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RESUMO  
A classe trabalhadora enfrenta diversos ataques aos seus direitos na 
trama capitalista contemporânea, como ocorre com as/os 
trabalhadores da área da saúde, que apesar das políticas voltadas à sua 
saúde, formação/qualificação e manutenção sofrem com impactos de 
processos de precarização das formas e condições de trabalho, a 
exemplo das/os assistentes sociais. Assim, este artigo apresenta 
reflexões sobre o trabalho e a política de saúde na Amazônia e o 
trabalho da/o assistente social. A metodologia teve como delineamento 
o levantamento em sites oficiais dos estados que compõem a Amazônia 
e a revisão de artigos que tratam do trabalho da/o assistente social 
nessa política pública.  Destarte, a Amazônia enquanto espaço de 
interesse do grande capital sofre com efeitos devastadores sobre a 
região, que vão impactar o conjunto da classe trabalhadora, destacando 
os trabalhadores da política de saúde, dentre os quais as/os assistentes 
sociais. 

 
Palavras-chave: Política Pública de Saúde na Amazônia. Trabalho. 

Assistente Social. 
 

ABSTRACT 
The working class faces several attacks on its rights in the contemporary 
capitalist fabric, as is the case with health workers, who despite policies 
aimed at their health, training/qualification and maintenance suffer 
from the impacts of processes of precariousness of forms and working 
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conditions, such as social workers. Thus, this article presents reflections 
on the work and health policy in the Amazon and the work of the social 
worker. The methodology had as design the survey on official websites 
of the states that make up the Amazon and the review of articles that 
deal with the work of the social worker in this public policy. Thus, the 
Amazon as a space of interest for big capital suffers from devastating 
effects on the region, which will impact the whole working class, 
highlighting health policy workers, among which social workers. 

 
Keywords: Public Health Policy in the Amazon. Work. Social Worker. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo apresenta uma análise sobre a relação entre trabalho e política 

pública de saúde na Amazônia e, particularmente, a relação com as (os) assistentes sociais. 

Pereira (2009) ressalta que o destaque dado ao social e para a dimensão pública da política 

está ocorrendo numa época regida pela ideologia neoliberal, portanto, situa-se num contexto 

que é ideológico e politicamente adverso.  

Assim, faz-se necessário destacar a perspectiva crítico-dialética de análise das políticas 

sociais como processo e resultado de relações complexas e contraditórias que se estabelecem 

entre Estado e sociedade civil, frente aos conflitos e luta de classes que envolvem o processo 

de produção e reprodução do capitalismo. São tempos de uma agenda econômica 

ultraneoliberal, que produz a barbarização da vida, que invade o cotidiano, mostrando-se 

avassaladora desde o início de 2019, quando o governo atual assumiu a gestão do país, 

conforme assevera Behring (2009). Portanto, analisar as políticas sociais com base na 

perspectiva crítico-dialética resulta na compreensão de relações complexas e contraditórias 

que envolvem a produção e reprodução do capitalismo, sendo este o contexto em que a 

política pública de saúde, os trabalhadores (as) (dentre os quais, as/os assistentes sociais) 

estão inseridos.  

No que diz respeito a particularidade desta discussão, destaca-se a região amazônica, 

a qual assume uma posição específica na divisão técnica, nacional e internacional do trabalho, 

uma vez que se constitui como território de grande interesse do capital internacional, por 

configurar-se uma fonte extensa de riquezas (recursos naturais) para exploração, 

característica inerente ao capitalismo brasileiro dependente. 

Pelo exposto, o percurso metodológico pautou-se pelo levantamento de políticas 

voltadas para trabalhadores da política de saúde nessa região, tendo como fontes sites oficiais 
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dos estados que compõem a Amazônia Legal (Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Maranhão, 

Amapá, Tocantins, Mato Grosso e Pará). Assim como, uma revisão de literatura sobre artigos 

que tratam, particularmente, do trabalho da/o assistente social na referida política pública. O 

levantamento realizado foi de caráter livre, nas bases Scielo, Google Acadêmico e Periódicos 

Capes. Por fim, o objetivo é analisar a relação entre trabalho e a política pública de saúde na 

Amazônia, com destaque para o trabalho da/o assistente social. 

