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Introdução

Busca-se, neste ensaio, tecer algumas reflexões a respeito da
desestruturação do direito à saúde e seus impactos para a classe tra-
balhadora, tendo como ponto de partida a agenda contemporânea
de contrarreformas do setor saúde, influenciada pela reconfiguração
da crise capitalista e pelo aprofundamento neoliberal. 

A contrarreforma do Estado fundamenta-se nas diretrizes dos
organismos financeiros internacionais. Estes a difundiram, sobretudo,
em países, como o Brasil, cuja formação social, econômica e política
se assenta no capitalismo de natureza periférica e dependente, con-
forme elaborações  de Marini  (2005)  e Bambirra  (2019),  realizadas
originalmente nos anos 1970. Trata-se de um processo adotado pelos
governos brasileiros nos anos 1990, com a adesão ao neoliberalismo.
Foi aprofundado na década seguinte, com maior aceleração a partir
de 2016, no governo ilegítimo de Michel Temer, resultado do golpe
político, parlamentar e midiático.

No contexto de degradação de direitos, o fenômeno sustenta-
do por Mandel (1985) como supercapitalização torna-se a cada dia
mais central, pois se processa à medida que as políticas públicas são
apropriadas como espaço privilegiado de mercantilização e lucrativi-
dade bem como os serviços e benefícios delas derivados são disponi-
bilizados à classe trabalhadora como um produto financeiro (SALVA-
DOR, 2020).

*DOI- 10.29388/978-65-86678-47-5-f.181-204

181



MAURIEL, A. P. O.; KILDUFF, F.; SILVA, M. M. da; LIMA, R. S. (Orgs..). Crise, ultraneoliberalismo e desestruturação de direitos. Uberlândia: Navegando Publicações, 2020

Nesse processo, a saúde é compreendida por Teixeira (1989)
como um espaço estratégico, onde a reprodução ampliada do capital
nele incide ou se realiza. Isso acontece, sobretudo, por meio dos pla-
nos privados de saúde, que alimentam o mercado da especulação fi-
nanceira; da gestão privada de fundos públicos, fomentada por inter-
médio da privatização não clássica;  e da incorporação do conheci-
mento científico aos interesses monopolistas via complexo produtivo
da saúde. Ao se constituir pelas grandes corporações privadas, esse
complexo tem interferido sobremaneira na atual configuração da po-
lítica de saúde, de modo a corroborar, de acordo com as análises de
Chesnais  (1996),  com os  processos  de produção,  financeirização  e
mundialização do capital em curso.

A realidade colocada pela pandemia da COVID-191 demarca,
por um lado, a importância do SUS único, gratuito, público e univer-
sal, a exemplo das ações de assistência à saúde e de vigilância epide-
miológica, apesar do seu histórico subfinanciamento e, recentemen-
te, do seu desfinanciamento provocado pela política de austeridade
fiscal  da Emenda Constitucional  (EC) nº 95/2016, que sustenta um
importante deslocamento do fundo público para o campo da finan-
ceirização  da  economia,  como  aponta  Salvador  (2020).  Por  outro
lado, tal realidade também demonstra que  as desigualdades decor-
rentes da dinâmica global da acumulação capitalista foram escanca-
radas, tendo nos números de adoecimento e mortalidade por COVID-
19 a expressão de uma crise sanitária, que somadas ao empobreci-
mento e miserabilidade de segmentos exponenciais da classe traba-
lhadora, reforçam o que Mandel (1982) denominou de crise cíclica do
capital. 

Trata-se de uma crise estrutural - profunda, duradoura e insu-
perável - do sistema sociometabólico do capital, onde este estaria se

1 Considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como emergência de saúde pública
de importância internacional desde 11 de março de 2020, a pandemia da COVID-19 tem sido
marcada pela rápida disseminação e letalidade, alcançando, na data de finalização desse ar-
tigo, as marcas de 29.188.603 infectados e 928.325 óbitos no mundo. No Brasil, mesmo com
a subnotificação e a baixa testagem, que impede o conhecimento do espraiamento da CO-
VID-19, os dados publicados fazem com que o país, atualmente, se apresente no contexto
mundial com um número de 4.330.455 casos e 131.663 mortes, o que significa o segundo
país no quesito mortalidade mundial e o terceiro em casos confirmados (WORLDOMETER,
2020).
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defrontando  com  os  seus  limites  absolutos,  como  nos  termos  de
Mészáros (2011a; 2011b), cujas características gerais são apontadas
também por Harvey (1992) e Mandel (1985) como a  superacumula-
ção e a queda das taxas de lucro. De acordo com esses autores, a res-
posta do capitalismo contemporâneo à crise dos anos 1960 / 1970
envolve a flexibilização dos processos produtivos, dos mercados e da
força de trabalho como alternativa ao esgotamento do padrão taylo-
rista / fordista, que tem como consequência a intensificação das ta-
xas de exploração, o aumento do desemprego estrutural e o cresci-
mento excessivo do capital financeirizado, sendo este último a forma
mais fetichizada da acumulação por envolver tanto a riqueza produzi-
da pelo investimento como aquela derivada da exploração da força
de trabalho, uma estratégia necessária para a preservação das taxas
de lucros dos grandes oligopólios mundiais e nacionais. Resultados da
dinâmica de espraiamento da acumulação capitalista são a devasta-
ção do meio ambiente, causada pelos padrões de consumo da indús-
tria energética e tecnológica, bem como notadamente o acirramento
da desigualdade de classe, gênero e raça. 

