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Perfil e Condições de Trabalho 
dos Profissionais da Saúde 

em Tempos de Covid-19
a realidade brasileira

Maria Helena Machado, Mônica Wermelinger, Antônio Vieira Machado, 
Filipe Leonel Vargas, Everson Justino Pereira e Wilson Aguiar Filho

A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou, em janeiro de 2020, informações 
sobre uma série de casos de pneumonia ocorrida em dezembro de 2019 na 

província de Wuhan, Hubei, na China, e tornou pública a sequência genética do novo 
coronavírus, denominado Coronavirus disease-2019 (2019-nCoV), obtida de material 
coletado de amostras do trato respiratório inferior (WHO, 2020a; Huang et al., 2020; 
Wang et al., 2020). Pouco tempo depois, em 30 de janeiro de 2020, dada a propagação 
do vírus a OMS declarou que “o surto da doença causada pelo novo coronavírus 
(Covid-19) constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional – o 
mais alto nível de alerta da Organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário 
Internacional” (WHO, 2020a). Em 11 de março de 2020, o diretor-geral da OMS declarou 
a situação como pandemia (WHO, 2020b). 

Ainda no final de fevereiro, o Ministério da Saúde brasileiro passa a monitorar os 
primeiros quatro casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus, três em São Paulo e 
um no Rio de Janeiro, e confirma o primeiro caso da doença no país: homem de 61 anos 
de idade, recém-chegado da Itália (Brasil, 2020).

Segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017), 
a população brasileira em 2020 é de mais de 211,7 milhões de habitantes. Para atender 
a uma população tão numerosa e diversa, espalhada de forma desigual em um território 
com dimensões continentais, o Brasil possui um complexo e sólido Sistema Único de 
Saúde (SUS), com 329.854 estabelecimentos de saúde, ambulatoriais e/ou hospitalares, 
além de contar com 447.510 leitos, dos quais 34.318 dedicados à unidade de terapia 
intensiva (UTI) para o atendimento de pacientes em estado crítico (Brasil, 2021a).

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30183-5/fulltext
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30185-9/fulltext
http://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
http://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/brasil-possui-quatro-casos-confirmados-de-covid-19
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/panorama
http://cnes.datasus.gov.br/
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O SUS emprega, diretamente, mais de 3,5 milhões de profissionais da saúde, médicos 
de diversas especialidades, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, odontólogos, 
nutricionistas e psicólogos, bem como técnicos e auxiliares de enfermagem, de 
laboratório, de radiologia etc., compondo uma força de trabalho (FT) tão numerosa 
quanto diversa, capaz de intervir de várias formas para a manutenção ou recuperação 
da saúde dos cidadãos. Além disso, essa estrutura – o SUS e sua FT – está presente e 
atua em todos os 5.570 municípios das cinco regiões do país. É com ela que o Brasil tem 
enfrentado a pandemia da Covid-19, com uma equipe multiprofissional de primeira linha 
(Machado, Carvalho & Campos, 2020).

Entretanto, a pandemia no Brasil tem evoluído em um cenário de grande gravidade 
e preocupação. Dados atualizados das secretarias estaduais de Saúde e compilados pelo 
Ministério da Saúde (Brasil, 2021b) mostram que em março em 2020 o Brasil registrava 
5.717 casos acumulados e 201 óbitos; em julho já contabilizava 2.662.485 casos 
acumulados e 92.475 óbitos; em agosto havia 3.908.272 casos acumulados e 121.381 
óbitos e em dezembro o número de casos passou para 7.675.973 e o de óbitos para 
194.949. Já nos cinco primeiros meses de 2021, o país havia acumulado o inacreditável 
número de 15.732.836 casos e 439.050 óbitos (Quadro 1).

Quadro 1 – Dados gerais da pandemia – Brasil, mar. 2020 a maio 2021*

Casos confirmados

31 de março de 2020 5.717

31 de julho de 2020 2.662.485

31 de agosto de 2020 3.908.272

31 de dezembro de 2020 7.675.973

31 de janeiro de 2021 9.204.731

28 de fevereiro de 2021 10.551.259

31 de março de 2021 12.748.747

30 de abril de 2021 14.659.011

18 de maio de 2021 15.732.836

https://radis.ensp.fiocruz.br/index.php/home/reportagem/com-a-palavra-os-profissionais
https://radis.ensp.fiocruz.br/index.php/home/reportagem/com-a-palavra-os-profissionais
https://covid.saude.gov.br/
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Óbitos acumulados

31 de março de 2020 201

31 de julho de 2020 92.475

31 de agosto de 2020 121.381

31 de dezembro de 2020 194.949

31 de janeiro de 2021 224.504

28 de fevereiro de 2021 254.942

31 de março de 2021 321.515

30 de abril de 2021 403.781

18 de maio de 2021 439.050

Fonte: elaborado a partir dos dados compilados pelo Ministério da Saúde (Brasil, 2021b).

* Dados atualizados em 18 de maio de 2021.

Será discutida aqui a situação dos profissionais da saúde em tempos de Covid-19 
à luz da realidade brasileira, com base nos primeiros dados da Pesquisa Condições de 
Trabalho dos Profissionais de Saúde no Contexto da Covid-19 no Brasil, realizada na 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) (Machado, 2021).

FORÇA DE TRABALHO EM SAÚDE NO PERÍODO PRÉ-PANDEMIA

Dados atualizados dos conselhos profissionais sobre a força de trabalho em saúde 
(FTS) atestam que o Brasil conta com 611.133 enfermeiros (Cofen, 2021); 561.432 
médicos (CFM, 2021); 336.358 cirurgiões-dentistas (CFO, 2021); 234.301 farmacêuticos 
(CFF, 2021); 206.170 fisioterapeutas (Coffito, 2021; Matsumura et al., 2018); 393.497 
psicólogos (CFP, 2021); 161.952 nutricionistas (CFN, 2020) e aproximadamente 200 
mil assistentes sociais (CFESS, 2021) (Quadro 2). A esse contingente somam-se mais 
de 2 milhões de trabalhadores de nível técnico, auxiliar e de apoio: 1.867.433 auxiliares 
e técnicos de enfermagem; 179.754 de saúde bucal; 29.000 de laboratório; 20.467 de 
nutrição; 84.686 de radiologia, além de milhares que apoiam e dão suporte, compondo 
essa enorme FTS diretamente inserida na assistência. Além desses trabalhadores, há, na 
saúde, outro contingente que atua cotidianamente nos diversos setores de apoio, tais 
como pessoal administrativo e pessoal de segurança, recepção, nutrição e alimentação, 
limpeza e manutenção de equipamentos, entre outros.

Quadro 1 – Dados gerais da pandemia – Brasil, mar. 2020 a maio 2021* (continuação)

https://covid.saude.gov.br/
http://www.cofen.gov.br/enfermagem-em-numeros
https://portal.cfm.org.br/numero-de-medicos
https://website.cfo.org.br/estatisticas/quantidade-geral-de-entidades-e-profissionais-ativos/
http://www.cff.org.br/pagina.php?id=801&menu=801&titulo=Dados+2020
http://www.coffito.gov.br/nsite/
http://www2.cfp.org.br/infografico/quantos-somos
http://www.cfn.org.br/index.php/estatistica
http://www.cfess.org.br/visualizar/menu/local/perguntas-frequentes
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Quadro 2 – Dados gerais do SUS – Brasil, 2021* 

Dados de saúde

Estabelecimentos de saúde 329.854

Leitos 447.510

Leitos de UTI 34.318

Profissionais da saúde de nível superior

Enfermeiros 611.133

Médicos 561.432

Cirurgiões-dentistas 336.358

Farmacêuticos 234.301

Fisioterapeutas 206.170

Psicólogos 393.497

Nutricionistas 161.952

Assistentes sociais 200.000

Profissionais da saúde de níveis médio e técnico

Auxiliares e técnicos de enfermagem 1.867.433

Auxiliares e técnicos em saúde bucal 179.754

Técnicos de laboratório 29.000

Técnicos de nutrição 20.467

Técnicos de radiologia 84.686

Fontes: elaborado com base no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (Brasil, 2021a) e em dados 
do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen, 2021), Conselho Federal de Medicina (CFM, 2021), Conselho 
Federal de Odontologia (CFO, 2021), Conselho Federal de Farmácia (CFF, 2021), Conselho Federal de Fisiote-
rapia e Terapia Ocupacional (Coffito, 2018), Conselho Federal de Psicologia (CFP, 2021), Conselho Federal de 
Nutricionistas (CFN, 2020) e Conselho Federal de Serviço Social (CFESS, 2021).

* Dados atualizados em 30 de abril de 2021.

Um estudo feito com a equipe de enfermagem no Brasil, realizado pela Fiocruz e o 
Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) (Machado, 2017), mostra que 

Nestas últimas duas décadas, os profissionais de Enfermagem no Brasil têm experi-
mentado mudanças importantes no mundo do trabalho. O mercado de trabalho tem 
se mostrado com sinais claros de assalariamento com vinculação do salário a diversas 

http://cnes.datasus.gov.br/
http://www.cofen.gov.br/enfermagem-em-numeros
https://portal.cfm.org.br/numero-de-medicos
https://website.cfo.org.br/estatisticas/quantidade-geral-de-entidades-e-profissionais-ativos/
http://www.cff.org.br/pagina.php?id=801&menu=801&titulo=Dados+2020
http://www.coffito.gov.br/nsite/
http://www2.cfp.org.br/infografico/quantos-somos
http://www.cfn.org.br/index.php/estatistica
http://www.cfess.org.br/visualizar/menu/local/perguntas-frequentes
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formas: por plantão, por hora trabalhada, contratos curtos e temporários, gerando 
precarização e com total ausência de vinculação institucional. Esses aspectos do MTS 
tornam cada vez mais frequentes o multiemprego e a insegurança no ambiente de tra-
balho. A discussão sobre trabalho decente tem se tornado um tema recorrente entre 
as entidades sindicais que representam os trabalhadores. (Machado et al., 2020: 110) 

No entanto, como afirmam Machado e Ximenes Neto (2018: 1.977),

Se por um lado podemos nos orgulhar do gigantismo do SUS em termos de capacidade 
instalada – número de estabelecimentos de saúde (ambulatoriais e hospitalares), leitos 
e empregos de saúde, com mais de 3,5 milhões de trabalhadores atuando em equipes 
multiprofissionais, qualificadas e especializadas, por outro, é fato também que esse 
setor se mantém crescendo e gerando novos postos de trabalho. Contudo, há proble-
mas estruturais que ainda persistem, especialmente na gestão do trabalho, tais como: 
desequilíbrio entre oferta e demanda, escassez de profissionais no interior do país, 
precarização do trabalho, terceirização dos serviços de saúde e, consequentemente, da 
mão de obra especializada (médicos, enfermeiros, técnicos em geral, dentre outros). 
O trabalho precário é uma situação que atinge significativo contingente da saúde

Algumas características marcam o contexto em que essa FTS se encontrava no período 
pré-pandemia, ou seja, em que condições de trabalho, saúde e vida esses profissionais 
se encontravam quando assumiram a linha de frente no combate à pandemia.

No que se refere à FTS, o primeiro aspecto interessante a mencionar é o fato de que 
70% são do sexo feminino. O segundo é a baixa remuneração, que, insuficiente para 
o seu sustento, gera a necessidade de multiemprego. O terceiro aspecto é a crescente 
adoção do prolongamento das jornadas de trabalho para compensar os baixos salários. 
O quarto é a prática, pela gestão, de pagamentos avulsos aos profissionais pelo trabalho 
prestado, o que não gera vínculo formal. O quinto aspecto são condições de trabalho 
precárias, com vínculo precário, gerando instabilidade, cansaço, esgotamento e desgaste 
profissional, o sexto é o aumento no número de acidentes de trabalho, o sétimo é o 
significativo percentual de licenças médicas e o oitavo são as queixas constantes de 
cansaço, estresse, desgaste profissional e muitos casos de suicídio ou de tentativas, 
todos sinais de adoecimento físico e psíquico dessa FTS. O nono é o fato de que em 
algumas áreas do conhecimento a adoção do ensino a distância tem formado on-line 
legiões de profissionais por vezes incapazes de lidar com as situações que se apresentam 
no ambiente real do sistema de saúde. 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) contrapõe trabalho precário a trabalho 
decente, apontando as dimensões inter-relacionadas de precariedade:
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• Insegurança do mercado de trabalho, significando a falta de emprego;

• Insegurança do trabalho temporário e sem proteção em caso de demissão;

• Insegurança do emprego, o que significa falta de clareza e de definição sobre as 
atividades a serem desempenhadas no processo de trabalho;

• Insegurança quanto à integridade física e de saúde pelas más condições 
de trabalho;

• Insegurança de renda em razão dos salários baixos e da falta de expectativa 
de melhoria;

• Insegurança de representação sindical, com participação acanhada ou até mes-
mo a ausência do movimento sindical no cotidiano do mundo do trabalho; 

• Insegurança gerada pela falta de educação básica, ou seja, pelas poucas 
oportunidades de formação profissional adequada (Machado & Ximenes 
Neto, 2018).

É possível afirmar que trabalho precário é aquele em que o trabalhador é mal pago, 
inseguro, desprotegido e com renda insuficiente para sustentar a si próprio e a um domi-
cílio. Estamos nos afastando da premissa da OIT sobre trabalho decente e caminhando, 
perigosamente e a passos largos, para a trágica situação de trabalho precário. Segundo 
Pochmann (2020: 98),

No sentido geral de avanços nos trabalhos por conta própria e emprego assalariado 
informal, despossuído do acesso aos direitos sociais e trabalhistas, percebe-se tam-
bém a expansão recente das taxas de desemprego e de subutilização da mão de obra 
disponível no mercado de trabalho brasileiro. Tanto a ausência de dinamismo econô-
mico como a desregulação do mercado de trabalho têm sido responsáveis pelo registro 
das maiores parcelas da força de trabalho distante do acesso ao sistema público de 
proteção social e trabalhista. 

Dau (2009), por sua vez, observa que a partir da década de 1990 a terceirização se 
tornou elemento central das estratégias empresariais e passou a abranger todos os se-
tores produtivos, deixando de ser uma prática complementar voltada para atividades de 
apoio, como segurança e conservação.

OS TRABALHADORES DA SAÚDE E A PANDEMIA

Dos mais de 3,5 milhões de trabalhadores da saúde no SUS, estima-se que na linha 
de frente estão mais de 2 milhões prestando assistência a milhões de contaminados e 
vivenciando milhares de óbitos em todo o país, num ritmo insustentável. 
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Se não bastasse a crise sanitária do país, o que se viu nas matérias jornalísticas ao 
longo da pandemia foram os trabalhadores da saúde tendo que lidar com, além da gran-
de demanda por atendimento, a falta de equipamentos de proteção individual (EPIs), de 
infraestrutura e de condições de trabalho adequadas, vínculos de trabalho precários etc. 
Os trabalhadores da saúde da linha de frente estão submetidos, por vezes, a um traba-
lho extenuante, ou seja, atividades intensas, sob tensão, que põem em risco a saúde e 
a vida do trabalhador, o que nem sempre está associado a longas jornadas de trabalho.1

Com a adoção de mais novos contratos de trabalho temporários, essa FTS, em boa 
parte precarizada, virá a constituir legiões de trabalhadores adoecidos, como fruto de 
sequelas da pandemia associadas a comorbidades preexistentes, desempregados e por 
vezes inaptos para o trabalho. O cenário que se avizinha é de uma FTS cansada, estres-
sada e com sinais de esgotamento e desgaste profissional.