 

2 POLÍTICAS PARA TRABALHADORES DA SAÚDE NA AMAZÔNIA 

 

A política pública de saúde tem no Sistema Único de Saúde (SUS) o instrumento para 

sua operacionalização, a partir de sua implementação na década de 1990. O SUS configura-se 

como modelo público de ações e serviços de saúde, no Brasil, que preconiza princípios e 

diretrizes, em nível nacional, partindo da concepção de que a saúde é um direito de todos e 

dever do Estado assegurá-lo. Ademais, a atenção à saúde no contexto do SUS deve ser pensada 

de forma integrada, cujo processo saúde-doença precisa ser compreendido, a partir das 

condições sociais de vida dos usuários, devendo atingir a integralidade dos serviços de saúde, 

enquanto princípio desse Sistema Único, conforme destaca o Conselho Nacional de Secretários 

de Saúde (CONASS, 2007). Sendo assim, a política de saúde deverá alcançar as diferentes 

regiões que constituem o país, dentre elas a região amazônica, objeto de discussão deste artigo. 

Como ponto de partida destaca-se Marques (2019), o qual ressalta que o discurso sobre 

a Amazônia ser um “vazio demográfico” sempre foi utilizado como justificativa para a 

implantação de inúmeras políticas e projetos, principalmente, no período da ditadura militar, 

a partir de 1964. Com isso, foi retirada, gradativamente, a possibilidade de projetos para o 

desenvolvimento regional, tornando a Amazônia um espaço de exploração para atendimento 

dos interesses do grande capital. Ademais, veio sendo construído como tendência, nos dizeres 

de Oliveira (2009) um cenário de conflitos e ilegalidades, os quais passaram a ser 

institucionalizados pelo Estado e financiados pelos cofres públicos. 

Como resultado de tal realidade são produzidas diferentes determinações que vão 

incidir sobre o conjunto da população dessa região, a qual não têm acesso ao que é produzido 

pelos grandes empreendimentos, na forma de políticas públicas, direitos e serviços. Os efeitos 

atingem as populações locais mais próximas a esses projetos, assim como as (os) trabalhadoras 
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(es) de diferentes setores, dos estados que constituem essa região, a exemplo das (os) 

trabalhadoras (es) da saúde. 

No que diz respeito aos trabalhadores da referida política foi realizado um 

levantamento em fontes oficiais, o qual apontou algumas políticas e ações direcionadas a esse 

público. Contudo, é importante problematizar o acesso, alcance e qualidade dessas políticas, 

considerando o contexto ideológico e político adverso de ampliação do projeto neoliberal 

(PEREIRA, 2009) ou ultraneoliberal (BEHRING, 2009), conforme já fora destacado. 

Dentre as políticas identificadas destaca-se a política de saúde do trabalhador, sobre a 

qual verificou-se que todos os estados contam com Centros de Referência para atendimento 

deste público. Porém, são muitos os casos de adoecimento de trabalhadores associado às 

condições de trabalho. É importante destacar que essa é uma das políticas que vem sofrendo 

grandes ataques, a exemplo da contrarreforma da previdência de 2019 e a contrarreforma 

trabalhista. 

De acordo Behring (2020, p. 214) essas contrarreformas “[...] representam os mais 

draconianos ataques às condições de vida e de trabalho das maiorias no Brasil recente. [...], à 

custa da expropriação de milhões de trabalhadores (as)”. Como justificativa alegam um 

suposto déficit da previdência, assim a conta bilionária é financiada pelo corte de direitos dos 

(as) trabalhadores (as). Outra política identificada diz respeito à formação e qualificação 

profissional, sobre a qual verificou-se que os estados apresentam departamentos, gerências e 

coordenadorias de educação permanente em saúde, os quais seguem parâmetros da Política 

Nacional de Educação Permanente em Saúde, que representa um marco para a formação e 

trabalho em saúde no país, de acordo com o Ministério da Saúde (MS, 2018). 

Contudo, é necessário refletir sobre aspectos que envolvem essa formação, pois existe 

uma realidade desigual e complexa demandando a formação/qualificação dos trabalhadores 

do Sistema Único de Saúde (SUS). A capacitação desses trabalhadores deve ocorrer de forma 

descentralizada, ascendente e transdisciplinar, ou seja, em todos os locais, a partir de cada 

realidade/necessidade local e regional, envolvendo vários saberes e articulando a gestão e o 

cuidado. Assim como, deve permitir que os trabalhadores disponham de tempo para 

participação nessas formações (BATISTA e GONÇALVES, 2011). 