Esse processo ganhou novas configurações a partir da crise
atual, que se acirrou nesse final de década. Trata-se de um desdobra-
mento do crash de 2007-2008, ocasionado por uma menor lucrativi-
dade do setor produtivo e uma aceleração do capital fictício, agora
ampliado pela realidade concreta da pandemia. Nesse sentido, é a in-
terseção entre a crise estrutural, o sistema de metabolismo antissoci-
al do capital e a explosão do coronavírus que Antunes (2020) denomi-
nou como capital pandêmico. Este se caracteriza pelo caráter discri-
minatório das classes sociais e pela divisão sociosexual e racial esta-
belecida pela nova morfologia do trabalho. Somam-se a isso as alte-
rações nas relações de trabalho e no sistema produtivo, que levam à
precarização, como indicadas por Filgueiras e Antunes (2020). Para
esses autores, no contexto brasileiro, essas alterações - demonstra-
das claramente pela uberização - são marcadas pela flexibilidade, in-
formalidade e intermitência do trabalho. Acrescenta-se a esse quadro
a intensificação da mercantilização bem como a ascensão do ultrane-
oliberalismo e do ultraneoconservadorismo como elementos consti-
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tutivos da política bolsonarista. É assim que a barbárie do capital, no
país, alcança contornos extremos, sem precedentes.

Considerando  essas  questões,  esse  artigo  foi  estruturado  a
partir de duas seções. A primeira aborda a atual  política de saúde
brasileira e como esta assume as características ultraneoliberais e ul-
traneoconservadoras  dos  recentes  governos brasileiros.  A  segunda
apresenta  como a  classe  trabalhadora  vem sendo impactada  pelo
desmonte do SUS em suas condições e relações de trabalho.  Para
isso, privilegiaremos as particularidades do segmento dos(as) traba-
lhadores(as) da saúde, cuja atividade é considerada como essencial
na sociedade, em especial no contexto da crise sanitária causada pela
COVID-19.

A destruição do direito à saúde no Brasil atual e o não en-
frentamento à COVID-19

O impeachment de 2016 expressou o descontentamento da
classe dominante com o projeto de conciliação de classes dos gover-
nos petistas, caracterizando-se como um golpe jurídico, parlamentar
e midiático. 

No exercício da Presidência da República de meados de 2016
ao final de 2018, Michel Temer estabeleceu, apesar do seu curto e
ilegítimo governo, um conjunto de medidas importantes para o avan-
ço da contrarreforma na saúde2.  Dentre elas,  a já abordada EC nº
95/2016 que, ao congelar por 20 anos os investimentos em saúde e
educação, asfixia o SUS. Paralelo a isso, propôs também a criação de
planos populares de saúde. Expressão mais nítida não existiria: des-
trói o SUS e propõe a criação de um sistema não estatal, ou melhor,
estritamente  privado,  para  o  atendimento  da  classe  trabalhadora
(BRAVO; PELAEZ; MENEZES, 2020). A criação dos planos privados de
saúde não avançou, entretanto, com o sucateamento historicamente
vivenciado pelo SUS e com o golpe mortal  da EC nº 95/2016, am-
2 Nesse capítulo, daremos ênfase à derruição da política pública de saúde e seu impacto no
(não) enfrentamento à pandemia da COVID-19. Mas, o governo de Temer promoveu outras
ações de destruição do SUS, a exemplo do desmonte de dispositivos previstos pela Reforma
Psiquiátrica e da ênfase nas comunidades terapêuticas, respondendo ao clamor do setor pri -
vatista de corte religioso.
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pliou-se, mais uma vez, a naturalização da participação do setor pri-
vado no público, que visa construir uma ideologia de que o público é
melhor que o privado.

Contudo, o resultado das eleições de 2018 fugiu das intenções
das lideranças golpistas. Bolsonaro não era o candidato de primeira
hora das elites (DEMIER, 2019). No entanto, as estratégias realizadas
pelo golpe, bem como as ações de Temer quando no poder, significa-
ram um caminho aberto, tanto para a governabilidade como para a
execução das próprias ideias bolsonaristas. O que estamos aqui que-
rendo dizer é que mesmo que Bolsonaro não tenha sido o candidato
ideal  das  lideranças  golpistas,  suas  ações,  ao favorecer  ao  capital,
também as favorecem. E, ainda, que Bolsonaro incomode a essas eli-
tes, estas sabem que o presidente e seus aliados conhecem bem as
estratégias  utilizadas  na  efetivação  do  golpe.  Estão  enredados  na
mesma teia, que tem como objetivo a derruição dos direitos da classe
trabalhadora.