CONDIÇÕES DE TRABALHO NO CONTEXTO DA COVID-19

Para correlacionar a situação dos profissionais da saúde no período pré-pandemia com 
a do momento atual, buscou-se conhecer a realidade desses profissionais na conjuntura 
da pandemia por meio da Pesquisa Condições de Trabalho dos Profissionais de Saúde no 
Contexto da Covid-19 no Brasil. Trata-se de pesquisa on-line, realizada em todo o país. 
Os resultados ora apresentados retratam a realidade de mais de 15 profissões da saúde 
das 27 unidades da federação em mais de 2.200 municípios brasileiros. Alguns dados 
sobre essa FTS durante a pandemia: 

• A maioria (77%) da FTS é constituída de profissionais do sexo feminino;

• 60% trabalham em hospitais públicos de referência para Covid-19 e nas uni-
dades de atenção primária;

• A maioria absoluta tem jornadas de até 60 horas semanais e sente-se so-
brecarregada;

• Menos da metade (43%) experimenta sentimento de proteção contra a 
Covid-19 no seu ambiente de trabalho; alega-se falta, escassez e/ou ina-
dequação dos EPIs, medo generalizado de se contaminar no trabalho em 
razão do contato com pacientes e com colegas com suspeita de Covid-19, 
estruturas e infraestruturas inadequadas (Machado, 2021).

1 Ver as pesquisas: Condições de Trabalho dos Profissionais de Saúde no Contexto da Covid-19 no Brasil e 
Trabalhadores Invisíveis da Saúde: condições de trabalho e saúde mental no contexto da Covid-19 no Brasil, 
que estão sendo realizadas na Fiocruz sob a coordenação de Maria Helena Machado com o propósito de 
desvendar a situação desses trabalhadores da saúde e os efeitos do trabalho na linha de frente em sua vida 
pessoal, física e psíquica.
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A pesquisa expõe também queixas recorrentes, por parte dos profissionais, relacio-
nadas ao suposto despreparo técnico de colegas da equipe que estão atuando na pan-
demia e à insensibilidade da gestão às necessidades dos trabalhadores da saúde no seu 
cotidiano de trabalho. Muitas vezes, trata-se de demandas simples e de fácil solução, 
como o acesso fácil e constante a água potável durante o plantão (por estarem isolados 
em setores com alto índice de contaminação) e espaços internos de descanso entre 
atendimentos de plantão extenuantes, mas há outras mais complexas, como acesso a 
transporte de ida e volta entre casa e trabalho, por exemplo. 

Outros pontos de destaque encontrados na pesquisa dizem respeito às mudanças na 
rotina de trabalho dos profissionais impostas pela pandemia: trabalho extenuante, que 
leva ao limite da exaustão; medo da morte em decorrência de contaminação; imposição 
de um processo de trabalho mais complexo e rígido; privação do convívio familiar; pri-
vação da liberdade de ir e vir e do convívio social entre amigos e claro risco de perda de 
cidadania do trabalhador, com a supressão de direitos já existentes, tais como adicionais 
de insalubridade, adicionais salariais e até mesmo férias, por exemplo. Na opinião de 
Pochmann (2020: 98), 

O resultado de tudo isso tem sido a predominância de massivo desemprego aberto, 
acompanhado da ampliação da subutilização da força de trabalho e da generalização 
da precarização nas ocupações. A polarização crescente no interior da sociedade 
revela não apenas a destruição dos postos de trabalho de classe média, como a ex-
pansão de empregos não assalariados de maior remuneração, sem acesso à proteção 
social e trabalhista. 

Segundo análise feita por Teixeira, Machado, Freire e Pereira no Inventário de Óbitos 
de Profissionais de Saúde por Covid-19 no Brasil, 

até o dia 22 de março de 2021, foram notificados 207.919 casos de Síndrome Gripal 
(SG) suspeitos de Covid-19 em profissionais de saúde no “e-SUS Notifica”, 28,1% 
confirmados como Covid-19. As profissões de saúde com maiores registros den-
tre os casos confirmados de SG por Covid-19 foram: técnicos/auxiliares de enfer-
magem (29,6%), enfermeiros (17,0%), médicos (11,1%), farmacêuticos (5,2%) e 
agentes comunitários de saúde (5,0%) (Figura 1). Os dados de casos e óbitos de 
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) hospitalizados (...) são um recorte dos 
casos graves e não apresentam o total dos acometidos pela doença no país. Até a 
Semana Epidemiológica (SE) 11 (14/3 a 20/3/2021), foram notificados 925 casos de 
SRAG hospitalizados em profissionais de saúde no Sivep Gripe. Destes, 67,1% foram 
por Covid-19. Dentre as profissões, segundo a Classificação Brasileira de Ocupa-
ções (CBO), as com maior número de registros dentre os SRAG hospitalizados pela 
Covid-19, 23,5% eram técnicos/auxiliares de enfermagem, 21,9% médicos e 14,0% 
enfermeiros. (Teixeira et al., 2021: 30)
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Figura 1 – Ranking dos profissionais da saúde com casos confirmados de síndrome 
gripal por Covid-19 – Brasil, 22 mar. 2021

Fonte: Machado et al., 2021.

É possível vislumbrar para os trabalhadores da saúde um cenário de severos proble-
mas mentais gerados pelo medo, ansiedade e desproteção social. Os agravos e efeitos 
deletérios da pandemia deixarão marcas, inexoravelmente, nos corpos e mentes de to-
dos. Para tanto, contribui de forma importante o fato de que o “baixo nível de mobili-
zação das organizações da classe trabalhadora repercute na pouca efetividade das es-
truturas de controle social para garantir a priorização de ações de atenção em ST [saúde 
do trabalhador] nos planos estaduais e municipais de saúde” (Gomez, Vasconcellos & 
Machado, 2018: 1.968). 

Matéria jornalística publicada na página eletrônica da Escola Nacional de Saúde 
Pública Sergio Arouca por ocasião do Dia do Trabalhador cita os efeitos da pandemia na 
vida não só dos trabalhadores da saúde, mas de todos aqueles considerados essenciais 
durante o período de emergência sanitária (Leonel, 2021). No texto “No 1° de Maio, 
especialistas e trabalhadores lamentam danos provocados pela pandemia”, o autor 
apresenta o discurso dos próprios trabalhadores, que lamentam a falta de reconhecimento 
da população, os transtornos no deslocamento para o local de trabalho, o adoecimento 
e morte de colegas e o desemprego no país, que já atinge mais de 14 milhões de 
pessoas, segundo dados coletados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(Pnad Covid-19) e divulgados pelo IBGE (2020). Os especialistas ouvidos pelo autor da 
matéria destacam a essencialidade desses trabalhadores e a falta de medidas efetivas do 
governo para enfrentamento da pandemia e suporte aos trabalhadores. 

http://informe.ensp.fiocruz.br/secoes/noticia/45001/51321
https://covid19.ibge.gov.br/pnad-covid/
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Além da grave realidade dos profissionais da saúde que estão na linha de frente da 
Covid-19 apresentada pela pesquisa da Fiocruz (Machado, 2021), Leonel (2021) mostra 
as condições adversas e o aumento do número de mortes daqueles trabalhadores formais 
que não puderam ficar em casa em nenhum momento da pandemia. Na comparação 
entre os óbitos entre janeiro e fevereiro de 2020, pré-pandemia, e os ocorridos nos 
dois dos piores meses da crise sanitária, no início de 2021, houve um salto de 68% nas 
mortes de frentistas de postos de gasolina, por exemplo. Também houve aumento de 
67% das mortes entre os operadores de caixa de supermercado, de 62% entre motoristas 
de ônibus e 59% de mortes a mais entre os vigilantes. Os dados expostos demonstram 
os graves efeitos da pandemia de Covid-19 no mundo do trabalho (Soares, 2021).

É imperioso reverter esse quadro em que se encontram os trabalhadores da saúde e 
que se agravará no pós-pandemia, visto o caráter essencial do serviço que prestam na 
atenção à população.

No campo específico das condições de trabalho e saúde do trabalhador, é possível 
vislumbrar ganhos importantes ao longo dos anos de construção do SUS. Como afirmam 
Gomez, Vasconcellos e Machado (2018: 1.968), trata-se de desafios que, contudo,

ditam rumos, encetam estratégias, infundem desejos criativos, encenam novas par-
cerias, induzem a reposicionamentos éticos e fomentam a necessidade de procurar 
outros conhecimentos ou outras saídas. 30 anos não é pouca coisa, mas também não 
é muita, quando se pretende investir na dignidade no trabalho, pela via da saúde do 
trabalhador. É só o começo.

Nunca, na história da humanidade, esteve tão claro para a sociedade quais são os 
profissionais cujo trabalho diário, enfrentando o risco de doença e/ou morte, é necessário 
e indispensável para reduzir o número de mortes. A pandemia trouxe à tona verdades 
inexoráveis, como a necessária atuação de múltiplos profissionais, em equipe, com vistas 
à recuperação da saúde dos indivíduos que foram infectados, e a necessidade de uma 
Força Nacional de Saúde, criada como carreira federal e facilmente mobilizável quando 
alguma região deste nosso país-continente estiver com dificuldades de responder a uma 
emergência desse tipo. Desvelou, também, a necessidade de reverter e rever conceitos, 
processos de trabalho e até mesmo a noção do que seja trabalhador da saúde e do que 
o diferencia do profissional da saúde:

• Trabalhadores da saúde devem ser considerados, formal e legalmente, como 
bem público do SUS;

• Como o SUS, seus trabalhadores devem ser considerados patrimônio nacional;

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/51321
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-04-05/caixas-frentistas-e-motoristas-de-onibus-registram-60-a-mais-de-mortes-no-brasil-em-meio-ao-auge-da-pandemia.html
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• Os que cuidaram e cuidam de todos nós durante a pandemia e no pós-pande-
mia devem receber maior cuidado e proteção; 

• É preciso (re)conceituar profissionais da saúde como aqueles que, com forma-
ção específica, lidam diretamente com a assistência, e trabalhadores da saúde 
como aqueles que ampliam seu âmbito e abrangência;

• Os sindicatos de profissionais da saúde devem ser fortalecidos em sua or-
ganização por natureza da atividade, saúde, e não mais por profissões, com 
base no entendimento de que saúde, o bem maior, é produzida por equipes 
multiprofissionais hierárquica e tecnicamente constituídas;

• A organização sindical é a saída, com fortalecimento de sindicatos amplos 
e inclusivos. A organização sindical dos trabalhadores da saúde, em seu 
(re)conceito ampliado, é o futuro e a esperança.

A pandemia tem mostrado esse caminho e dado sinais de que só com união, coope-
ração e solidariedade mútuas sairemos dessa crise sanitária brasileira e mundial.
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Insegurança e Medo na Atenção Primária
os agentes comunitários de saúde e a pandemia 

da Covid-19 nas favelas do Brasil 

Nilson do Rosário Costa, Hugo Bellas, Paulo Roberto Fagundes da Silva, 
Paulo Victor Rodrigues de Carvalho, Deborah Uhr, 

Cristine Vieira e Alessandro Jatobá

Na Política Nacional de Atenção Básica, o agente comunitário de saúde (ACS) tem 
papel destacado no mapeamento do território, na coleta de dados sobre condi-

ções de vulnerabilidade e na vigilância epidemiológica ativa (Bousquat et al., 2017; 
Giovanella, 2006).

Especialmente em situações de crise que estressam o sistema de saúde, como surtos 
de doenças (casos de dengue, febre amarela, chicungunha e zika) e grandes epidemias 
(H1N1 e, mais recentemente, Covid-19), o papel dos ACS dentro do arcabouço da Aten-
ção Primária à Saúde (APS) é realçado, uma vez que ele pode atuar na sensibilização da 
população sobre ações de saúde para mitigar o risco de comunidades pobres se tornarem 
grandes focos de disseminação. 

A percepção sobre a pandemia da Covid-19 por parte dos ACS que atuam em co-
munidades pobres ou favelas no Brasil como membros da equipe da APS no Sistema 
Único de Saúde (SUS) é o tema do estudo realizado em 2020 que será aqui relatado. 
Com desenho observacional e exploratório, o estudo foi realizado com o objetivo de 
oferecer evidências que ajudem na compreensão da dinâmica social da pandemia da 
Covid-19 nas comunidades pobres e permitam fornecer recomendações para a atuação 
segura e efetiva dos ACS no enfrentamento da pandemia nesses territórios. Para tanto, 
foi aplicado um questionário entre ACS atuantes em favelas que constavam em base 
de dados utilizada em pesquisa anterior (Bellas et al., 2019). Os ACS indicaram ou-
tros colegas, seguindo procedimento de “bola de neve” (Goodman, 1961). A pesquisa 
contempla uma amostra aleatória simples de 775 ACS que atuam em 368 municípios 
dos 26 estados e no Distrito Federal, com nível de confiança de 95% e erro amostral de 
4%. Detalhes complementares sobre os procedimentos metodológicos adotados neste 
estudo podem ser vistos em Costa e colaboradores (2020). A pesquisa foi aprovada 
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pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Oswaldo Cruz/Fiocruz, conforme pare-
cer 4.029.043, emitido em 14 de maio de 2020.

Cabe notar que a trajetória descontrolada da pandemia no país gera preocupação, 
especialmente em razão da falta de unidade da ação estatal e do negacionismo do governo 
central. Pouco se sabe a respeito dos impactos da conduta errática do governo nacional 
sobre a sustentabilidade da atividade dos agentes públicos e a adesão da população ao 
distanciamento social. 

Como elemento adicional para o enfraquecimento da mobilização social, a falta de 
consenso científico sobre as orientações do campo biomédico para o controle da pan-
demia também alimenta a escalada do negacionismo messiânico. A intervenção estri-
tamente farmacológica (vacinas e antiviral específico), que definiu os parâmetros legiti-
mados para a intervenção biomédica nas epidemias, não estava disponível para controle 
da disseminação ou redução da letalidade do Sars-CoV-2 até dezembro de 2020. Como 
observado na experiência internacional, restou aos governos nacionais a implantação 
de soluções não farmacológicas que dependiam da adesão voluntária dos indivíduos ao 
distanciamento social e quarentena. 

PRINCIPAIS ACHADOS 

O perfil dos ACS participantes apresenta forte convergência com outros estudos com 
desenho amostral (Barreto et al., 2018) ou qualitativo (Justo, Gomes & Silveira, 2015), 
os quais revelam que a categoria profissional é predominantemente feminina e de alta 
escolaridade (Barreto et al., 2018; Simas & Pinto, 2017). Os estudos com amostras por 
julgamento atestam também que a idade média dos ACS está situada entre 40 e 45 
anos (Simas & Pinto, 2017; Moreira et al., 2019). De fato, como indicado na Tabela 1, 
a amostra dos ACS que respondeu à pesquisa é dominantemente feminina, com idade 
média de 43 anos e longa experiência no exercício das funções de burocracia de nível de 
rua. Na pesquisa, estimou-se que 50% ou mais dos ACS trabalham no SUS há mais de 
13 anos. Dois em cada dez ACS trabalham na saúde há mais de 20 anos.