No que diz respeito a outra política, de valorização ao trabalhador, verificou-se que têm 

estados que ainda não garantem o Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCR) aos 
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trabalhadores (as) da saúde. Sendo que, em 2006, foram aprovadas as Diretrizes do Plano de 

Carreira, Cargos e Salários no âmbito do SUS, para apoiar a construção de planos nos âmbitos 

regionais, estaduais e municipais, considerando as particularidades dos sistemas locais. Para 

além da perspectiva de direitos, o PCCR é uma potente ferramenta de gestão, principalmente 

quando agregado a subsídios como: gratificação, avaliação de desempenho e a progressão por 

qualificação (VIEIRA et al., 2017). Desta forma, trabalhadores (as) da saúde, como por exemplo 

do estado do Pará, continuam no processo de luta para a garantia desse direito. 

Pelo exposto, infere-se que para as (os) trabalhadoras (es) da saúde na região 

amazônica existem algumas políticas direcionadas a elas (es). Entretanto, as diferentes 

categorias profissionais que atuam nas instituições de saúde enfrentam cotidianamente 

diversas dificuldades para realizar seu trabalho e garantir os seus direitos, como ocorre com a 

categoria profissional de assistentes sociais. A seguir, portanto, será apresentada uma breve 

discussão a respeito da relação entre o trabalho da/o assistente social e a política pública de 

saúde na região amazônica, especialmente, nos estados do Pará e Amazonas. 

 

3 O TRABALHO DA/O ASSISTENTE SOCIAL NA POLÍTICA DE SAÚDE NA AMAZÔNIA 

 

A presente seção apresenta resultados e discussões com base na revisão de 02 artigos 

selecionados a partir do levantamento realizado em bases de dados bibliográficas. Os artigos 

apresentam reflexões que envolvem as condições de trabalho e saúde de assistentes sociais 

na região amazônica, de modo que o primeiro apresenta a particularidade do estado do Pará 

e o segundo do estado do Amazonas, com destaque para o contexto da pandemia da Covid-

19. Vale ressaltar, primeiramente, que a/o assistente social atua nos diferentes níveis de 

atenção do SUS e segundo os “Parâmetros para a Atuação de Assistentes Sociais na Área da 

Saúde Conselho Federal de Serviço Social” (CFESS, 2009), tem na questão social a base da 

fundamentação do seu trabalho. Assim: 

 

[...] a atuação profissional deve estar pautada em uma proposta que vise o 
enfrentamento das expressões da questão social que repercutem nos diversos níveis 
de complexidade da saúde, desde a atenção básica até os serviços que se organizam a 
partir de ações de média e alta densidade tecnológica. (CFESS, 2009, p. 20). 
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Esse trabalho profissional deve, portanto, transcender a ação direta com usuários, deve 

envolver, dentre outras ações, planejamento, gestão, assessoria, investigação, formação de 

recursos humanos e mecanismos de controle social. Desta forma, as atribuições profissionais 

desta (e) profissional na área da saúde, podem ser desenvolvidas nos diversos espaços sócio-

ocupacionais, havendo, entretanto, predominância de determinadas ações, a partir de cada 

área de atuação e nível de atenção à saúde.  

Além disso, a (o) assistente social em qualquer espaço sócio-ocupacional da política de 

saúde deve pautar o seu trabalho profissional nos princípios do SUS, assim como, no Código de 

Ética (1993) e na Lei de Regulamentação da Profissão (Lei n. 8.662/93). O Código de Ética 

Profissional (1993) apresenta os princípios, direitos e deveres da categoria profissional 

sustentado pela teoria social marxista, que defende, primordialmente, os interesses da classe 

trabalhadora, em consonância à Lei de Regulamentação, que dispõe sobre as atribuições e 

competências profissionais da (o) assistente social. 

A partir desses instrumentos legais, a categoria profissional pauta-se pelos princípios do 

projeto ético-político da profissão, com vistas a construção de uma nova ordem societária, na 

qual os cidadãos possam ter acesso aos bens e serviços, socialmente, produzidos, em 

contraposição às relações desiguais estabelecidas pela ordem vigente. Neste sentido, a área da 

saúde se constitui um campo, onde estão colocados interesses em disputa expressos por 

projetos antagônicos, a exemplo do projeto privatista da saúde pública, no Brasil, defendido 

pela burguesia, sob a égide do capital financeiro. 