As ações do governo Bolsonaro na saúde foram marcadas pela
continuidade do desfinanciamento,  pela manutenção das  parcerias
público-privadas e pelo fim do Programa Mais Médicos, com a saída
de profissionais cubanos(as), deixando amplas regiões do país desco-
bertas de assistência médica3. 

Até o momento, esse governo teve três ministros na pasta da
saúde: Luiz Henrique Mandetta, médico e vinculado ao setor de segu-
radoras de saúde, teve sua gestão no período entre janeiro de 2019 e
abril de 2020; Nelson Teich, médico e empresário do setor, ministro
por quase um mês entre abril e maio de 2020; e Eduardo Pazuello,
que não tem formação na área da saúde, mas que desde maio de
2020, conduz o Ministério, supostamente, como ministro interino da
pasta4. 

3 Tal qual o governo anterior, Bolsonaro também promoveu outros ataques ao SUS, vide o
desmantelamento do Departamento de IST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde e
sua fala contrário a universalidade do acesso ao tratamento, dentre outras. Mas, aqui, dare -
mos ênfase a aquilo que diretamente vem prejudicando o necessário enfrentamento à pan-
demia.
4 A permanência de Pazuello no comando do Ministério da Saúde é expressão de um fenô-
meno maior e de alta gravidade, que é a ocupação de militares nos diferentes espaços de
poder, como aponta o Levantamento do Tribunal de Contas da União (2020). Supera, assim,
os dados de ocupação dos postos em relação à própria Ditadura Militar, de acordo com o já

185



MAURIEL, A. P. O.; KILDUFF, F.; SILVA, M. M. da; LIMA, R. S. (Orgs..). Crise, ultraneoliberalismo e desestruturação de direitos. Uberlândia: Navegando Publicações, 2020

A turbulência ministerial tem ligação com enfrentamento da
pandemia provocada pela COVID-19. Afinal, desde o seu início, o Pre-
sidente da República vem tratando-a como um fenômeno simples;
chama de uma gripezinha; coloca-se contrário ao distanciamento so-
cial; e defende o uso de hidroxicloroquina e cloroquina para o trata-
mento da COVID-195. Tais posicionamentos ferem as orientações de
todas as autoridades da saúde pública. Assim, ainda que Mandetta e
Teich tenham nítida vinculação com o setor privado, não puderam
concordar com isso. Somente com Pazuello, foi possível uma condu-
ção do Ministério sintonizada com as ações do Presidente, especial-
mente no que se refere a indicação hidroxicloroquina e cloroquina
para o tratamento da COVID-19.

As respostas do governo federal à pandemia da COVID-19 fo-
ram atrasadas e atrapalhadas pelo próprio Presidente da República.
O primeiro Ministro da Saúde teve um posicionamento coerente com
as orientações das autoridades da saúde pública, propondo o distan-
ciamento social. O presidente tratou de dizer que tal distanciamento
não era para toda a população, uma vez que existia um público mais
vulnerável ao adoecimento pelo coronavírus, que eram idosos(as) e
pessoas com comorbidades. Também ressaltou que pessoas com per-
fil de atletas, como ele, não seriam atingidas. Disse que a economia
não podia parar (e foi seguido por falas públicas de empresários que
o apoiaram na campanha) por causa de alguns.

Como enfatizado por Calil (2020), a guerra de informações vi-
vida no país acentua-se com a política de ocultamento de dados pro-
movida pelo governo Bolsonaro, que envolve a restrição da testagem
diagnóstica  e,  consequentemente,  um alto  nível  de  subnotificação
dos casos6, além de explícitas tentativas de mascaramento de infor-

sinalizado por Assam, Holanda e Godoy (2018), em dezembro de 2018. Na pasta da saúde,
esse fenômeno é também identificado pela troca dos quadros técnicos por militares no se-
gundo escalão (CALIL, 2020).
5 Esses medicamentos são contraindicados pela comunidade científica para o tratamento da
doença, seja na fase inicial ou na fase avançada, pois, sua efetividade não foi confirmada por
estudos científicos, quando associados à COVID-19, e seus efeitos colaterais podem ser fa-
tais, por isso a OMS desaconselha o uso em pessoas com COVID-19, mantendo a indicação
apenas para o tratamento da malária e doenças autoimunes (OMS, 2020).
6 As três fases da pesquisa nacional EPICOVID-BR19 finalizadas, respectivamente, em 25/5,
11/6 e 25/7/2020 indicaram um percentual de contaminados que varia entre 5 e 7 vezes
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mações e interpretações questionáveis  por parte  do Ministério  da
Saúde.