Ao longo da pandemia, 76% dos ACS realizaram visitas domiciliares, apesar de apenas 
pequena proporção (34%) ter recebido treinamento para orientar sobre distanciamento 
social e higiene individual e, assim, melhor lidar com a Covid-19. 

No período da pesquisa, 61% dos ACS afirmaram ter recebido equipamentos de 
proteção individual (EPIs) para o exercício de atividades no território e 33% das unidades 
básicas de saúde (UBS) funcionavam de modo parcial ou estavam desativadas. Chama 
atenção na Tabela 1 a proporção expressiva de ACS (18%) que informou sintomas da 
Covid-19 (febre, cansaço e falta de ar) nos 14 dias anteriores à data de resposta ao 

https://www.scielo.br/j/physis/a/ZPsxKvhmrMZy3gwGPx8Mr5Q/?lang=pt
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questionário. A percepção de medo prevalecia entre os informantes: 87% afirmaram que 
exerciam as atividades com insegurança, ainda que as UBS tenham suspendido o cum-
primento das metas que as secretarias municipais de Saúde estabelecem para este tipo 
de dispositivo da rede pública (apenas 27% mantiveram a exigência de cumprimento). 

Tabela 1 – Perfil dos respondentes e condição de atuação dos agentes comunitários 
de saúde (ACS) durante a pandemia da Covid-19 no Brasil (n=775) – 25 maio a 17 
jun. 2020

Variável %
Intervalo de 

confiança (95%)

Sexo

Mulher 84 [81; 86]

Homem 16 [13; 19]

Escolaridade

Ensino médio completo 65 [61; 68]

Ensino superior completo 30 [27; 33]

Ensino fundamental completo 6 [04; 08]

Idade

Igual ou menor que 32 anos 10 [08; 12]

Igual ou maior que 41 anos 50 [46; 54]

Igual ou maior que 50 anos 20 [17; 23]

Tempo na profissão

Trabalha como ACS há 13 anos ou mais 50 [46; 54]

Trabalha como ACS há 20 anos ou mais 20 [17; 23]

Condição de atuação durante a pandemia da Covid-19

Unidade funcionando normalmente 67 [64; 70]

Salário em dia 96 [94; 97]

Meta da unidade mantida 27 [24; 30]

Realizou visita domiciliar nos últimos 14 dias 76 [73; 79] 

Recebeu treinamento para orientar sobre distanciamento social e 
higiene individual

34 [30; 37]

A unidade de saúde forneceu equipamento de proteção individual 61 [57; 64]

Teve tosse, febre, cansaço e falta de ar nos últimos 14 dias 18 [15; 21]

Insegurança no exercício da atividade 87 [84; 89]

Fonte: elaboração própria.
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Na Tabela 2 vê-se que a percepção dos ACS sobre a mobilização contra a Covid-19 
da população residente em favela é pessimista, porque apenas 22% identificam algum 
tipo de ação coletiva, somente 14% assinalam que a adesão ao distanciamento social 
é alta ou muito alta e 86% consideram a adesão ao distanciamento social entre regular 
e inexistente.

Apesar disso, os ACS respondem afirmativamente quando perguntados se a sensa-
ção de medo na população das favelas diante da pandemia da Covid-19 é muito presen-
te: dois em cada três participantes associam a queda na frequência às atividades da UBS 
ao medo da Covid-19. Do mesmo modo, metade dos informantes registra a sensação de 
que a população tem evitado a interação com eles nas áreas onde atuam. 

Segundo avaliação dos ACS, a necessidade de trabalhar, a influência da televisão, 
o negacionismo e a desinformação corrente nas novas mídias sociais são as causas 
determinantes da decisão de aderir de modo frouxo ao distanciamento social. Ademais, 
eles têm a percepção de que seu trabalho pouco influencia a decisão da população em 
relação ao distanciamento social. Apenas 2% dos entrevistados assinalaram que seu 
aconselhamento tem alguma influência nessa decisão.

Tabela 2 – Mobilização social, medo e adesão ao distanciamento social nas favelas 
segundo a percepção dos ACS (n=775) – 25 maio a 17 jun. 2020

Variável % Intervalode 
confiança (95%)

Mobilização coletiva

Não 78 [75; 80]

Sim 22 [19; 25]

Evitação do contato com ACS

Não 51 [47; 57]

Sim 49 [45; 52]

Medo de frequentar a UBS

Não 33 [29; 36]

Sim 67 [63; 70]
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Variável % Intervalode 
confiança (95%)

Nível de adesão ao distanciamento social

Baixo 40 [36; 43]

Médio 46 [42; 50] 

Alto 14 [11; 16]

Determinantes da decisão sobre o distanciamento social na favela

Necessidade de trabalhar 37 [33; 40]

Influência da televisão e rádio 23 [20; 26]

Negacionismo 13 [10; 15]

Mídias sociais 12 [10; 14]

Influência dos vizinhos 7 [05; 09]

Medo de adoecer 6 [04; 08]

Influência dos ACS 2 [ 01; 03]

Fonte: elaboração própria.

Na Figura 1 vê-se que a insegurança dos ACS para exercer suas atividades é in-
versamente proporcional à adesão da população das favelas ao distanciamento social. 
Quando a adesão ao distanciamento social é baixa, a insegurança dos ACS é superior a 
90%; quando a adesão ao distanciamento é regular, a insegurança dos ACS é superior 
a 85%, e quando a adesão ao distanciamento é alta, a insegurança dos ACS cai para 
um percentual abaixo de 80%. 

Tabela 2 – Mobilização social, medo e adesão ao distanciamento social nas favelas 
segundo a percepção dos ACS (n=775) – 25 maio a 17 jun. 2020 (continuação)
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Figura 1 – Insegurança nas atividades de ACS e adesão da população das favelas ao 
distanciamento social – 25 maio a 17 jun. 2020
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Fonte: elaboração própria.

A Figura 2 mostra que a insegurança dos ACS em realizar suas atividades é reduzida 
de forma diretamente proporcional à percepção da mobilização coletiva da população 
nas favelas contra a Covid-19 como elevada. Quando não há nenhuma mobilização 
por parte da comunidade, mais de 85% dos ACS respondentes atestam insegurança; 
quando há mobilização coletiva da comunidade, ela cai para um percentual abaixo de 
80%. Contudo, ainda permanece em valores referenciais elevados, o que sugere o alto 
grau de consciência desses agentes comunitários sobre os riscos de contrair a doença e 
suas consequências. 
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Figura 2 – Insegurança nas atividades e mobilização coletiva da população nas 
favelas – 25 maio a 17 jun. 2020
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Fonte: elaboração própria.

A Tabela 3 traz o resultado do cálculo de odds ratio tendo como variável independente 
a variável categórica insegurança na atividade durante a pandemia. A probabilidade de 
o ACS expressar condição de insegurança nas atividades é 2,2 vezes maior quando ele 
percebe que a população não está mobilizada e 2,6 vezes maior quando percebe baixa 
adesão ao distanciamento. A condição subjetiva associada à rejeição da comunidade, à 
falta de capacitação ou à informação de sintomatologia da Covid-19 também afeta de 
modo significativo a percepção de insegurança.



304

COVID-19

Tabela 3 – Odds ratio para a percepção de insegurança dos agentes comunitários de 
saúde que atuam em favela durante a pandemia de Covid-19 – Brasil, 2020 

Condição informada ou percebida pelo ACS Odds ratio Intervalo de confiança

Percebe que a população evita o contato 1,6 (1,2; 2,1)*

Não teve treinamento* 1,9 (1,1; 2,7)*

Percebe a inexistência de mobilização coletiva* 2,2 (1,3; 3,7)*

Informa que teve sintomas da Covid-19 2,4 (1,2; 4,3)*

Percebe a baixa adesão ao distanciamento social* 2,6 (1,2; 4,7)*

Fonte: elaboração própria.

* Valor de p: 0,05

REFLEXÕES PARA O DEBATE

A pesquisa oferece elementos para compreensão das possibilidades e dos limites 
para a atuação dessa burocracia de nível de rua no contexto da pandemia (Lotta, 2015). 
O curso da pandemia impõe desafios inesperados aos modos usuais de interação dos 
agentes da saúde pública com comunidades pobres. A pesquisa traz evidência de que 
esses embaraços têm sido ignorados ou minimizados nas prescrições de políticas para a 
APS no contexto da pandemia.

Os dados indicam que os desafios para a atividade dos ACS são aguçados por força 
da agenda negacionista do Executivo central e dos governos subnacionais. O nega-
cionismo do Executivo central, em especial, tem impedido a construção de consenso 
social sobre as medidas preventivas necessárias para o distanciamento social (Da ‘Gri-
pezinha’..., 2020). 

Nesse cenário, é desaconselhável pensar o avanço da pandemia nas favelas como 
um problema cuja solução deverá vir de ações locais. É importante considerar que a 
intermitência das iniciativas nacionais, regionais e locais para a mitigação da pandemia 
prejudica a resposta do conjunto da sociedade aos riscos extremos. As favelas estão 
especialmente expostas à Covid-19 (Barbon, 2020), demonstrando que a desorientação 
da política pública para a pandemia afeta tragicamente a população pobre.

Os resultados mostram que o negacionismo também constrange a capacidade 
de ação da burocracia de nível da rua e afeta a capacidade de mobilização social das 
comunidades pobres, criando um ambiente de insegurança e medo de interação social 
com os agentes públicos. Chama atenção o fato de que parcela majoritária dos ACS atua 

http://www.jstor.org/stable/10.7476/9788575415481
https://oglobo.globo.com/opiniao/da-gripezinha-as-50-mil-mortes-pela-covid-19-1-24491286
https://oglobo.globo.com/opiniao/da-gripezinha-as-50-mil-mortes-pela-covid-19-1-24491286
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/panorama
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sem que os sistemas locais ou regionais tenham promovido treinamento sobre os riscos 
da Covid-19. Nessa condição, a maioria informa que se sente insegura no exercício das 
funções rotineiras. 

Os entrevistados informam que a população tem evitado o contato pessoal com os 
ACS, o que indica uma crise de confiança em relação à estrutura de atendimento à saúde 
no nível primário. 

Mesmo diante da difusão massiva nas mídias tradicionais da necessidade de forneci-
mento de EPIs para os profissionais da saúde que atuam em contato direto com a popu-
lação, a alta frequência de ACS que informaram não os ter recebido das suas respectivas 
UBS compromete a proteção e favorece a transmissão da doença no âmbito do cuidado 
em saúde. O risco associado a essa falha de provisão se expressa no fato de 2 em cada 
10 ACS terem informado sintomas indicativos de infecção pela Covid-19, sendo que a 
maioria dos sintomáticos relata ter realizado visitas domiciliares.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o uso de EPIs não somente 
para os profissionais que prestam atendimento nos serviços de saúde, mas também nos 
cuidados domiciliares. Segundo a OMS, as precauções relacionadas ao contato devem 
ser adotadas pelos profissionais da saúde que cuidam dos doentes com Covid-19 em 
todos os momentos (WHO, 2020). 

Embora a utilização de EPIs seja o controle mais visível utilizado para prevenir a pro-
pagação da infecção, precauções adicionais podem proteger os trabalhadores da saúde 
e outros contra a exposição ao Sars-CoV-2, como o distanciamento social e a correta 
higiene pessoal. Como já exposto, poucos ACS receberam treinamento para a prevenção 
da Covid-19 na realização das visitas domiciliares. Além de a atividade de capacitação 
ser crucial para a proteção dos ACS, eles são multiplicadores e podem informar aos 
moradores das favelas quanto à higiene pessoal e limpeza das superfícies da moradia e 
possivelmente sensibilizar as pessoas para a importância de permanecer em casa. 

A falta de treinamento e de equipamentos, a condição de insegurança e o medo 
generalizado da população podem tornar inviável a vigilância em saúde ativa, espe-
cialmente a requisição de informação aos indivíduos. Nesse contexto, a requisição de 
informação privada aos moradores deve ser tratada com máxima cautela, ainda que as 
tarefas de cadastramento de usuários estejam previstas na Política Nacional de Atenção 
Básica, sendo parte das rotinas de vigilância em saúde dos ACS.

No contexto da pandemia, a possibilidade da interferência dos ACS nas condutas 
da população em relação ao distanciamento social é informada nesta pesquisa como 
nula. A despeito da pobreza, os moradores das favelas informam que são influenciados 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/331695
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pelas redes sociais e pela mídia tradicional, especialmente pela televisão. Ademais, a 
negação do risco extremo da Covid-19 também é informado como endêmico nas fa-
velas. A baixa escolaridade dos moradores dessas comunidades associada ao grande 
número de desempregados e de trabalhadores informais representam um obstáculo à 
plena adesão ao distanciamento social em um contexto de negacionismo por parte de 
autoridades governamentais, especialmente na esfera do Executivo federal.

Grande proporção dos ACS percebe que as dificuldades para aderir ao distanciamento 
social dos moradores da favela têm como causa a necessidade de trabalhar. Não há 
dúvida de que a baixa cobertura da política nacional de transferência de renda favorece a 
hesitante adesão ao distanciamento social nas comunidades. A perda da renda durante 
a pandemia está associada ao risco da fome no Brasil em 2020. Nesse contexto, a busca 
diária de renda no mercado informal de trabalho colabora com o aumento da circulação 
de pessoas nas favelas, ampliando a possibilidade de disseminação do novo coronavírus. 
E as condições das habitações dificultam a permanência dentro de casa e a completa 
renúncia à circulação em ambientes públicos, como os bares.

Assim, os ACS percebem que a mobilização social e a adesão ao distanciamento 
social nas favelas são residuais. Entretanto, o estudo indica que, quando a mobilização 
social é assinalada, seu efeito é muito expressivo na redução da percepção de insegurança 
e medo no exercício das rotinas dos agentes.

É possível concluir que as atividades dos ACS nas favelas durante a pandemia 
mantêm as mesmas condições de complexidade observadas em tempos normais. Os 
territórios em que os ACS atuam são usualmente marcados por transição demográfica 
acelerada, situação epidemiológica de alta carga de doenças infecciosas, presença hege-
mônica forte de condições crônicas, além de uma carga importante de causas externas, 
como a violência (Bellas et al., 2019; Jatobá et al., 2018, 2020). Esse cenário teve, no 
entanto, sua complexidade acentuada pela pandemia, o que representa ainda mais pres-
são sobre o sistema de saúde e consequentemente sobre os ACS, que atuam na ponta 
deste sistema. 

Medidas de disseminação em massa de informação sobre o risco extremo da Covid-19 
nas redes sociais e mídias tradicionais podem favorecer o ambiente de receptividade ao 
trabalho do ACS e ampliar a adesão ao distanciamento social nas favelas. Porém, a 
promoção de medidas de distanciamento social não faz parte da agenda do Executivo 
federal, apesar de a infecção pelo Sars-CoV-2 ter atingido fortemente os moradores das 
favelas (Barbon, 2020).