Assim, o primeiro artigo selecionado é intitulado “Os impactos das condições de 

trabalho sobre a saúde das (os) assistentes sociais que atuam na área da seguridade social no 

estado do Pará” (PAIVA et al., 2018). O artigo apresenta como objetivo analisar os impactos 

das condições de trabalho sobre a saúde das (os) assistentes sociais que atuam na área da 

seguridade social no Pará. Os autores aplicaram como instrumento de coleta de dados um 

questionário para conhecer as condições de trabalho e os seus possíveis rebatimentos na 

saúde de profissionais que atuam na área da saúde, da previdência social e da assistência 

social, em espaços sócio-ocupacionais de cada uma dessas políticas, sendo que no caso da 

saúde realizaram a pesquisa em unidades ambulatoriais e hospitalares. 

Dentre os resultados apresentados pode ser destacado que as (os) assistentes sociais 

das três políticas enfrentam diversos desafios que implicam nas suas condições de trabalho e 
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saúde, tais como: baixos salários, instabilidade contratual, infraestrutura inadequada, falta de 

recursos materiais e humanos, dificuldade para garantir o sigilo profissional, intensas jornadas 

de trabalho, assédio moral, adoecimento, dentre outros. Em relação aos assistentes sociais 

que atuam na área da saúde ficou evidenciada a precariedade do Sistema Único de Saúde (SUS) 

expressa, por exemplo, pelos limites de funcionamento da rede de serviços da atenção básica, 

média e alta complexidade, de modo que no caso da média e alta complexidade soma-se a 

mudança na gestão das instituições de saúde para Organizações Sociais (OSS), o que de acordo 

com assistentes sociais pesquisados interfere no processo de trabalho, devido a incerteza 

sobre seus contratos, em razão da terceirização dos serviços. 

Pelo exposto, infere-se que as condições de trabalho das (os) assistentes sociais não 

correspondem as necessidades desses profissionais nesses espaços sócio-ocupacionais e, 

consequentemente, as dos usuários dos serviços dessa política. Ademais, a precarização das 

condições de trabalho mostra-se cada vez mais acentuada, provocando desgaste físico e 

emocional, com rebatimentos na saúde e vida social dessas (es) profissionais. 

Por conseguinte, o segundo artigo selecionado é intitulado “Crise sanitária e trabalho 

do/a assistentes social na saúde: o Amazonas em foco” (PINHEIRO et al., 2021). O artigo 

apresenta como objetivo analisar a crise sanitária causada pela Covid-19 e as implicações para 

o trabalho das (os) assistentes sociais que atuam na saúde pública no estado do Amazonas, 

um dos estados que enfrentou o colapso (falta de cilindros de oxigênio, falta de leitos, etc.) no 

sistema público de saúde, no período em que a doença apresentou uma acelerada propagação 

em vários estados do Brasil, no ano de 2020. Assim, destaca-se a atuação dos trabalhadores 

da saúde, dentre os quais as (os) assistentes sociais, que estiveram na linha de frente contra a 

Covid-19 que foram submetidos tanto ao contato diário com o vírus, quanto ao desgaste físico 

e emocional das rotinas de atendimento intensificadas no contexto da pandemia. 

Assim como, no primeiro artigo aparece como resultado, a precarização das condições 

de trabalho expressas, por exemplo, pelas baixas remunerações, intensificação da jornada de 

trabalho, contratos temporários e precários, alta rotatividade de profissionais, dentre outras. 

Essas determinações, de acordo com os autores já se faziam presentes no cotidiano de 

trabalho da (o) assistente social, mas no período da pandemia foram acentuadas devido as 

grandes demandas para atendimento nas instituições de saúde.  

Os autores, também, destacam os desafios em relação as atribuições e competências 
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profissionais da (o) assistente social, pois estas (es) passaram a ser chamados a realizar ações 

que não competem à profissão, tais como a comunicação de óbito, transferência e 

recebimento de pertences de pacientes. Desta maneira, essas tarefas acabaram por ser 

impelidas ao assistente social, por outros profissionais ou pela própria administração 

hospitalar ao longo da pandemia.  

Além disso, os autores destacam os modelos de gestão com as OSS que se apresentam 

como tendência na política pública de saúde, e no cenário da crise sanitária no Brasil, com 

destaque à particularidade do estado do Amazonas, onde o aumento da terceirização dos 

serviços mostrou-se evidente.  

Infere-se, portanto, que as (os) assistentes sociais passaram a enfrentar vários desafios 

suscitados pela Covid-19 na saúde, surgindo demandas que não são competências ou 

atribuições profissionais da categoria, a exemplo da comunicação de óbito de pacientes. Tal 

fato, reforça a histórica dificuldade da profissão sobre seu significado social nos espaços sócio-

ocupacionais, em especial na saúde, que sempre esteve perpassada por relações 

hierarquizadas e centralizadas na figura médica e no contexto de uma pandemia são 

aprofundadas. 