Nesse  contexto,  a  pandemia  em  curso  cresce  exponencial-
mente, atingindo um público mais jovem. Mesmo assim, rendendo-se
à força do empresariado local, governos municipais vêm flexibilizan-
do o distanciamento social. O sistema de saúde mostrou seu limite de
atendimento, tanto no SUS, mas também no setor privado. No país,
os dados de atendimento referentes à pandemia estão em movimen-
to, com redução na maioria dos estados e aumento em alguns. Entre-
tanto, mesmo naqueles em que há uma diminuição da média, está
ocorrendo o trânsito da flexibilização para abertura total. Isso pode
gerar um aumento dos casos, a exemplo do elevado número de con-
tágio dos(as) profissionais da educação com a reabertura das escolas,
no estado do Amazonas (G1 AM, 2020).

Ainda que o vírus atinja diferentes estratos sociais, os dados
vêm mostrando que a tragédia é maior para aqueles segmentos da
classe  trabalhadora  com menor  poder  aquisitivo.  Esses  segmentos
têm classe, raça, etnia e vivem em territórios distintos. Afinal, confor-
me se observa nas Notas Técnicas tanto do Núcleo de Operações e
Inteligência em Saúde da Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro como do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada sobre a
realidade da pandemia na cidade do Rio de Janeiro, a taxa de letali-
dade da COVID-19 tem atingido mais a população negra e moradores
da periferia (BATISTA et al., 2020; MIRANDA et al., 2020), o que con-
firma como a histórica desigualdade social desse país ceifa o acesso à
saúde dos estratos com menor remuneração da classe trabalhadora.

Ainda sim, o presidente continua falando contra o distancia-
mento, participa de atividades públicas com aglomerações, avançan-
do na sua agenda genocida. Pois, a cada passo que a ciência dá, o
presidente caminha na direção oposta. No meio da pandemia, se pas-
sou a ter orientação do uso de máscaras para todas as pessoas, pois,
inicialmente se indicava apenas que pessoas com sintomas as usas-
sem. O presidente, porém, vetou a obrigatoriedade do seu uso em
repartições públicas. Diversas vezes, afirmou que o Brasil terá 70% da
maior do que os dados publicados pelo Ministério da Saúde (CALIL, 2020). Essa pesquisa é
realizada pela Universidade Federal de Pelotas, com financiamento do Ministério da Saúde e
busca o mapeamento da epidemiologia do novo coronavírus.
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população infectada e que o distanciamento social seria responsável
por um número muito maior de óbitos, respaldando-se nos adeptos
do conceito de imunidade coletiva, também conhecido como imuni-
dade de rebanho, o que significa que a melhor estratégia de supera-
ção da  pandemia  consistiria  na  contaminação controlada da parte
significativa da população, ou seja, dessa forma, o ritmo de contágio
seria reduzido  naturalmente (CALIL,  2020). Atualmente, várias vaci-
nas estão em curso, com resultados otimistas e o presidente já se
pronunciou contrário à orientação de que a vacina deva ser tomada
por toda a população, argumentando a favor da liberdade de escolha,
quando,  na realidade,  pensa que existem vidas descartáveis.  Esses
elementos apenas reafirmam a perspectiva negacionista contida no
discurso bolsonarista.

Para Bolsonaro, as vidas da classe trabalhadora são descartá-
veis, porque a economia, leia-se o capital, é o mais importante. Afi-
nal,  os  mesmos  empresários  que  gravaram  vídeos  defendendo  a
abertura do comércio, foram aqueles que financiaram sua campanha
e são seus apoiadores até hoje; relutou contra o benefício emergen-
cial de R$ 600,00 e quando indagado sobre o aumento das taxas, exa-
tamente no dia em que o número de mortes no Brasil superou o da
China, respondeu: “E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou
Messias, mas não faço milagre” (UOL SP, 2020). 

Conforme apontam Santos e Silva (2020), o Brasil vem histori-
camente seguindo as orientações do Banco Mundial e da OMS que
criticam o SUS e apontam a focalização, a quebra de universalidade e
ampliação da seletividade como (des)caminho. As autoras ressaltam
que o documento do Banco Mundial datado de 2018 e intitulado Pro-
posta de reformas do Sistema Único de Saúde brasileiro é truculento
ao  se  referir  ainda  à  importância  da  redução  do  investimento  na
atenção primária, argumentando que nem sempre nesta é necessário
o(a) profissional de medicina. Nesse documento, também, é apresen-
tada a proposta da Cobertura Universal de Saúde, em detrimento do
princípio da universalidade, tomando-a como um pacote básico de
serviços e estratégia de focalização, distanciada do entendimento de
acesso universal contido na atenção básica. Enfim, trata-se da disputa
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do fundo público, na saúde, por parte dos setores privatizantes, favo-
recedores do capital.