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/06/coronavirus-infectou-17-em-favelas-e-em-bairros-pobres-do-rio-de-janeiro.shtml
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RECOMENDAÇÕES

Quatro pontos são cruciais na percepção dos ACS em relação à pandemia de 
Covid-19:

1. A necessidade de massificação da distribuição de EPIs, visto que a ausência 
de tais equipamentos, aliada à continuidade da realização das visitas, afeta 
as condições de trabalho percebidas pelos ACS e é também um risco para 
as comunidades. 

2. A ampliação da capacitação dos ACS sobre a Covid-19.

3. A necessidade de distanciamento social dos ACS que apresentem sintomas 
da Covid-19. Em suas diretrizes, o Ministério da Saúde recomenda que o ACS 
que apresente febre e qualquer sintoma respiratório (tosse, coriza, dor de 
garganta, falta de ar) deve permanecer em distanciamento domiciliar conforme 
orientação da equipe de saúde. 

4. A necessidade de cautela na recomendação da atividade de vigilância ativa 
para os ACS por meio de requisição de informação privada aos moradores.
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A Morte Contaminada
a experiência da morte por Covid-19 na 

perspectiva de profissionais da saúde

Marcia Grisotti, Daniel Granada, Priscila Pavan Detoni, 
Maria Conceição de Oliveira e Eliana Elisabeth Diehl

A morte não tem segredos. Não abre portas. É o fim de uma 
pessoa. O que sobrevive é o que ela ou ele deram às outras 
pessoas, o que permanece nas memórias alheias. 

Norbert Elias em A Solidão dos Moribundos, 1982

Nas sociedades ocidentais, urbanas e contemporâneas, o evento do fim da vida, 
ainda que situação indesejável e incômoda, faz parte do ofício dos profissionais 

da saúde e da rotina dos hospitais desde o surgimento destas instituições (Foucault, 
2013). A transferência da morte em casa para a morte nos hospitais inevitavelmente 
remete à perda de autonomia do doente para gerir seu final de vida e sua morte (Kovács, 
2010). Em trabalhos clássicos nas ciências sociais, entre os quais os de Van Gennep, 
Marcel Mauss e Norbert Elias, refletiu-se sobre as representações e rituais humanos 
relacionados à morte, extrapolando a objetiva experiência de morte biológica. 

Morrer por Covid-19, no entanto, tem colocado novos desafios à reflexão sobre o 
processo e a experiência da morte e elaboração do luto, tanto para familiares e amigos, em 
razão da proibição de cerimônias fúnebres tradicionais, que impede o contato físico nos 
rituais de despedida, tornando a morte solitária, asséptica, isolada, próxima do que foi 
vivenciado na epidemia do ebola, quanto para os trabalhadores da saúde, que precisam 
ser treinados e atualizados com as informações sobre os protocolos, encaminhamento e 
comunicação dos óbitos e sobre formas de evitar o seu próprio contágio.

Desde o começo da pandemia os hospitais foram um importante espaço para a trans-
missão viral. Richterman, Meyerowitz e Cevik (2020) relatam exemplos, em diferentes 

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2773128
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países, do potencial devastador da transmissão de Sars-CoV-2 em profissionais da saú-
de e do risco envolvido na atenção de rotina a pacientes com Covid-19, especialmente 
devido às incertezas sobre os meios de transmissão do vírus. De acordo com esses au-
tores, o uso universal de máscaras em profissionais e pacientes tornou-se uma medida 
simples, mas efetiva, na redução da transmissão hospitalar, apesar das dificuldades em 
manter distância física dentro deste ambiente.

Em editorial de 30 de janeiro de 2021, a revista The Lancet informa que, segundo a 
Anistia Internacional, mais de 7.000 trabalhadores da saúde em todo o mundo haviam 
morrido de Covid-19 até setembro de 2020 (Health..., 2021). No Brasil, de acordo com 
o Observatório da Enfermagem (2021), em 5 de maio de 2021 havia 54.990 casos 
da doença e 777 óbitos entre os profissionais da enfermagem (enfermeiros, técnicos e 
auxiliares), a maioria dos quais do sexo feminino (85% dos casos e 70% dos óbitos), marca 
da feminilização do cuidado em saúde (Yannoulas, 2011). Além das mortes de pacientes, 
os profissionais da saúde têm lidado com um número importante de falecimentos de 
colegas que atuam no enfrentamento da Covid-19 e têm sido contaminados.

Nesse contexto, o Ministério da Saúde (MS) elaborou vários protocolos com a 
finalidade de guiar as ações de cuidado e manejo dos corpos de pacientes com Covid-19 
(Brasil, 2020). No documento que reúne esses protocolos, o MS alerta que a transmissão 
de doenças infecciosas também pode ocorrer na manipulação dos corpos, em especial 
em equipamentos de saúde, e que a ausência ou o uso inadequado de equipamentos 
de proteção individual (EPIs) pode agravar o risco de transmissão e contágio, expondo 
os profissionais a riscos de infecção. Além disso, recomenda que funerais de pacientes 
confirmados ou suspeitos de Covid-19 não sejam realizados, devido à aglomeração de 
pessoas em ambiente fechado, que exporia ao risco de contágio os familiares e amigos 
do morto, e afirma que a autópsia é desnecessária, não devendo ser realizada caso haja 
a confirmação ante mortem por Covid-19. Como consequência desses procedimentos, 
em várias localidades ocorrem “enterros-relâmpago, parentes desolados, luto frustrado” 
(Silva, 2020: 534), que não favorecem a elaboração do luto, como aconteceu na cidade 
de Manaus, por exemplo, onde caixões foram empilhados devido à falta de espaço para 
enterrar as vítimas da Covid-19 (www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/04/sem-
espaco-para-enterrar-as-vitimas-da-covid-19-manaus-empilha-caixoes.shtml).

O MS recomenda também o registro e monitoramento de todos os trabalhadores 
que participaram dos cuidados post mortem, inclusive da limpeza do quarto. Com 
relação aos familiares e responsáveis pelo morto, enfatiza a necessidade de que lhes 
sejam oferecidas explicações adequadas sobre os cuidados com o corpo do falecido, 
destacando a recomendação de que a comunicação do óbito seja realizada preferen-

http://observatoriodaenfermagem.cofen.gov.br/
http://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/recomendacoes/manejo-de-corpos-no-contexto-da-covid-19
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/04/sem-espaco-para-enterrar-as-vitimas-da-covid-19-manaus-empilha-caixoes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/04/sem-espaco-para-enterrar-as-vitimas-da-covid-19-manaus-empilha-caixoes.shtml
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cialmente por equipes da atenção psicossocial e/ou da assistência social, com auxílio 
sobre os procedimentos referentes à despedida do ente (Brasil, 2020). A execução 
desses protocolos na preparação e encaminhamento dos corpos dos falecidos para as 
famílias e agências funerárias gera tensões.

Baseando-nos em reflexões sobre a morte na perspectiva das ciências sociais, anali-
samos, por meio de pesquisa exploratória preliminar, o processo de morrer por Covid-19 
na perspectiva de profissionais da saúde (médicos, enfermeiros, assistentes sociais, téc-
nicos de enfermagem, psicólogos e fisioterapeutas) que atuam direta ou indiretamente 
com pacientes da Covid-19 em duas unidades de tratamento intensivo (UTIs) de dois 
municípios do estado de Santa Catarina. 

As entrevistas (12 no total), realizadas por videoconferência, por meio do aplicativo 
Jitsi®, foram guiadas por um roteiro semiestruturado e flexível, que permitiu a emer-
gência de novas questões. Cada participante foi informado sobre a pesquisa e deu seu 
consentimento para a coleta e a gravação de seu depoimento. Entrevistas mediadas pela 
tela do computador suscitam problemas teóricos e metodológicos, tanto para o grupo 
de pesquisadores quanto para os profissionais sujeitos da pesquisa, que não discutire-
mos aqui. Apenas convém indicar que as questões epistemológicas e seus impactos na 
coleta de dados devem ser objeto de reflexão, pois a própria produção do conhecimento 
também é afetada pela crise sanitária vigente.

A MORTE, AS MORTES

Fato social por excelência, a morte se impõe a todos nós, com uma força da qual não 
podemos escapar. Tem, portanto, as características de coerção, generalidade e exterio-
ridade (Durkheim, 1972). Marcel Mauss (2004) se dedicou a analisar os efeitos físicos 
da ideia de morte no indivíduo, induzida pela coletividade, explorando as relações entre 
o social, o biológico e o psicológico em seus estudos sobre os povos da Nova Zelândia 
e da Polinésia. Nesse estudo, Mauss explorou o tema da eficácia simbólica, chamando 
a atenção para a morte provocada pela pressão social, que fazia com que os indivíduos 
fossem levados a acreditar que iriam morrer. Ou seja, a influência do social sobre o corpo 
físico passa pela mediação do psicológico. 

No verbete sobre a morte do Dicionário de Etnologia e Antropologia, Bonte e Izard 
(2004) lembram que a consciência da morte (unicamente humana entre os seres vivos) 
suscita, desde a pré-história, representações e práticas de uma diversidade surpreendente. 
De acordo com esses autores, em determinadas sociedades a morte, mais que um fim, 
é considerada como uma viagem que convém preparar com cuidado para que o defunto 

http://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/recomendacoes/manejo-de-corpos-no-contexto-da-covid-19
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parta só e contente do mundo dos vivos, ao passo que nas sociedades industrializadas a 
morte tornou-se dissimulada: a recusa a vivenciar a emoção física provocada pelo corpo 
morto, a importância dada ao corpo e o declínio das concepções espirituais convergiram 
para fazer da morte não mais um rito de passagem, mas um evento que escondemos e 
que se passa, em geral, longe de casa.

Ivan Illich (1975), em sua reflexão crítica sobre os efeitos contraprodutivos da 
instituição médica, ressalta que o processo de morrer passou a ser mediado pela tecnologia 
e pelo aparato hospitalar em detrimento da morte no contexto da vida cultural, e que 
a tentativa de reduzir o sofrimento aumentou a dependência dos indivíduos/pacientes 
em relação à tecnologia e à instituição médica. Nesse contexto, a morte que ocorre no 
hospital, fenômeno técnico por excelência, suscita novas inquietações, especialmente 
no nosso caso de estudo, em tempos de pandemia. 

A noção de corpos dóceis elaborada por Foucault (1995), segundo a qual os pacientes 
são regulados por meio de estritas medidas de supervisão e controle, é frequentemente 
aplicada à análise das instituições de cuidado em saúde. No entanto, a perda de 
autonomia é sentida de formas diferentes na atenção básica e na atenção hospitalar, 
mais especificamente no âmbito das UTIs. Na primeira, a autonomia do paciente pode 
ser preservada mediante a relação entre médico e paciente, que no caso da Covid-19 foi 
influenciada pela polêmica sobre o tratamento precoce e pelas fake news, como relatado 
pelos profissionais. Nas UTIs, a autonomia dos pacientes é praticamente eliminada e 
a vivência do processo de morrer passa essencialmente pela caracterização de duas 
trajetórias para a morte, como identificado por Kovács (2010: 422):

Uma em que se observa o lento apagar das funções do corpo até o óbito e outra 
acompanhada de delírio, confusão mental, agitação, dor intensa. A “boa morte” 
envolve a consciência de sua aproximação; manutenção do controle da situação; 
dignidade e privacidade; alívio de sintomas; escolha do local da morte; acesso à 
informação e esclarecimento; suporte emocional, social e espiritual; presença de 
pessoas significativas; direitos preservados; despedidas; não ter a vida prolongada 
indefinidamente. Morte difícil é aquela que não é aceita, com revolta e conflito entre 
familiares, e sentimentos de abandono ou solidão.

Nessas trajetórias de pacientes em estado crítico com desfecho de morte (boa ou 
difícil), instituições médicas e profissionais da saúde são agentes intermediários e infor-
mantes-chave sobre as relações entre o biológico e o social.
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OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E AS MORTES POR COVID-19

Usualmente, nos hospitais e nas UTIs são os profissionais da equipe de enfermagem 
que mais mantêm contato, direto e prolongado, com os pacientes, atendendo a suas 
necessidades, estabelecendo vínculos afetivos e acompanhando por maior tempo aqueles 
em processo de terminalidade (Santos & Hormanez, 2013: 2.758). Na pandemia de 
Covid-19, esse aspecto se transforma, pois os profissionais da fisioterapia e médicos 
acabam tendo, igualmente, contato muito intenso e prolongado, principalmente, com 
os pacientes internados em UTIs:

Nunca tinham vivido pacientes tão graves, por tanto tempo, dificuldade da equipe, 
internações longas, principalmente com profissionais da enfermagem. Frustração, 
perda, luta muito e é muito grave. Nunca tinham acompanhado paciente com 
medicamento vasoativo por muito tempo. (Profissional 1)

Os profissionais da saúde relataram que a morte por Covid-19 em pessoas internadas 
é enquadrada como uma “morte difícil”, em que se combinam sentimentos de abandono 
e solidão em razão dos protocolos que restringem o contato tanto dos familiares quanto 
da equipe de saúde com o paciente, bem como da permanência prolongada dos pacientes 
que necessitam de ventilação mecânica em UTI. O momento do acompanhamento dos 
familiares é percebido como crítico aos olhos desses profissionais:

Eu acompanhei uma família que foi identificar o corpo de um Covid, e foi bem 
chocante pra mim aquilo, sabe? Assim, eu não sei dizer o que a gente expõe à 
família naquela situação. Porque o corpo tem que sair lá do Centro de Doenças 
Respiratórias, lá da clínica, dentro de um saco, e esse saco não é aberto. Ele tem 
que entrar dentro daquele saco e tem que enterrar dentro do saco, dentro do caixão, 
sem a família abrir e olhar. Mas como tem pessoa de fora, de outros lugares, então 
a família tem que reconhecer o corpo. Então a gente, como enfermeiro, fez o quê? Se 
paramentou todo, paramentou os familiares, com todo aquele material que a gente 
falou. O avental, o face shield, a N95, a máscara, a luva, tudo! Tudo paramentado, 
e a gente leva o familiar paramentado, mostrando só a cabeça do saco. Só ali onde 
fica a face da pessoa, e ela olha. Reconhece a pessoa e ela não pode ficar muito 
tempo. Não pode abraçar. (Profissional 2) 

A relação com os corpos e com os ritos que acompanham o fim da vida em 
situações ordinárias, dentro das rotinas dos hospitais, acaba sendo alterada em razão da 
pandemia. Os protocolos diferenciados de segurança para óbitos em casos de Covid-19 
tendem a objetificar ainda mais o processo de morte, acentuando as tendências mais 

http://www.scielo.br/j/csc/a/JM3Hv9YZB8gPDJ39svnSWqM/abstract/?lang=pt
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gerais de individualização e afastamento de idosos e moribundos do convívio com as 
pessoas mais jovens. Na percepção dos trabalhadores, no caso da Covid-19 as restrições 
impostas tornam o fim da vida ainda mais sofrido: 

É muito triste. Mas como profissional, tem que ir na raça: “Olha, infelizmente, a 
gente tem que ir”, e a família quer ficar ali, quer chorar, é processo de luto, sabe? 
É muito triste! Normalmente, famílias que são de [outras] cidades, eles recebem 
ligação do telefone por um assistente social, eles não recebem ao vivo. Porque 
como eles são de fora, como você vai esperar a pessoa vir aqui, para dar a notícia 
que ela morreu para depois voltar no município buscar tudo? Então, o serviço 
assistencial do hospital aborda o familiar por telefone. Onde se comunica tudo o 
que aconteceu, se foi reanimado, se não foi, e daí o familiar já vem preparado com 
a funerária. E essa funerária também tem que trazer um saco do município. Eu falo 
assim porque é o que acontece mesmo, para esse saco repor o do hospital, para se 
precisar no próximo óbito. Mas é bem triste! Daí a funerária chega, coloca o corpo 
dentro do caixão e leva, e a família não vê mais aquele familiar e outros familiares 
também não, a não ser que queiram reconhecer. (Profissional 3)

O processo de cuidar dos pacientes com Covid-19 tem, de certa forma, impactado o 
programa de humanização do Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente em relação 
às formas de acolhimento e contato com os pacientes:

A partir do momento que a gente soube da doença, a gente teve que passar por 
alguns treinamentos, para poder aprender a lidar com essa situação (…). A gente 
teve que novamente reaprender todo esse atendimento que se fazia, a gente sempre 
acolhendo, procurar ser bem acolhedor com as famílias (…). Nesse momento você 
tem que ser acolhedor, mas ao mesmo tempo manter esse distanciamento social. 
Então, foi uma situação um pouco difícil pra gente. (Profissional 4)

Paralelamente aos relatos de tristeza pela morte de pacientes, uma profissional 
relatou que telefonou para os familiares de um doente para comunicar a morte e só 
depois de muitas horas soube que a família estava na praia. Nesse relato, ficou evidente 
a crítica social a uma parte da sociedade que opera na negação das mortes pela Covid 
19, não levando em conta a gravidade da doença e a necessidade de isolamento físico, 
mesmo quando se perde um familiar. 