Pelo exposto, verifica-se que os dois artigos apresentam como objeto de análise o 

trabalho do (a) assistente social na saúde, o primeiro sobre as condições de trabalho e saúde 

e o segundo sobre os impactos da pandemia da Covid-19 sobre esse trabalho profissional. 

Observa-se pela análise dos autores que o trabalho da (o) assistente social é permeado por 

muitos desafios no campo dessa política pública, com destaque para a precarização das 

condições de trabalho que se expressam na baixa remuneração, na infraestrutura inadequada 

dos espaços sócio-ocupacionais, intensificação da jornada de trabalho, com consequências 

para a saúde dessas (es) trabalhadoras (es).  

Além disso, verifica-se que tais expressões podem ser ampliadas no contexto dos 

chamados novos modelos de gestão por OSS, por exemplo, que baseiam- se na terceirização 

dos serviços, incluindo as formas de contratação em caráter temporário, portanto, sem 

garantia de proteção dos direitos trabalhistas. Ademais, o segundo artigo, particularmente, 

destaca as dificuldades que as (os) assistentes sociais passaram a enfrentar no contexto da 

Covid-19, no qual a precarização das condições de trabalho fora aprofundada. 

A precarização das condições de trabalho mostra-se como resultado das propostas do 
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projeto neoliberal, pautado pela lógica da privatização e terceirização dos serviços, 

promovendo mudanças que “[...] tem sido responsáveis pela redução dos direitos sociais e 

trabalhistas, desemprego estrutural, desmonte da previdência pública, sucateamento da 

saúde e educação”, conforme assevera Bravo (2009, p. 100). Desta maneira, aos profissionais 

são impostos baixos salários, carga horária de trabalho superior a jornada estabelecida, 

contratos abusivos e sem segurança de estabilidade, perda de direitos, dentre outras 

consequências.  

Este cenário se apresenta na direção contrária às condições necessárias para a realização 

do trabalho profissional da (o) assistente social em qualquer instituição de saúde, visto que, 

deveria integrar uma rede de serviços articulada a diferentes ações que compõem os serviços 

de saúde, tanto em nível interno (setorial) quanto externo (intersetorial), integrando, desta 

maneira, um sistema organizado, como deve ocorrer nas instituições hospitalares, de forma 

que atendam os usuários que apresentam várias dificuldades e necessidades relativas às suas 

condições de vida que são determinadas pelas relações sociais no contexto do modo de 

produção capitalista (CRESS/RJ (2009).  

Para tanto, o Serviço Social na área da saúde, assim como nos outros campos de políticas 

públicas, vem lutando para fortalecer suas bases ao longo do processo histórico de construção 

do SUS, permeado por desafios, sendo uma das categorias atingidas pelas contínuas mudanças 

no mundo do trabalho, nos diferentes espaços sócio-ocupacionais (BRAVO, 2009).  

Contudo, a luta pela garantia de condições de trabalho dignas e dos direitos (os já 

conquistados e aqueles que estão em processo de construção) precisa ser constante, 

considerando o cenário que se apresenta de ampliação das formas de trabalho precarizadas, 

com tendência à desproteção social do (a) trabalhador (a) em seu conjunto. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

No que diz respeito à particularidade dos (as) trabalhadores (as) da Amazônia é 

necessário refletir a partir de um espaço que sofre com processos históricos de exploração e 

expropriação em nome do grande capital, que incidem sobre as políticas e direitos da 

população, conforme destaca Marques (2019). 

Em relação às políticas voltadas para as (os) trabalhadoras (es) da saúde dos estados 
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que constituem a região amazônica, essas são resultado dos processos de luta da classe 

trabalhadora, mas estão longe de atender o conjunto das demandas dessas (es) trabalhadoras 

(es).  

Com efeito, sobre a particularidade que envolve o trabalho da (o) assistente social e a 

política de saúde na Amazônia, a produção bibliográfica aponta a importância e a necessidade 

de ampliá-la, considerando a identificação de poucos trabalhos sobre o tema. Ademais, 

destaca-se os dois artigos apresentados, um sobre o estado do Pará e outro do Amazonas, os 

quais ainda que apresentem a particularidade desses estados aproximam-se da realidade dos 

outros que constituem a região, tendo em vista o contexto em que estão inseridos. 
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