Bolsonaro segue em frente com a execução da agenda de con-
trarreforma da saúde, mas explicita um componente que até então
era oculto na sociabilidade brasileira, mas não ausente, que é a busca
de naturalizar desvalores7, de forma a legitimar a exclusão de amplos
segmentos do direito liberal a ter direitos. 

As críticas de Bolsonaro e de integrantes do seu governo à an-
cestralidade indígena e africana, às pessoas Lésbicas, Gays, Bissexu-
ais, Travestis, Transexuais, Transgêneros, Queer, Intersexo, Assexual
e mais (LGBTQIA+), à universalidade do tratamento para HIV/AIDS e à
luta  antimanicomial  visam construir  uma ideologia  que  propicia  o
cancelamento de vários direitos. Tal cancelamento se pauta na defe-
sa de que essas pessoas, naturalmente, não devem ser detentoras de
direito, logo, não cabe ao Estado o financiamento de políticas públi-
cas para elas. Por isso, trata-se de um equívoco dizer que aquelas
críticas conformam uma cortina de fumaça. Ao contrário, o ultraneo-
conservadorismo expresso nas falas e ações desse governo é a con-
traface do seu ultraneoliberalismo, conformam, assim, a mesma mo-
eda. E, portanto, integram uma nova fase de revigoramento do mes-
mo e velho capitalismo.

Retrocessos trabalhistas e precarização da saúde: conse-
quências da COVID-19 entre trabalhadores da área

A conjuntura aludida no decorrer deste artigo é adensada pe-
los retrocessos sociais e civilizatórios, que avançam com a contrarre-
forma trabalhista aprovada pelo governo ilegítimo de Temer, materi-
alizada  pelas  Leis  nº  13.467/2017  e  nº  13.429/2017,  responsáveis
pela liberalização da terceirização e ampliação das formas de contra-
to temporário, impactando de forma nefasta a classe trabalhadora
em função do aumento do sofrimento no trabalho, da redução de sa-
7 Para Heller (1992), valor é tudo aquilo que afirma a essência humana, que é o trabalho no
seu sentido ontológico e o que deriva dessa ação: a sociabilidade, a universalidade, a cons-
ciência e a liberdade. Consequentemente, “[...] pode-se considerar desvalor tudo o que dire-
ta ou indiretamente rebaixe ou inverta o nível alcançado no desenvolvimento de uma deter-
minada componente essencial” (HELLER, 1992). 
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lários e/ou das remunerações, da ampliação da precarização, da ma-
nutenção dos níveis de desemprego, da ainda maior concentração de
renda e da evasão de divisas. Enfim, contribui para aumentar mais
ainda a desigualdade social brasileira.

O  objetivo  desta  contrarreforma  trabalhista  foi  garantir  o
ajuste do padrão de regulação do trabalho de acordo com as caracte-
rísticas do capitalismo contemporâneo, fortalecendo a autorregula-
ção do mercado, ao submeter a classe trabalhadora a uma maior in-
segurança e, por outro lado, ampliar a liberdade do empregador em
determinar as condições de contratação, o uso da mão de obra e a
remuneração do trabalho.  Assim, as alterações realizadas  no arca-
bouço jurídico-legal reforçam que não se trata de uma simples refor-
ma, mas do desmonte dos direitos e da malha de proteção social,
pois foram modificados elementos cruciais da relação de emprego,
que dizem respeito aos direitos trabalhistas, bem como o papel das
instituições públicas responsáveis pela normatização e efetivação das
relações de trabalho, conforme apontado por Krein (2018).

Em 2019, já no governo Bolsonaro, a contrarreforma traba-
lhista tem um novo capítulo com a extinção do Ministério do Traba-
lho e a publicação da Medida Provisória (MP) nº 905/2019, que insti-
tui o contrato verde e amarelo, trazendo novas alterações na legisla-
ção trabalhista. A medida segue o mesmo caminho das propostas le-
vadas a cabo a partir de 2017, tendo por base uma falsa promessa de
geração de empregos. Assim, retira os direitos dos(as)  trabalhado-
res(as), utilizando como justificativa para a realização das privatiza-
ções e os cortes da educação e saúde. Desta maneira, são concedidas
isenções de impostos  e medidas  para  favorecer  o empresariado à
custa da redução de direitos da classe trabalhadora. Porém, diante da
dificuldade em aprová-la, a MP do contrato verde e amarelo, como fi-
cou conhecida, foi revogada no último dia de sua vigência através da
MP nº 955/2020. Na tentativa de dar prosseguimento ao desmonte
de direitos da classe trabalhadora, o governo Bolsonaro prorroga as
atividades do Grupo de Altos Estudos do Trabalho (GAET) até feverei-
ro de 20218, com o objetivo de finalizar a reforma de Temer. 