No ambiente hospitalar há pacientes com doenças infectocontagiosas. Por isso, 
protocolos de biossegurança e controle de infeções fazem parte da rotina dos serviços. 
A pandemia de Covid-19, no entanto, exacerbou a necessidade do rígido cumprimento 
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desses protocolos (e outros específicos), tornando visível o cotidiano hospitalar e o 
fortalecimento da atuação multiprofissional: 

Antigamente, na enfermagem era feito o tamponamento das pessoas que morriam. 
Então, tampa o nariz, os orifícios, enfim. E o paciente de Covid segue esse protocolo 
antigo. A enfermagem, quando pega ele em óbito, só faz o tamponamento e já co-
loca ele dentro desse saco, coloca em cima da maca e leva para o necrotério. E esse 
necrotério tem que ficar fechado por duas horas para depois a equipe de limpeza vir 
limpar, ou então para eles limparem o lugar onde ficou o corpo. Eles têm que estar 
todos paramentados. Isso acontece em todo lugar do hospital. Se teve paciente com 
Covid, a pessoa que vai limpar tem que estar paramentada, ou na ação ou depois 
de duas horas ela pode entrar e limpar. Então, quando chega o corpo, ele tem que 
fazer toda a desinfecção do lugar, por mais que ficou dentro do saco. Então, é bem 
pesado, tem que ser bem rígida a limpeza. Tem que tomar cuidado com a limpeza, 
com a paramentação, com o corpo. (Profissional 3)

O uso de máscaras e de roupas especiais foi relatado como essencial para evitar a 
contaminação e praticado por todos os profissionais, embora tenham reconhecido como 
ponto mais sensível o momento de relaxamento da equipe, em geral nos refeitórios, onde 
retiram as máscaras para se alimentar, deixando aberta a possibilidade de contaminação:

Eu acho que consigo contar umas 30 pessoas conhecidas assim que foram infec-
tadas. Na verdade, a gente sente que é mais na área não Covid do que na Covid 
que as pessoas estão se infectando, porque nessas áreas de pacientes não Covid a 
tendência é paramentar diferente, não ser uma coisa tão rígida. (Profissional 5)

O ato de entubar o paciente de Covid-19 (em situação de coma induzido) é percebi-
do pelos trabalhadores da saúde como um momento dramático, socialmente represen-
tado tanto pelo paciente (e familiares) quanto pelos profissionais que o acompanham 
como iminência da morte. Uma vez constatada a insuficiência respiratória do doente 
e a impossibilidade da respiração espontânea, o médico decide que se deve recorrer à 
respiração artificial. O problema para a equipe é que todos sabem que, uma vez ocorri-
da a entubação, a taxa de recuperação (real ou imaginária) é baixa. Assim, a equipe da 
assistência social e o serviço de psicologia de um dos hospitais decidiram fazer video-
chamadas com os familiares, buscando amenizar o impacto desse processo e permitir o 
contato (em alguns casos o último) do paciente com seus parentes. Esse momento tem 
sido visto pelos profissionais como o de maior emoção nos processos de adoecimento 
por Covid-19; nas videochamadas, por vezes realizadas com equipamentos dos próprios 
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profissionais, frequentemente envolvendo o doente e seus familiares (como filhos, ne-
tos, cônjuge), há sofrimento e inclusive choro deles, abafado pelos EPIs: 

É algo bem complicado, porque a família às vezes faz algumas perguntas que o 
prontuário por si só não vai dizer. E às vezes são perguntas de cunho bem emocional, 
às vezes a família pergunta “Ah doutor, mas a minha mãe perguntou de mim?”, 
“Quando você foi falar com a minha mãe ela demonstrou que tá com saudade 
da gente?”. Então, com tudo isso, essa central telefônica também fazia contato 
com a gente: “Olha, a gente percebe que tem uma família que tá mais angustiada, 
que precisa entender outros tipos de questões”. Então veio esse tipo de demanda. 
(Profissional 5)

Em nossa pesquisa, os protocolos de manejo dos doentes e dos mortos, da mesma 
forma que as restrições de contato com os familiares e a mediação para reconhecimento 
do cadáver, têm sido identificados como pontos de tensão importante nas percepções 
dos trabalhadores da saúde sobre a Covid-19. A intersecção do decesso com as rígidas 
regras de manuseio dos cadáveres como forma de conter a propagação do vírus da 
Covid-19 provocou evidente sofrimento psíquico e desconforto entre os profissionais 
da saúde nas equipes. 

Os profissionais entrevistados, suas equipes e seus colegas precisaram reinventar 
formas de auxiliar os pacientes e seus familiares a lidarem com a morte. Sobre esse tema, 
Crepaldi e colaboradores (2020) assinalam a importância de potencializar formas alter-
nativas e respeitosas de ritualização dos processos vividos, que permitam ressignificar 
as perdas pela Covid-19.

Em nossa investigação, foi possível observar uma mudança na relação dos 
profissionais com as famílias de pacientes em estado crítico, marcada pela espiritualidade 
como estratégia para a elaboração do luto. Surgiu uma preocupação dos familiares dos 
pacientes com a equipe de saúde, em certo sentido uma reciprocidade do cuidado, como 
relata um dos profissionais médicos entrevistados:

Para te falar a verdade, é muito estranho. A gente ficou muito mais próximo dessas 
famílias por telefone do que ao vivo. Então houve até uma proximidade, grande 
mesmo, com essas famílias: “Tá. E aí, como é que você está, como é que vai a filha, 
como é que vai?”. Então, teve uma proximidade muito grande. Acho que o lado 
espiritual também, sabe, acho que pelo fato das famílias nos passarem muito essa 
esperança, essa fé deles, também nos atingiam, e eles desejavam muitas coisas pra 
gente: “Ai, doutora, nossa, que Deus te abençoe, que dê tudo certo aí com vocês, 

http://www.scielo.br/pdf/estpsi/v37/1982-0275-estpsi-37-e200090.pdf
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manda um abraço para os técnicos, porque vocês são uns anjos, queiram ou não”. 
Mesmo quem não tinha muito essa espiritualidade acabou desenvolvendo assim, 
com um simples contato com as famílias, acho que foi bem intenso. (Profissional 6)

A espiritualidade tem sido evocada pelos profissionais da saúde como um recurso 
para lidar com situações-limite e manter o compromisso profissional. Nascimento e 
Caldas (2020) a consideram uma forma de promoção da saúde psíquica que exerce 
influência sobre as demais dimensões humanas, sendo parte da integralidade do cuidado 
em saúde. Tema a ser explorado em outro momento.

À GUISA DE CONCLUSÃO

A experiência social e existencial vivenciada na pandemia serve como mais um 
marcador histórico para se abordar o tema da morte, que é difícil e gera muitos incômodos 
tanto nos participantes da pesquisa quanto nos pesquisadores, como observamos nesta 
investigação preliminar. De um lado a naturalização das mortes por Covid-19, de outro 
a falta dos processos de ritualização que comprovadamente auxiliam na elaboração do 
luto. Segundo Philippe Ariès em sua História da Morte no Ocidente, o moribundo tem um 
duplo papel a desempenhar: deve superar seu transtorno e colaborar gentilmente com 
médicos e enfermeiros, ao mesmo tempo que, como sobrevivente, deve esconder seu 
sofrimento e continuar sua vida de relações sociais, de trabalho e de lazer. A negação do 
sofrimento e da vivência do luto, segundo esse autor, é uma decorrência da “loucura” 
pelo trabalho e pela produtividade nas sociedades contemporâneas, que, mantendo os 
indivíduos e grupos ocupados, não permite viver o luto, produzindo assim a indiferença 
à perda de um ente (Ariès, 2017). Essa interdição do luto e do direito de chorar pelos 
mortos é anterior ao fenômeno da Covid-19, mas é agora potencializada pela violência 
estrutural que opera, em parte, relacionada com os desdobramentos da pandemia que 
evidenciaram políticas institucionais mais bem entendidas pelo conceito de necropolítica, 
que naturaliza e inclusive provoca a morte de populações mais vulneráveis1 (Mbembe, 
2016; Cepedisa & Conectas - Direitos Humanos, 2021). 

Para Norbert Elias (2001), nas sociedades industriais desenvolvidas a morte passa pelo 
isolamento emocional do morto e dos moribundos, reforçado pelos avanços tecnológicos 
que permitem o prolongamento da vida e possibilitam a terceirização dos cuidados com 
os velhos, encobrindo-se dessa forma o processo de adoecer e morrer. Para esse autor, 
um constrangimento compartilhado com relação à finitude da vida leva à separação 

1 Sobre as políticas institucionais que favoreceram a propagação da pandemia no Brasil, ver especialmente 
Cepedisa & Conetas - Direitos Humanos, 2021. 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-68672020000100008&lng=pt&nrm=iso
https://revistas.ufrj.br/index.php/ae/article/view/8993
https://revistas.ufrj.br/index.php/ae/article/view/8993
http://www.conectas.org/publicacao/boletim-direitos-na-pandemia-no-10/
http://www.conectas.org/publicacao/boletim-direitos-na-pandemia-no-10/
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entre os moribundos e os vivos, e somente as rotinas institucionalizadas dos hospitais 
ofereceriam alguma forma de estruturação social para a situação de morrer, embora, na 
maioria das vezes, tais rotinas, destituídas de sentimento, acabem contribuindo para o 
isolamento do moribundo. Segundo as narrativas dos profissionais da saúde, diante do 
problema da Covid-19 se intensifica de modo radical esse isolamento do moribundo, 
tanto em relação aos seus familiares quanto em relação aos próprios profissionais, que 
interagem com os pacientes portando EPIs que causam receio aos internados. Também 
a virtualização dos processos de despedida é uma nova forma, radical, de experenciar o 
processo de morrer, que paradoxalmente aproxima as pessoas sem o encontro físico que 
até então caracterizava os rituais funerários.

No editorial da The Lancet aqui mencionado enfatiza-se que 2020 “foi um ano trau-
mático e de testes para a força de trabalho em saúde globalmente” (Health..., 2021: 
347), e que em vista da contribuição e lutas desse segmento, a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) designou 2021 como o Ano Internacional dos Trabalhadores da Saúde. 
A campanha da OMS destaca a necessidade de investimentos por parte dos governos 
na força de trabalho para atuar na saúde, na educação e na aprendizagem para geren-
ciar a pandemia de Covid-19, visando a manter os serviços de saúde e a preparar esses 
profissionais para a disponibilização de vacinas. Os governos também têm o dever de 
proteger os trabalhadores da saúde, priorizando a sua vacinação, e, a longo prazo, de 
resolver o déficit substancial na força de trabalho em saúde em todo o mundo.

Acrescentamos que é urgente que disciplinas na área da formação em saúde abordem 
formas de lidar com a morte e de evitar contaminações no ambiente hospitalar. Também 
é urgente reorganizar os espaços de convívio e relaxamento no âmbito hospitalar (como 
os refeitórios e áreas de lazer) por onde circulam os profissionais da saúde, de modo a 
torná-los seguros e aprazíveis, bem como manter um suporte psicossocial efetivo para 
aqueles que estão na linha de frente da pandemia.
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Agentes de Combate às Endemias
uma população em risco no enfrentamento da Covid-19
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CONTEXTO EPIDEMIOLÓGICO, PROCESSO DE TRABALHO, ADOECIMENTO E MORTE 
DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

A pandemia de Covid-19 tem afetado toda a população, em especial os que se en-
contram em situação de vulnerabilidade, como os trabalhadores e trabalhadoras 

de atividades essenciais da área da saúde. Os/as agentes de combate às endemias 
(ACEs) atuam no “combate”1 a vetores de doenças utilizando agrotóxicos e estão sub-
metidos à exposição contínua a esses produtos, sem acompanhamento médico, o que 
tem resultado em processos de adoecimento e mortes. Alguns dos sinais e sintomas 
relacionados a essa exposição podem ser semelhantes aos de outras doenças, como a 
Covid-19. As condições de trabalho colocam os/as ACEs em risco de Covid-19 devido 
à circulação frequente e à sua necessidade de entrar nas residências. Além disso, a se-

1 O termo “combate” remete à abordagem utilizada no país há décadas para enfrentamento das arboviroses, 
em campanhas de “eliminação” de vetores, empregando agrotóxicos como principal arma, o que tem se 
mostrado ineficaz ao longo do tempo e exposto a população a seus efeitos negativos (ver mais detalhes 
desta discussão no boletim Saúde&Trabalho Mata Mosquitos, 2021).

http://www.cesteh.ensp.fiocruz.br/sites/default/files/informativo_ano4_03_08_final.pdf
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melhança entre os sintomas da Covid e os sintomas da exposição aos agrotóxicos pode 
prejudicar a adoção das medidas de prevenção e retardar o diagnóstico e o tratamento, 
agravando o quadro de saúde (Saúde&Trabalho Mata Mosquitos, 2020). 

O Centro de Estudos em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana da Escola 
Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz (Cesteh/Ensp/
Fiocruz) divulgou, em abril de 2020, por meio do projeto multicêntrico Estudo do 
Impacto à Saúde de Agentes de Combate às Endemias/Guardas de Endemias pela 
Exposição a Agrotóxicos no Estado do Rio de Janeiro, uma nota técnica (Cesteh, 
2020) desaconselhando as visitas domiciliares pelos/as ACEs adoecidos/as e/ou 
imunocomprometidos/as (como resultado da exposição a agrotóxicos no processo de 
trabalho), enquanto durasse a pandemia, pois o distanciamento físico associado ao uso 
de máscaras adequadas e à vacinação são as principais medidas de proteção à saúde, 
segundo o conhecimento científico atual. Na nota técnica também se recomenda a 
implementação de estratégias de orientação realizadas remotamente para prevenção de 
doenças transmitidas por vetores.

