto há outras morbidades dentre os profissionais, como
dermatoses, LER/DORT, transtornos mentais diversos, intoxicação ocupacional, perneumoconioses, O
estresse relacionado a falta de motivação no trabalho podem desencadear a Síndrome de Burnout,
considerada como um estafa no trabalho, além da SB, pode estar desencadeando outros quadros, como a
LER/DORT, HAS, Doenças mentais diversas, principalmente a depressão e ansiedade.

É necessário criar uma rotina de trabalho saudável, devendo ser a mola propulsora de saúde e não de
adoecimento, realizar trabalho interdisciplinar, com condições físicas e materiais, diminuição da carga horaria
semanal, reservar tempo não apenas para o descanso, mas sobretudo para a realização de atividades que
promovam lazer, diversão, convívio com outras pessoas, atividade física frequente, condições importantes
para o cuidado com a saúde.
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