8 Criado por meio da Portaria da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério
da Economia nº 1.001/2019, o GAET findaria suas atividades em 2020.
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O estado de calamidade pública decretado pelo governo Bol-
sonaro em março de 2020, em decorrência da pandemia da COVID-
19, atinge fortemente o mundo trabalho e intensifica a crise em cur-
so no país. Neste contexto, foram editadas a MP nº 927/2020 e a MP
nº 936/2020, sob o pretexto de preservação do emprego e renda em
situação de emergência. A MP nº 927/2020 apresenta como medidas
para o enfrentamento da crise o teletrabalho, a antecipação de férias
individuais, a concessão de férias coletivas, o aproveitamento e ante-
cipação de feriados, o banco de horas, a suspensão de exigências ad-
ministrativas em segurança e saúde no trabalho, o direcionamento
do trabalhador para qualificação e o diferimento do recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Já a MP nº 936/2020 con-
templou a possibilidade de redução dos salários e jornadas ou sus-
pensão dos contratos de trabalho,  com o pagamento de benefício
emergencial pelo Governo e ajuda compensatória mensal pelo em-
pregador. Tais medidas aumentaram a insegurança dos(as) trabalha-
dores(as) nas dimensões jurídica, política e social, agudizando as ex-
pressões da questão social atreladas ao recrudescimento da precari-
zação e da desproteção social. 

A pandemia da COVID-19 evidencia como essas situações atin-
gem os(as)  profissionais de saúde,  expressando as fragilidades e o
aviltamento dos  direitos.  A emergência sanitária  deixou exposto o
papel dos ambientes de trabalho na disseminação do vírus. A trans-
missão global da COVID-19 reforça o papel da saúde pública na carac-
terização do papel dos ambientes e processos de trabalho, que po-
dem facilitar o contágio da doença. Desta forma, o enfrentamento à
pandemia deve considerar a análise das condições e da organização
do trabalho como determinante para a prevenção dos adoecimentos,
bem como compreender a forma como os diversos grupos ocupacio-
nais estão sujeitos a infecções e doenças nos ambientes de trabalho
(SILVA et al, 2020). 

A expansão exponencial da contaminação e aumento do nú-
mero de casos graves exigiu uma resposta que implicou diretamente
os(as) profissionais de saúde no atendimento assistencial às pessoas
infectadas  pela doença,  compondo, por este motivo, um grupo de
alto risco para adquirir a infecção. Por estarem na chamada linha de
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frente da saúde, estão mais sujeitos a fatores de risco, como a exposi-
ção aos patógenos, extensas e intensas jornadas de trabalho, sofri-
mento psicológico, fadiga, esgotamento profissional, estigma e vio-
lência física e psicológica, que os tornam mais vulneráveis ao contá-
gio e adoecimento (SILVA et al, 2020; RIBEIRO et al, 2020). 

Essa realidade mostra que a COVID-19 pode ser considerada
uma nova doença relacionada ao trabalho a ser descrita e reconheci-
da na presente década. No entanto, no Brasil, este reconhecimento é
refutado pelas medidas adotadas pelo governo federal, a exemplo da
já referida MP nº 927/2020 que, dentre as medidas autorizadas, não
reconheceu a COVID-19 como doença relacionada ao trabalho, a não
ser nos casos comprovados, dificultando o enquadramento dos casos
de contaminação e adoecimento entre trabalhadores expostos nos
ambientes de trabalho, o que agrava a situação laboral e de saúde
por não ter cobertura garantida em eventuais afastamentos. Diante
desta questão, cabe destacar a mobilização de segmentos da classe
trabalhadora, por meio de entidades representativas e órgãos ligados
à defesa dos direitos do trabalho, que fez com que a questão fosse le-
vada  ao  Supremo  Tribunal  Federal.  Este  reconheceu  a  COVID-19
como doença ocupacional, suspendendo o artigo 29 da referida MP,
que estabelecia que os casos de contaminação pelo coronavírus não
consistiriam em doença ocupacional, situação que se não fosse cor-
rigida aprofundaria os danos para os(as) trabalhadores(as), em es-
pecial para aqueles(as) que atuam na saúde. 

Um dos mais recentes ataques à classe trabalhadora, no con-
texto da pandemia, foi a revogação de forma arbitrária da Portaria
do Ministério da Saúde nº 2.309/2020, que atualizava a Lista de Do-
enças Relacionadas ao Trabalho incluindo, dentre outras, a COVID-19.
Este ataque expressa os interesses que comandam as ações de en-
frentamento à pandemia no país, consoante com a proposta de mer-
cantilização e dissonante dos princípios que norteiam o SUS, ao não
priorizar  o  cuidado e  a  atenção integral  aos(às)  trabalhadores(as),
desconsiderando o quadro das mais de 131 mil mortes, já apontadas,
das quais muitas podem ter decorrido da contaminação, seja no tra-
jeto ou durante a jornada de trabalho. Salienta-se esta questão por-
que se sabe que os dados sobre a pandemia no Brasil são escamotea-
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dos e a variável ocupacional foi deixada de lado. Os instrumentos uti-
lizados para notificar a doença não incorporaram dados específicos
sobre trabalho, que só foram introduzidos nas fichas de investigação
de síndrome gripal suspeito de COVID-19 e de registro individual dos
casos de usuários(as) com COVID-19 já hospitalizados(as), de forma
tardia, no decorrer da pandemia.