Esse projeto multicêntrico é desenvolvido pelo Cesteh/Ensp/Fiocruz em conjunto 
com vários parceiros: Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca), 
Instituto Aggeu Magalhães (IAM/Fiocruz Pernambuco), Escola Politécnica de Saúde 
Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz), Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
(Unirio), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Fundação Centro 
Universitário Estadual da Zona Oeste (Uezo) e sindicatos da categoria – Sindicato 
dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social do Estado do Rio de 
Janeiro (Sindsprev/RJ), Sindicato dos Trabalhadores no Combate às Endemias e Saúde 
Preventiva no Estado do Rio de Janeiro (SintsaúdeRJ) e Sindicato dos Trabalhadores do 
Serviço Público Federal no Estado do Rio de Janeiro (Sintrasef). Esse amplo conjunto de 
parceiros evidencia um processo com o qual se busca avançar na construção de uma 
comunidade científica ampliada com a participação de trabalhadores/as, estudantes e 
pesquisadores/as (Larentis et al., 2020). 

Os/as ACEs têm lutado permanentemente para garantir direitos trabalhistas, como o 
acesso a medidas de prevenção de intoxicações, que incluem treinamento, equipamentos 
de proteção individual (EPIs) adequados e acesso a exames periódicos para avaliação das 
condições de saúde, principalmente em razão da exposição a agrotóxicos empregados 
no processo de trabalho, que tem levado ao adoecimento e a mortes precoces (Meirelles 
et al., 2021; Larentis et al., 2021). 

http://www.cesteh.ensp.fiocruz.br/boletins-informativos-do-projeto-guardas-de-endemias
http://www.sintsauderj.org.br/noticia/covid19-fiocruz-divulga-nota-tecnica-contra-trabalho-de-campo-de-agente-de-combate-as-endemias
http://www.sintsauderj.org.br/noticia/covid19-fiocruz-divulga-nota-tecnica-contra-trabalho-de-campo-de-agente-de-combate-as-endemias
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As doenças crônicas e os quadros de imunocomprometimento manifestados pe-
los/as ACEs, somados às condições de insalubridade dos locais de trabalho e demais 
formas de precarização trabalhista, tornam estes/as trabalhadores/as mais suscetíveis 
a doenças infecciosas, tal como a Covid-19, podendo agravar ainda mais sua situação 
de saúde (Cesteh, 2020). Instituições de saúde americanas, como o Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) e a Occupational Safety and Health Administration 
(Osha), reconhecem que pessoas de qualquer idade com sérias condições médicas 
subjacentes e presença de condições médicas crônicas devem receber amplos cuidados 
(CDC, 2021; Osha, 2020). Assim, é fundamental reforçar os serviços de saúde para 
prevenção e acompanhamento desses/as trabalhadores/as e seus familiares, incluindo 
a atenção às sequelas oriundas da Covid-19.

A ATUAÇÃO DO/A AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS E DO/A TÉCNICO/A DE 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

As ações de vigilância e “combate” às endemias de arboviroses (dengue, zika, chi-
cungunha) e a outras doenças como malária, doença de Chagas, leishmaniose etc. vêm 
sendo desenvolvidas no Brasil ao longo de quase 75 anos por trabalhadores e traba-
lhadoras de nível fundamental e médio, hoje denominados/as, em sua maioria, no país, 
agentes de combate às endemias (Barbosa, Gondim & Oliveira, 2016; Meirelles et al., 
2021; Larentis et al., 2021). 

O complexo cenário da atuação desses/as trabalhadores/as de campo é marcado 
pelo grande número de denominações, devido à diversidade de cargos (como agente 
de saúde, agente de saúde pública, agente de combate às endemias, guarda de ende-
mia etc.), para designar esse/a profissional, sendo ACE a mais usual. Mais recente-
mente ocorreram mudanças nas atribuições dos/das trabalhadores/as técnicos/as de 
nível médio, o que possibilitou sua inserção nas estruturas operacionais da Vigilância 
em Saúde, com ênfase na promoção da saúde, e assim foi preciso redefinir o perfil 
desses/as trabalhadores/as e ampliar suas atribuições, o que levou à sua redenomi-
nação como técnicos/as de vigilância em saúde (TVS). Outro aspecto problemático 
para esse grupo de trabalhadores/as é a grande diversidade de tipos de contrato de 
trabalho (celetistas, Regime Jurídico Único, terceirizados por organizações sociais) e os 
diferentes vínculos institucionais – municipal, estadual e federal –, com regimes de tra-
balho diferenciados. Também o grande contingente de trabalhadores/as com idade avan-
çada distingue a categoria (Gondim, Monken & Pereira, no prelo; Meirelles et al., 2021). 

http://www.sintsauderj.org.br/noticia/covid19-fiocruz-divulga-nota-tecnica-contra-trabalho-de-campo-de-agente-de-combate-as-endemias
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
http://www.abho.org.br/wp-content/uploads/2020/03/DiretrizesdaOSHA3990-TRAD-CORONAVIRUS.pdf
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Os/as ACEs são profissionais que acompanharam a história da saúde pública do 
país e hoje, junto com os TVS, são fundamentais nas ações de controle de endemias e 
epidemias, pois trabalham com as equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) da Atenção 
Primária à Saúde (APS), auxiliando na integração entre as vigilâncias epidemiológica, 
sanitária, ambiental e da saúde do trabalhador.

O processo de trabalho do/a ACEs e TVS está estruturado com base no conheci-
mento epidemiológico, no saber popular, no planejamento estratégico situacional e na 
comunicação como ferramentas fundamentais para se dialogar e agir com a população 
e demais atores visando à produção social de saúde nos territórios. Permite ainda que 
eles/as identifiquem condições de vida e situação de saúde – problemas e potenciali-
dades –, para desenvolver ações em conjunto com diferentes atores, recursos sociais e 
setores de atuação governamental (Gondim & Monken, 2017). 

O trabalho conjunto e complementar entre os/as ACEs/TVS e os/as agentes comuni-
tários de saúde (ACS) em uma base territorial comum é estratégico e desejável quando 
se trata de identificar os problemas de saúde-doença da comunidade e neles intervir 
oportunamente, facilitar o acesso da população às ações e serviços de saúde e prevenir 
doenças (Gondim, Monken & Pereira, no prelo).

Diante das múltiplas determinações do processo saúde-doença-cuidado, é preciso 
ressignificar o processo de trabalho, o que exige: novo olhar para o território; novas 
configurações e arranjos assistenciais mais pautados em necessidades do que em de-
mandas; e, sobretudo, novos sujeitos articuladores territoriais, que estabeleçam, siste-
maticamente, pontes entre os usuários, as equipes de saúde e demais setores sociais 
envolvidos com a produção social da vida (Gondim, Monken & Pereira, no prelo).

PRECARIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO, EXPOSIÇÃO AOS 
AGROTÓXICOS E SOFRIMENTO MENTAL

Apesar do potencial e da importância destes/as trabalhadores/as em sua atuação na 
saúde dos territórios, a situação que enfrentam é a imposição, por diferentes níveis 
governamentais, de processos de trabalho centrados não na perspectiva do processo 
saúde-doença, mas no “combate” às doenças mediante o uso de agrotóxicos para “eli-
minação” de mosquitos e outros vetores, que não necessariamente levam ao contro-
le efetivo das doenças (Augusto et al., 2016; Meirelles et al., 2021). O resultado são 
condições de trabalho precarizadas, com exposição por décadas a diferentes classes 
de agrotóxicos e sem avaliação periódica de saúde, que deveria ser obrigatória (Brasil, 
2019a), levando a processos de adoecimento e morte, situação que tem se intensificado 
nos últimos anos (Saúde&Trabalho Mata Mosquitos, 2020; Larentis et al., 2021).

https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/publicacoes-svs/dengue/manual_protecao_agentes_endemias.pdf/view
https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/publicacoes-svs/dengue/manual_protecao_agentes_endemias.pdf/view
http://www.cesteh.ensp.fiocruz.br/boletins-informativos-do-projeto-guardas-de-endemias
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Além de todo o contexto de exposição, adoecimento e morte, as condições de 
trabalho precarizadas e sobrecarga de trabalho, a realidade socioeconômica do país, o 
desemprego e a violência armada nos territórios são importantes fatores de sofrimento 
mental nessa categoria. Uma pesquisa constatou que os/as ACS e os/as ACEs foram 
as categorias que mais relataram medo do novo coronavírus (91,3%), percentual 
maior que o observado entre os/as profissionais de enfermagem (84,3%). Em relação 
à percepção do preparo para lidar com a crise, apenas 7,6% dos/das ACS e ACEs se 
sentiam preparados/as para atuar no enfrentamento da pandemia (Lotta et al., 2020). 

Os/as ACEs e TVS são alocados/as em pontos de apoio, na maioria inadequados para 
a garantia de segurança das suas atividades cotidianas com agrotóxicos e para medidas 
de higiene e proteção contra a transmissão do novo coronavírus. Em relação aos EPIs, 
sabe-se que raramente são fornecidos e, quando os há, em muitos casos são de má 
qualidade e/ou inadequados para as atividades realizadas pelos agentes de campo, por 
não oferecerem a proteção requerida (Cesteh, 2020; Meirelles et al., 2021; Larentis et 
al., 2021). O local para troca de roupas e manejo de material e equipamento contamina-
dos requer áreas devidamente planejadas de acordo com as diretrizes de biossegurança. 
Como agravante, tais equipamentos perdem validade e/ou se desgastam, sem substitui-
ção em tempo hábil. 

Essas condições de trabalho tornam um desafio seguir as recomendações das au-
toridades de saúde pública para o controle e bloqueio das cadeias de transmissão do 
novo coronavírus.

CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO EXPOSTA A AGROTÓXICOS

Os/as ACEs e TVS são alvos de riscos biológicos, mecânicos, físicos e principal-
mente químicos, devido à nocividade do processo de trabalho caracterizado pela expo-
sição contínua a diversos tipos de agrotóxico, o que pode significar danos reversíveis 
ou permanentes à saúde. Ao longo das últimas décadas, identificou-se que esses/as 
trabalhadores/as vêm sofrendo exposição continuada a produtos neurotóxicos e/ou can-
cerígenos, como os organoclorados (BHC e DDT, atualmente proibidos no Brasil), orga-
nofosforados (temefós, fenitrotiona e malationa), carbamatos (bendiocarbe), piretroides 
(deltametrina), benzoilureias (diflubenzuron), alguns dos quais já banidos em outros 
países ou restritos por acordos internacionais (Cesteh, 2020; Larentis et al., 2021). 

Pelas alterações de saúde observadas e por serem imunocomprometidos devido à 
exposição aos agrotóxicos (Lee & Choi, 2020), essa população está potencialmente mais 
suscetível a infecção pelo novo coronavírus, quadro agravado ainda mais pelas condições 
de insalubridade e precarização dos locais de trabalho desses agentes de campo (CDC, 

https://ieps.org.br/wp-content/uploads/2020/06/rel01-saude-covid-19-depoimentos.pdf
http://www.sintsauderj.org.br/noticia/covid19-fiocruz-divulga-nota-tecnica-contra-trabalho-de-campo-de-agente-de-combate-as-endemias
http://www.sintsauderj.org.br/noticia/covid19-fiocruz-divulga-nota-tecnica-contra-trabalho-de-campo-de-agente-de-combate-as-endemias
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
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2021; Osha, 2020; Cesteh, 2020). Essas condições os tornam potencial grupo de risco 
para a Covid-19 e a transmissão do novo coronavírus (Brasil, 2019a; Cesteh, 2020; 
Saúde&Trabalho Mata Mosquitos, 2020). 

Diante da nocividade da exposição aos agrotóxicos para a saúde humana, o princípio 
da precaução deve ser aplicado imediatamente, para resguardar a saúde dos/das ACEs 
e TVS, não se permitindo o manuseio desses produtos no controle vetorial. Devem 
ser adotados métodos alternativos, não centrados no uso desses venenos, tais como 
remoção mecânica, armadilhas para redução e controle de população de mosquitos, 
educação em saúde para a população e/ou manejo integrado de vetores (Saúde&Trabalho 
Mata Mosquitos, 2020). 

No estado do Rio de Janeiro, desde o último concurso para a categoria, em 1994, o 
quadro de ACEs, em diferentes cargos, chegou a 10 mil servidores/as. Hoje, segundo o 
Ministério da Saúde (MS), são cerca de 6.200 trabalhadores/as, devido às aposentado-
rias e mortes (Saúde&Trabalho Mata Mosquitos, 2020). Dados de uma série histórica 
de 1942 até outubro de 2018 fornecidos pelo Núcleo Estadual do MS no Rio de Janeiro 
(Nerj/MS) demonstraram aumento significativo no número de óbitos nessa categoria 
nos últimos anos. Até 2010, eram menos de 5 óbitos/ano e este número aumentou 
para cerca de 40 óbitos/ano a partir de 2015. Do total de 318 óbitos identificados 
nesse levantamento, 70% ocorreram após 2011 e 50% de 2015 até outubro de 2018. 
Vários tipos de doença causaram 5.024 afastamentos do trabalho, segundo dados 
extraídos do Sistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (Siass), também for-
necidos pelo Nerj. Embora o número de trabalhadores/as em atividade profissional em 
cada um dos anos seja aproximado, pode-se observar o aumento expressivo tanto em 
números absolutos quanto em proporção do número de trabalhadores/as na ativa. 
A avaliação das declarações de óbitos fornecidas por familiares de ACEs (Larentis et 
al., 2021) indicou que 75% estavam em idade produtiva (40-59 anos), com média 
de 54 anos, isto é, abaixo da expectativa de vida dos/das brasileiros/as (IBGE, 2018). 
As principais causas de morte desses/as trabalhadores/as foram doenças do apare-
lho circulatório (39%, incluindo insuficiência cardíaca, hipertensão arterial sistêmica, 
infarto agudo do miocárdio e doença isquêmica crônica do coração) e câncer (15%). 
De acordo com o documento Saúde Brasil 2018, as doenças cardíacas também são a 
primeira causa de morte no Brasil e no mundo, e o câncer é a décima causa no Brasil 
e sexta no mundo; entretanto, nessa população de ACEs o câncer é a segunda causa 
de morte (Brasil, 2019b). 

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
http://www.abho.org.br/wp-content/uploads/2020/03/DiretrizesdaOSHA3990-TRAD-CORONAVIRUS.pdf
http://www.sintsauderj.org.br/noticia/covid19-fiocruz-divulga-nota-tecnica-contra-trabalho-de-campo-de-agente-de-combate-as-endemias
https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/publicacoes-svs/dengue/manual_protecao_agentes_endemias.pdf/view
http://www.sintsauderj.org.br/noticia/covid19-fiocruz-divulga-nota-tecnica-contra-trabalho-de-campo-de-agente-de-combate-as-endemias
http://www.cesteh.ensp.fiocruz.br/boletins-informativos-do-projeto-guardas-de-endemias
http://www.cesteh.ensp.fiocruz.br/boletins-informativos-do-projeto-guardas-de-endemias
http://www.cesteh.ensp.fiocruz.br/boletins-informativos-do-projeto-guardas-de-endemias
http://www.cesteh.ensp.fiocruz.br/boletins-informativos-do-projeto-guardas-de-endemias
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/23200-em-2017-expectativa-de-vida-era-de-76-anos
https://pesquisa.bvsalud.org/bvsms/resource/pt/mis-40352
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PERSPECTIVAS DE ATUAÇÃO DOS/DAS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 
E TÉCNICOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO CENÁRIO DE ENFRENTAMENTO 
DA COVID-19

Há limitação nas estratégias vigentes de enfrentamento das arboviroses, das quais se 
destaca o uso intensivo de agrotóxicos adotado por diferentes esferas governamentais, 
e fica igualmente claro que as origens do problema não estão meramente na dispersão 
do vetor, mas se articulam aos determinantes sociais da saúde (Fernandes et al., 2018). 
Além disso, o elevado número de casos de Covid-19, juntamente com o de casos 
de arboviroses, pode aumentar a procura por atendimento nas unidades de saúde, 
o que faz aumentar o risco de contágio pelo novo coronavírus (Lorenz, Azevedo & 
Chiaravalloti-Neto, 2020).

Neste período de pandemia causada pelo novo coronavírus, os/as ACEs podem, em 
seu importante trabalho territorializado, desenvolver atividades de vigilância em saúde 
emergencial para elaboração e implementação de planos de ação educativo, de comuni-
cação e de manejo integrado de vetores para as arboviroses e outras endemias, identifi-
cando os recursos da comunidade, a localização de populações vulneráveis e utilizando 
a linguagem local, de modo a divulgar informações para o enfrentamento da Covid-19. 
Isso porque, mesmo com todas as atenções voltadas para o novo coronavírus, as auto-
ridades e a população não devem se descuidar da ameaça das arboviroses, que ronda a 
população há longo tempo, com possibilidade de epidemias periódicas. 

As atividades em campo dos/das ACEs e TVS devem ser adaptadas de modo a ga-
rantir a proteção e segurança da população e também dos/das trabalhadores/as, com 
orientação clara sobre medidas de proteção coletiva e individual e asseguração de EPIs 
para os profissionais. Além disso, deve-se seguir a recomendação que consta na nota 
informativa n. 8 do MS (Brasil, 2020), de que, quando possível, a visita domiciliar seja 
realizada apenas na área peridomiciliar (frente, laterais e fundo do quintal ou terreno). 
Além disso, os/as ACEs e TVS considerados/as em situação de risco devem ser afasta-
dos/as de suas atividades laborais realizadas no campo, enquanto durar a pandemia. 
Inserir os/as ACEs e TVS nos grupos de risco prioritários para a vacinação contra Co-
vid-19 é necessário para a proteção desses/as trabalhadores/as, para que eles/as possam 
auxiliar a população no enfrentamento da pandemia.

https://www.gov.br/depen/pt-br/arquivos/Nota_Informativa_8___Coronavirus_APS_Prisional.pdf
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RECOMENDAÇÕES PARA PROTEÇÃO DOS/DAS AGENTES DE SAÚDE DE CAMPO 
(ACE E TVS), E DA POPULAÇÃO, NO PROCESSO DE TRABALHO DURANTE A 
PANDEMIA DE COVID-19

Para o trabalho desenvolvido pelos/as ACEs e TVS, diante da pandemia, da vulne-
rabilidade e dos riscos devem ser empregados planos e protocolos de biossegurança 
e de saúde do/a trabalhador/a específicos e adequados ao novo cenário, nos quais 
se leve em conta a incorporação de mudanças no processo de trabalho, orientações 
quanto a medidas de proteção coletiva e individual e a disponibilização de equipamen-
tos e EPIs apropriados, como forma de prevenir a transmissão do coronavírus ou de 
quaisquer outros que venham a surgir.

A vigilância em saúde, para organização e efetividade da rede de atenção à saúde 
do SUS, precisa ser ativa para os/as seus próprios/as trabalhadores/as, visando à saúde 
do/a trabalhador/a e à promoção da saúde da população em geral. Isso implica ações 
emergenciais e estratégicas para os diversos tempos epidêmicos e, posteriormente, 
endêmicos da Covid-19 e de outras doenças emergentes e reemergentes. Assim, 
seguem-se algumas recomendações.

1. Manter o máximo possível de distanciamento físico em todas as atividades 
realizadas, a fim de observar as medidas de proteção da saúde dos trabalhado-
res/as e da população assistida.

2. Reestruturar, fornecer e assegurar condições para o trabalho, e que este possa 
ser realizado, quando possível, de forma remota. As estratégias de orientação 
(organizada pelos próprios/as trabalhadores/as), comunicação e educação em 
saúde da população devem ser prioritariamente realizadas a distância (por 
telefone e internet), de forma a manter os programas de redução da infestação 
por vetores e das doenças por eles transmitidas.

3. Sobre o trabalho no campo/visitas domiciliares

3.1. Priorizar e/ou contratar trabalhadores/as que estejam fora dos grupos de 
risco (por idade, adoecimento, imunocomprometimento etc.) para aten-
der às demandas do campo, uma vez que, em muitos locais, o número 
desses profissionais é insuficiente, o que acarreta sobrecarga de trabalho 
para aqueles que muitas vezes precisam cobrir áreas que estão sem aten-
dimento por falta de pessoal;

3.2. Aperfeiçoar o levantamento de índice do Aedes aegypti empregado du-
rante o tratamento dos imóveis a cada ciclo, mantendo a continuidade, 
assim como a notificação de arboviroses durante a pandemia, desen-
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volvendo estratégias adequadas de comunicação popular. Se necessário, 
contratar novos/as trabalhadores/as fora dos grupos de risco para reali-
zação do levantamento;

3.3. Reestruturar as visitas domiciliares, que devem assumir nova feição e ser 
realizadas no peridomicílio, em local aberto, usando-se os EPIs necessá-
rios à proteção contra o novo coronavírus e mantendo-se o distancia-
mento físico preconizado;

3.4. Reestruturar os ambientes de trabalho dos/das ACEs e TVS, que devem 
ser modificados segundo as recomendações da Osha (2020) e do MS 
(Brasil, 2020), de forma a permitir a realização das medidas de higieni-
zação dos materiais e equipamentos utilizados, assim como das mãos, 
e todas as demais medidas necessárias aos/as trabalhadores/as, como 
paramentação, troca de roupas, banhos e manejo de resíduos perigosos, 
entre outras. Além disso, a disponibilidade de EPIs é essencial para pro-
teger tanto os/as profissionais e suas famílias quanto as pessoas a serem 
visitadas, impedindo que eles/as se transformem em elos de transmissão 
da Covid-19. Devem também ser seguidos os preceitos para a proteção à 
saúde desses/as trabalhadores/as registrados no documento do MS (Bra-
sil, 2019a), o que não tem ocorrido;

3.5. Desenvolver ações de qualificação e de atualização para o manejo das águas 
e dos resíduos, tanto nas instalações laborais como nas comunitárias 
e domiciliares (peridomiciliar e intradomiciliar), necessário para a 
efetividade das barreiras sanitárias múltiplas dos/das trabalhadores/as e 
para orientação da população. As ações de limpeza das mãos, higiene 
pessoal, higiene alimentar, cuidados com instalações hidrossanitárias 
e saneamento domiciliar requerem, para sua efetividade, o acesso aos 
componentes da triangulação água, sabão (saneantes) e orientações de 
higiene (educação em saúde).

4. Organizar junto com a ESF/APS o manejo integrado dos vetores com ações 
combinadas de controles jurídico, educacional, epidemiológico, físico, genético 
e biológico, de acordo com as especificidades do território, suas condições de 
vida, seus atores sociais e os recursos comunitários disponíveis.

5. Garantir o acompanhamento psicológico aos/as trabalhadores/as, devido ao 
sofrimento mental gerado pelo processo de trabalho, pela convivência com a 
violência no território e com a pandemia, assim como pela possibilidade de 
contágio pelo novo coronavírus. 

http://www.abho.org.br/wp-content/uploads/2020/03/DiretrizesdaOSHA3990-TRAD-CORONAVIRUS.pdf
http://www.gov.br/depen/pt-br/arquivos/Nota_Informativa_8___Coronavirus_APS_Prisional.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/publicacoes-svs/dengue/manual_protecao_agentes_endemias.pdf/view
https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/publicacoes-svs/dengue/manual_protecao_agentes_endemias.pdf/view
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6. Providenciar transporte dos/das trabalhadores/as para deslocamento até os 
territórios e disponibilizar materiais adequados para o desenvolvimento de 
suas atividades (conforme detalhado no item 3).

7. Garantir afastamento das ações de campo dos/das trabalhadores/as com mais 
de 60 anos, com comorbidades, adoecimento e imunocomprometimento 
devido à exposição a agrotóxicos, e das trabalhadoras grávidas.

8. Readequar as práticas dos/das ACEs e TVS, que se inserem na rede de forma 
periférica, fragmentada e desarticulada, em decorrência dos atuais modelos 
operacionais, cuja estruturação se limita às ações de inspeção e a campanhas 
direcionadas, de acordo com agravos territoriais como dengue, zika e doença 
de Chagas, por exemplo.

9. Desenvolver capacitação emergencial dos/das ACEs e TVS sobre as medidas 
de proteção aos/as trabalhadores/as e de atuação (já expostas aqui), para o 
enfrentamento no campo e remotamente, junto com a APS e a população, por 
meio da organização de ações educativas e comunicativas.

10. Desenvolver ações conjuntas com ACS nas visitas domiciliares, quando for 
possível, sobretudo para os/as idosos/as, pessoas com doenças preexistentes, 
gestantes e outros grupos de risco, para prevenção das arboviroses e outras 
endemias nos peridomicílios e nos espaços públicos.

11. Desenvolver junto com a ESF/APS e a população ações de campo que favo-
reçam a observância das medidas preconizadas pelas autoridades sanitárias, 
voltadas para o distanciamento físico, a proteção individual e a higiene pes-
soal e coletiva. 

12. Desenvolver junto com a ESF/APS e a população ações de mobilização para 
distribuição de cestas básicas, produção (e/ou arrecadação) e distribuição de 
refeições prontas com entidades civis (ONGs, grupos socioculturais, igrejas, 
clubes e outros) e públicas (escolas e outros) no território.

13. Desenvolver de forma remota ações organizadoras do trabalho da equipe 
no território (nas microáreas da ESF, quando for o caso, e nos bairros e 
comunidades); na produção de materiais comunicativos; na identificação 
e contato com lideranças locais e entidades civis; na formulação de vídeos 
de orientação; na produção e divulgação de matérias e músicas em jor-
nal comunitário, programas em rádios comunitárias, carro de som, redes 
virtuais, e na construção de grupos de troca de mensagens com usuários 
para disseminar informações e acompanhar as pessoas, em articulação com 
lideranças comunitárias que administram canais de comunicação nas redes 
sociais do território.
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14. Desenvolver ações de comunicação em saúde, esclarecendo a população 
sobre a importância do trabalho dos/das ACEs e TVS.

15. Garantir acompanhamento médico permanente a todos/as os/as ACEs, TVS e 
ACS que atuam no combate às endemias e no enfrentamento das pandemias.

Com a nota técnica que deu base para a elaboração deste capítulo, o Cesteh (2020) 
buscou fornecer respaldo científico à proteção dos/das ACEs na pandemia e fortalecer 
a luta dos/das trabalhadores/as e sindicatos por melhores condições de trabalho e 
contra a redução salarial decorrente de cortes nas rubricas orçamentárias do trabalho 
de campo. E trouxe elementos para orientar as negociações com os/as gestores/as de 
alguns municípios para a organização do trabalho em forma de rodízio, permitindo 
que trabalhadores/as alternassem trabalho remoto e presencial, uma a duas vezes na 
semana, durante a pandemia. 

Apesar de toda a luta dos/das trabalhadores/as, que contou com o apoio dos/das 
pesquisadores/as, o trabalho de campo com uso de agrotóxicos continua sendo rea-
lizado em muitos municípios, com um novo ciclo que se iniciou em janeiro de 2021, 
em pleno recrudescimento da pandemia. Se o trabalho dos os/as ACEs e TVS tivesse 
se orientado pela perspectiva da educação em saúde e vigilância entre as populações 
e territórios, o cenário de enfrentamento da Covid-19 poderia ter sido diferente, assim 
como o de outras doenças em que os/as trabalhadores/as atuam e continuaram existin-
do durante a pandemia.
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Sofrimento Mental e Trabalho 
na Pandemia de Covid-19 

com a palavra, profissionais da saúde de UTIs 
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Davi da Silveira Barroso Alves, Aline Silva-Costa e Rosane Härter Griep

O estudo que relataremos aqui baseia-se em relatório e apresentação sobre a atuação 
de profissionais da saúde durante a pandemia de Covid-19. Analisamos os fatores 

que afetam sua saúde mental com base em sua própria vivência dos riscos e adversidades 
no trabalho. Abordamos mudanças na atividade profissional em decorrência da pandemia 
e ressaltamos os aspectos que afetaram a saúde mental, considerando a visão desses 
profissionais sobre o que fariam se tivessem total autonomia para promover mudanças 
em seu trabalho. Dessa forma, procuramos subsidiar ações voltadas para atenuar as 
adversidades e o inevitável sofrimento mental dessa categoria em futuras pandemias e 
situações similares.

Desde as primeiras notícias sobre a nova doença, a experiência acumulada em países 
da Ásia nos surtos de síndrome respiratória aguda grave (Sars) e síndrome respiratória 
do Médio Oriente (Mers) foi essencial como aporte importante para o novo desafio em 
saúde pública. Tratava-se não só de questões de infraestrutura e insumos necessários à 
assistência aos pacientes, mas também da preocupação com a força de trabalho no que 
tange à prevenção da transmissão nosocomial e a medidas voltadas para o bem-estar 
mental (Phua et al., 2020). No Brasil, o Grupo de Trabalho em Saúde Mental e Atenção 
Psicossocial (GT Smaps), que envolve o Centro de Pesquisas em Emergências e Desastres 
em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz (Cepedes/Fiocruz), o Programa de Pós-Graduação 
em Saúde Pública da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (PPGSP/Ensp/
Fiocruz) e a Fundação Oswaldo Cruz de Brasília (Fiocruz Brasília), também se utilizou de 
evidências da literatura científica sobre as emergências sanitárias decorrentes da Sars e 
da Mers (Noal, Passos & Freitas, 2020). 
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O material que ora apresentamos baseia-se na Pesquisa Saúde Mental em Profissionais 
de Saúde Frente à Pandemia de Covid-19: informação para ações em saúde do trabalhador, 
realizada em colaboração com a Policlínica Piquet Carneiro, da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (Uerj), um dos primeiros centros de referência em testagem para Covid-19 
no Rio de Janeiro. Tendo em vista a priorização dos testes para profissionais da saúde, a 
pesquisa abrange trabalhadores de várias categorias profissionais que atuam em todos 
os níveis de complexidade da saúde, incluindo unidades básicas de saúde, unidades de 
pronto atendimento, clínicas, secretarias de Saúde e, principalmente, hospitais gerais e 
especializados públicos e privados, incluindo hospitais de campanha.