Estas situações incidiram diretamente na informação sobre o
adoecimento entre os(as) trabalhadores(as) de saúde. Há uma gran-
de dificuldade na obtenção de dados oficiais sobre o número de pro-
fissionais infectados(as) por COVID-19, decorrente da subnotificação
e da política de ocultamento de dados. Mas, sabe-se também que as
categorias mais afetadas são os(as) técnicos(as) / auxiliares de enfer-
magem, enfermeiros(as), médicos(as), agentes comunitários de saú-
de e recepcionistas de unidades de saúde, como sinalizado pelo Mi-
nistério da Saúde (2020b) e por Helioterio et al. (2020). 

Outrossim, o Boletim Epidemiológico Especial nº 30, publica-
do pelo Ministério da Saúde (2020b), informa que, até o dia 05 de se-
tembro de 2020, foram notificados 1.178.002 casos de Síndrome Gri-
pal  suspeitos  de  COVID-19  em  profissionais  de  saúde,  dos  quais
288.936 foram confirmados para a doença. A mesma publicação tam-
bém indica a  notificação de 1.926 casos  de Síndrome Respiratória
Aguda (SRAG) hospitalizados em profissionais de saúde, número que
representa casos graves da doença, sendo 1.219 casos causados por
COVID-19 e 435 que ainda se encontram em investigação. Em relação
aos óbitos, a publicação aponta, entre trabalhadores da saúde, 321
casos por SRAG e destes 270 causados por COVID-199, números que
divergem tanto do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) como
do Sindicato dos Médicos de São Paulo (SIMESP), se considerarmos
apenas essas distintas categorias profissionais. Criado pelo COFEN, o
Observatório da Enfermagem registra, em 14 de setembro de 2020,
19.210 casos confirmados e 361 mortes por COVID-19 em profissio-
nais da enfermagem, dentre técnicos(as) / auxiliares de enfermagem
e enfermeiros(as). Já o SIMESP aponta que 244 médicos(as) foram a
óbito por COVID-19 (G1, 2020).
9 Segundo o Ministério da Saúde (2020b), as categorias do setor que tiveram maior número
de óbitos por SRAG confirmados por COVID-19 foram os(as)profissionais da enfermagem,
com 124 casos, e os médicos, com 54.
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Entre  trabalhadores(as)  da  saúde,  os  principais  motivos  de
contaminação pelo coronavírus são as falhas ou indevidas medidas
de precaução e de proteção contra a doença; a presença de aglome-
rações; o contato com pessoas infectadas e assintomáticas; a insufi-
ciência de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) - máscaras ci-
rúrgicas e vestuário - e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC’s);
além da falta ou limitada oferta de treinamento, abrangendo temáti-
cas diversas sobre a COVID-19, o uso e descarte de EPI bem como a
adequada paramentação e desparamentação - nas situações que en-
volvem assistência a usuários(as) infectados(as)10. A ausência de con-
dições seguras para o trabalho profissional - que inclui as barreiras
físicas proporcionadas pelos EPI’s - significa negligência do emprega-
dor e medida constitutiva do projeto necropolítico de poder bolsona-
rista.

Apesar de essenciais para o trabalho em saúde, condições se-
guras de trabalho ultrapassam o uso de EPI’s. Traços da precarização
da saúde, a intensificação das jornadas de trabalho, o aumento da
carga de trabalho e o impedimento para pausas e descanso provo-
cam não só o desgaste dessa força de trabalho, mas também levam
ao adoecimento mental.  Essa situação se agrava se considerarmos
que parcela significativa dos(as) trabalhadores(as) da saúde é consti-
tuída por mulheres que, historicamente, vivenciam o acúmulo do tra-
balho doméstico - por vezes, outro(s) vínculo(s) de trabalho - e que
durante a pandemia convivem com o excesso de responsabilidades
imposto pelo contexto de distanciamento social (HELEOTERIO et al,
2020). Neste sentido, concordamos com Ribeiro et al (2020) quando
dizem que o viés  da biossegurança  precisa  ser  ultrapassado.  Uma
ação efetiva de proteção à saúde dos(as) trabalhadores(as) passa, pri-
meiramente, pela organização do trabalho, através da adoção de me-
didas que alterem os processos de trabalho e de proteção coletiva.

10 Dados da pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos da Burocracia da Fundação Getúlio
Vargas sobre a pandemia e os(as) profissionais de saúde pública apontam que, até junho de
2020, metade dos participantes continuava sem receber EPI e o acesso a treinamentos per-
manecia exíguo, sobretudo na atenção básica, onde apenas 11% dos agentes comunitários
de saúde e agentes de endemia participantes do estudo informaram ter realizado (LOTTA et
al, 2020).
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Considerações Finais

Ao discutirmos o tensionamento em torno do direito à saúde,
determinado tanto pela lógica da crise capitalista como pela face ul-
traneoliberal e ultraneoconservadora dos recentes governos brasilei-
ros, que marca a atual política de saúde e as condições e relações de
trabalho no país, ressaltamos o quanto sua desestruturação foi inten-
sificada pela crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19 e
pelo espraiamento das medidas privatizantes e destrutivas do SUS,
que encarnam a agenda do Banco Mundial e da OMS.

Na saúde, a asfixia financeira provocada pela austera EC nº
95/2016 já chegou ao patamar de R$ 22,5 bilhões, desde 2018, como
demonstra Funcia (2020), significado do abandono governamental do
setor saúde. No que se refere aos insuficientes recursos do fundo pú-
blico destinados ao setor, para além da necessidade de garanti-los no
orçamento da  pasta,  outra  preocupação é  com a  sua aplicação,  a
exemplo dos R$ 12,9 milhões provenientes de MP’s aprovadas para o
enfrentamento à pandemia, agora indisponíveis, dada a morosidade
do Ministério da Saúde, que não empenhou esse recurso no período
devido (CNS, 2020), corroborando com a política genocida do gover-
no Bolsonaro.

Nesse  contexto  é  que  ressaltamos  os  impactos  sentidos
pelos(as)  trabalhadores(as)  da saúde,  especialmente em função da
crise capitalista, que tem na crise sanitária da COVID-19 uma das suas
expressões e que por isso é compreendida por Harvey (2020) como
uma pandemia de classe, de gênero e de raça. Trata-se de um con-
texto que evidencia o aviltamento das condições e relações de traba-
lho,  inclusive  de  desproteção  do(a)  trabalhador(a),  marcado  tanto
pela reforma trabalhista como pelos parcos recursos alocados na saú-
de.

O  quadro  apontado  até  aqui  indica  a  urgente  necessidade
dos(as) trabalhadores(as) da saúde se apropriarem e defenderem a
legitimidade do SUS e os fundamentos da Reforma Sanitária no deba-
te da crise sanitária e nas ações de enfrentamento à pandemia. Neste
sentido, as ações desenvolvidas por entidades de classe, movimentos
sociais e organizações da sociedade civil são fundamentais na elabo-
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ração de uma agenda de luta voltada para uma ação coordenada en-
tre os entes federativos no enfrentamento à pandemia, que garanta
saúde e segurança dos(as) trabalhadores(as), considerando suas es-
pecificidades e diversidades em relação às condições de trabalho, a
hierarquização das relações técnicas e sociais, bem como as relações
de poder e de dominação existentes. 

Nessa lógica, reiteramos a agenda da Frente Nacional Contra a
Privatização da Saúde (FNCPS), em função do contexto de emergên-
cia da pandemia e em face da urgência na adoção, por parte do go-
verno federal, de uma política, de fato, de enfrentamento à COVID-
19, que envolve, dentre algumas medidas, a testagem e disponibiliza-
ção de EPI’s e EPC’s em quantidade e qualidade aos(às) trabalhado-
res(as) de saúde, garantindo a eles(as) o devido acompanhamento de
saúde; a recomposição dos quadros de carreira do Ministério da Saú-
de em substituição à militarização, pois a falta de formação e expe-
riência na saúde pública das diretorias da pasta, em plena expansão
da pandemia, coloca em risco a vida da população; e a garantia do di-
reito ao afastamento ao(à) trabalhador(a) que se enquadre nos gru-
pos de risco ou em situações previstas nos protocolos internacionais
de combate à COVID,  com garantia de estabilidade do emprego e
sem supressão de qualquer outro direito (FNCPS, 2020).

A essas propostas podemos incluir a necessidade da melhoria
das condições e relações de trabalho bem como a redefinição de flu-
xos assistenciais e de atendimentos de acordo com o estabelecimen-
to de protocolos de acordo com as recomendações de controle da
COVID-19 nos ambientes de trabalho. O reconhecimento da COVID-
19 como doença relacionada ao trabalho, em especial entre trabalha-
dores(as) da saúde, é pauta fundamental nesta luta, face as recorren-
tes medidas adotadas pelo governo para descaracterizar o nexo labo-
ral. 

A situação atual exige respostas urgentes em defesa da vida,
contra a política de morte e a favor da proteção da classe trabalhado-
ra. O caminho se inscreve na resistência contra o processo de mer-
cantilização da vida, na luta pela garantia dos direitos sociais e na re-
organização da classe trabalhadora em direção à construção de um
projeto próprio, que atenda seus interesses.
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