A SAÚDE MENTAL DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM SITUAÇÕES DE SURTOS E 
PANDEMIAS 

A Covid-19 passou rapidamente de emergência de saúde pública de importância 
internacional a pandemia, gerando preocupação em organismos internacionais e insti-
tuições de pesquisa em todo o mundo. No Brasil, já no primeiro semestre de 2020 fo-
ram estruturadas redes de colaboração científica e social relacionadas a esta emergência 
sanitária, como a Rede CoVida - Ciência, Informação e Solidariedade e o Observatório 
Fiocruz Covid-19 - Informação para a Ação, entre outras. 

Nessa ocasião, diversas publicações registravam o impacto da pandemia sobre a 
saúde mental dos profissionais da saúde, identificando as fontes de seu sofrimento 
mental (Lai et al., 2020; Rolim Neto et al., 2020). No tocante à doença em si, salientam-
se a facilidade de transmissão, a alta morbidade e seu potencial efeito fatal. Na lida 
com os pacientes, as equipes se deparam com uma doença que se agrava rapidamente, 
casos graves em pacientes de todas as idades, contato com colegas de trabalho que se 
contaminam, podendo adoecer gravemente ou morrer, a própria contaminação, riscos de 
infectar familiares e a necessidade de cumprir protocolos que se modificam rapidamente 
em razão do desconhecimento da patologia e seu tratamento (Ayanian, 2020). Dilemas 
éticos e morais em situações de pressão extrema também se incluem entre os fatores 
que geram o desgaste emocional enfrentado pelos profissionais da saúde (Greenberg, 
Docherty & Gnanaprag, 2020). Em conjunto, os riscos de infecção, o desgaste psicológico 
e a sobrecarga de trabalho promovem situações de medo e angústia que podem vir a 
gerar patologias, como depressão e ansiedade (Ornell et al., 2020).

As recomendações e orientações para o enfrentamento do impacto sobre a saúde 
mental dos profissionais da saúde focalizam tanto o autocuidado dos trabalhadores 
como medidas voltadas para os gestores (Noal, Passos & Freitas, 2020). Entre as 

https://jamanetwork.com/journals/jama-health-forum/fullarticle/2764228
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recomendações, estão: disponibilizar e garantir o treinamento em relação aos equipa-
mentos de proteção individual, os EPIs (Heliotério et al., 2020; Teixeira et al., 2020), 
promover mudanças na organização do trabalho buscando alternar atividades de alta 
e baixa tensão, e assegurar momentos e espaços adequados para a alimentação e o 
descanso (Noal, Passos & Freitas, 2020), que devem ser garantidos inclusive para 
trabalhadores com vínculos mais frágeis (Noal, Passos & Freitas, 2020). Incluem-se, 
ainda, a redução da jornada, caso possível, além da testagem regular dos profissionais 
da saúde (Heliotério et al., 2020). 

Há reconhecimento unânime quanto à necessidade de prover apoio psicológico e de 
investir na comunicação contínua com os trabalhadores, em um esforço para mapear 
e divulgar as ações de cuidado com a saúde mental disponíveis em cada local (Noal, 
Passos & Freitas, 2020; Heliotério et al., 2020). De um ponto de vista mais amplo, 
cabe assinalar a recomendação de se considerar a Covid-19 como doença relacionada 
ao trabalho, principalmente para grupos ocupacionais mais expostos, como propõem 
Heliotério e colaboradores (2020). 

A PERSPECTIVA DOS TRABALHADORES DA LINHA DE FRENTE CONTRA A COVID 
SOBRE O TRABALHO 

Breve descrição do estudo

O material aqui apresentado resultou de estudo qualitativo que se seguiu a um es-
tudo epidemiológico baseado em um questionário on-line sobre a percepção de riscos, 
o comprometimento da saúde mental e a organização do trabalho. Os trabalhadores 
eram convidados a preencher o questionário na plataforma Saúde Mental e Trabalho em 
Saúde na Pandemia de Covid-19 ao chegar à Policlínica Piquet Carneiro/Uerj para realizar 
a testagem (ou por e-mail, no caso dos que já haviam sido testados). Ao terminar o 
preenchimento, o profissional era convidado a participar da segunda etapa, que consiste 
em uma entrevista remota. O estudo foi realizado de maio a agosto de 2020.

Do banco de dados geral, constituído por 4.904 trabalhadores, 1.306 (27%) são 
de interesse para este relato, por atuarem em unidades de tratamento intensivo (UTIs) 
e emergências dos hospitais. Destes, a maioria é do sexo feminino (81,6%), com es-
colaridade mínima de ensino superior (77,5%). Aproximadamente a metade tem idade 
superior a 40 anos (52,2%), é casada ou vive em união (57,3%), cuida de criança ou 
idoso (52,3%) e trabalha em plantões diurnos e noturnos (54,9%). Com relação à sua 
atividade profissional, a maioria a considera um trabalho de risco (85,2%). Proporção 
superior a 70% refere que desde o início da pandemia houve aumento no ritmo de 



338

COVID-19

trabalho, na realização simultânea de atividades diferentes, na ocorrência de situações 
imprevistas e de situações contraditórias, de novos métodos ou instrumentos e no 
número de atendimentos realizados. 

A etapa qualitativa do estudo compôs-se de entrevistas individuais remotas com 
profissionais da saúde e de encontros remotos que reuniam pesquisadores e profissionais 
da saúde, denominados Encontros sobre o Trabalho (Masson, Gomes & Brito, 2015). 

Foram realizadas 80 entrevistas individuais, conduzidas por 13 entrevistadores, que 
participaram de três sessões de treinamento. O roteiro de entrevista abordava o tipo 
de unidade de saúde, o setor e a função, considerando a possibilidade de o profissional 
ter mais de um vínculo, oportunidades de dialogar com a equipe e com os gestores, 
mudança que proporia no trabalho se tivesse total autonomia e a descrição, em uma 
palavra, do sentimento sobre este momento de pandemia, entre outras questões. Nos 
casos de profissionais da saúde com mais de um vínculo de trabalho, a solicitação era de 
que considerassem aquele no qual os riscos de contaminação lhe parecessem maiores. 
Ao final, o profissional da saúde era consultado sobre o interesse em participar dos 
Encontros sobre o Trabalho.

Houve cinco Encontros sobre o Trabalho, com a participação de 16 profissionais da 
saúde. Neles, recorreu-se a dinâmicas em que se colocava em debate a atividade dos 
profissionais da saúde na pandemia. Solicitava-se que cada trabalhador escrevesse três 
palavras que remetessem ao seu trabalho na pandemia, e depois se discutia acerca dos 
seus diversos sentidos no grupo, compartilhando assim suas vivências e sentimentos. 
Finalmente, pedia-se que dissessem que situação gostariam de mudar em seu ambiente 
de trabalho e como o fariam, caso tivessem total autonomia para isso, reforçando uma 
pergunta das entrevistas que pareceu bastante potente para inspirar possíveis ações 
para a saúde dos trabalhadores.

Tendo em vista limitações de espaço e das análises realizadas, os resultados apre-
sentados aqui se referem a 29 profissionais da saúde que atuam em UTIs e emergências 
– 13 enfermeiras/os, 8 técnicos/as de enfermagem, 4 médicos/as e 4 fisioterapeutas –, 
bem como a relatos oriundos dos Encontros sobre o Trabalho.

Aporte de resultados

De maneira geral, os textos derivados das entrevistas são fluidos, no sentido de o 
diálogo retornar a alguns pontos, reafirmando questões abordadas anteriormente. Os 
fatores aos quais os trabalhadores atribuem o sofrimento psíquico emergem quando o 
diálogo aborda as mudanças no trabalho decorrentes da pandemia, assim como quando 
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tratam do que modificariam se tivessem autonomia. Por exemplo, uma enfermeira de 
UTI de hospital público precisou mudar de setor diversas vezes por falta de recursos 
humanos, pois boa parte da equipe adoecera. Ela se refere à necessidade de usar máscara 
que aperta o rosto, face shield, capote e luva por 12 horas, e às vezes por 24 horas, 
quando precisa dobrar o turno, “então a gente se sentia, de uma forma geral, muito 
sobrecarregado”. Tais situações se articulam ao que ela modificaria no trabalho se tivesse 
total autonomia, pois se refere a 1) contratar profissionais da enfermagem, médicos e 
fisioterapeutas, pois não adiantaria comprar materiais e insumos sem que houvesse 
“os profissionais ali para poder estar atuando”, e 2) “pensar em maneiras de fazer uma 
escala diferenciada, talvez ofertar algumas folgas pras pessoas terem um pouco mais de 
alívio diante da rotina”. 

Aumentar a força de trabalho não só reduz a sobrecarga, mas pode permitir à gestão 
oferecer dias de folga para aliviar o cansaço físico e mental decorrente do trabalho. 
Além disso, a ampliação da equipe permite introduzir pausas durante os plantões, tão 
necessárias para a recuperação e alimentação (Ornell et al., 2020). A esse respeito, 
é essencial prover espaços adequados para o descanso e alimentação, incluindo o 
fornecimento de água potável (Noal, Passos & Freitas, 2020), como observado por mais 
de um profissional. Trata-se de necessidades básicas dos profissionais da saúde, que 
devem ser identificadas e supridas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde 
(WHO, 2020).

Cabe destacar o papel das pausas durante o plantão na redução do desgaste decor-
rente do processo de paramentação e desparamentação (Machado et al., 2020). A esse 
respeito, um técnico de enfermagem de UTI de hospital público elogia a chefe do setor 
por adotar a estratégia de dividir a equipe e fazer um intervalo no qual os trabalhadores 
ficam fora da unidade, se revezando: “Foi alternado, então, foi uma forma de contornar 
isso, a dificuldade de estar paramentado o tempo todo. Acho que funcionou, não me 
senti esgotado”.

Os riscos decorrentes do trabalho se expressam no sentimento de impotência 
diante da doença. Como observa uma enfermeira de emergência de hospital público, 
há uma desesperança ligada à sensação “de que você vai se contaminar e não tem 
essa segurança de que terá um caso grave ou leve, você não sabe quem da sua família 
pode ir ou se você mesmo não corre esse risco, então você fica realmente vulnerável a 
qualquer acontecimento”. 

São muitas as situações em que os profissionais se ressentem da reduzida preo-
cupação com a saúde dos trabalhadores e aos riscos por estes assumidos, como na 
orientação de “não usar máscara no início da pandemia para não assustar a população” 

http://www.who.int/publications/m/item/covid-19-public-health-emergency-of-international-concern-(pheic)-global-research-and-innovation-forum
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(médica de emergência de hospital público), ou na restrição da testagem para Covid-19 
apenas a situações graves, no caso de trabalhadores do hospital (técnica de enfermagem 
de UTI de hospital de campanha). A testagem dos profissionais da saúde, inclusive os 
assintomáticos, é medida recomendada para viabilizar a busca ativa de infecção por 
Covid-19 (Heliotério et al., 2020).

Outro aspecto que traduz o descaso com os trabalhadores, expressão usada por 
vários deles, é a falta de acolhida ao profissional que está afastado (enfermeira de 
UTI de hospital público). A seu ver, ela merecia mais do que apenas “seu atestado 
acabou” quando cobrada quanto à volta ao trabalho. Situações de retorno ao trabalho 
ainda com sintomas de Covid-19 foram mencionadas por uma fisioterapeuta de UTI 
de hospital privado. A fala a seguir exemplifica a vivência dos profissionais em relação 
a sua própria saúde.

Eu fiz duas infecções urinárias nesse período porque eu não conseguia sair pra beber 
água por conta da paramentação e não conseguia ir ao banheiro quando eu tinha 
vontade (...). Eu precisei me ausentar dois dias exclusivos do trabalho e tive que 
voltar antes da resolução da doença. (...) Então, assim a gente não tinha suporte, 
“e aí, como é que você está, está precisando de alguma coisa? Você está melhor? 
Você quer que a gente troque a sua escala pra um outro dia?” (...) Então foi mais ou 
menos assim, eu acho que muita gente caiu, ficou mal por conta disso, entendeu? 
Por essa falta de suporte. (Médica de UTI de hospital público)

De maneira geral, os profissionais da saúde se ressentem da falta de apoio psicológico 
nos hospitais. Para uma técnica de enfermagem de emergência de hospital privado, 
“quando você é responsável por um hospital, você é responsável por quem está ali 
dentro”; se tivesse autonomia, ela colocaria “uma assistente social, uma psicóloga, 
disponível para os profissionais da saúde” para que pudessem “tratar o psicológico, não 
só no Covid, mas enquanto estiver trabalhando ali”. Ao mencionar o apoio psicológico 
aos profissionais da saúde que promoveria se tivesse autonomia, uma médica de UTI de 
hospital público lembra que “sempre tem alguém que surta (...) é muita carga, é muita 
pressão em cima da gente”. Uma enfermeira da emergência que atua nas redes pública 
e privada confirma:

Nós não tivemos suporte emocional de maneira nenhuma, nenhuma, nenhuma, 
nenhuma, tá? Foi zero, tanto para os que saíram infectados quanto para os que 
permaneceram dentro da unidade hospitalar, em nenhum momento nós fomos visi-
tados, ou alguém entrou em contato, até mesmo via remota.



341

Sofrimento Mental e Trabalho na Pandemia de Covid-19 

A disponibilização do apoio psicológico parece fazer toda a diferença quando se 
trata de evitar que o sofrimento psíquico venha a desencadear uma manifestação 
psicopatológica (Noal, Passos & Freitas, 2020). Uma enfermeira de UTI de hospital 
público foi afastada por estar com Covid e ficou “bem arrasada, um mês de licença, ainda 
tive a parte psicológica, que ficou superabalada com toda essa movimentação e essa falta 
de tato que eu acho que eles tiveram” (refere-se ao hospital) (...) “Quase que eu entro de 
licença pela psiquiatria”. Ela informa que ao longo desse período foi acompanhada por 
uma psicóloga de uma instituição que semanalmente fazia uma hora de terapia on-line 
e “fez um trabalho muito bacana. E aí, quando terminou o meu atestado por Covid, eu 
consegui retornar”.

Observamos, no entanto, situações em que o suporte psicológico a distância parece 
não ser suficiente para atender às necessidades dos profissionais da saúde. Uma médica 
de UTI e emergência de hospitais públicos, ao falar de seu isolamento em relação à 
família e aos amigos, salienta que

... a gente não tinha nenhum espaço físico no hospital em que a gente literalmente 
pudesse fazer essa catarse. (...) Afinal, todo mundo estava participando de home 
office, psicologia, serviço social. Então, sentimos falta dos profissionais lá dentro na 
batida, junto com a gente. 

Na mesma linha, uma técnica de enfermagem de UTI de hospital público se manifesta 
sobre a importância de reunir a equipe no próprio local de trabalho, enfatizando que os 
trabalhadores não estavam acostumados a ver tanta morte: “Então, galera, ah, toda 
semana, uma vez na semana você tem meia hora com um grupo de apoio aí embaixo, 
depois do plantão”. 

A demanda por um grupo de apoio remete à sensação de alívio advinda quando é 
possível se expressar, com palavras escritas e faladas, em situações de muita angústia. 
Além disso, a ênfase em contar com grupo de apoio no local de trabalho e com a própria 
equipe remete à sugestão de realizar reuniões curtas no início dos plantões, que “podem 
aumentar a sensação de estamos juntos e diminuir a ansiedade da equipe” (Noal, Passos 
& Freitas, 2020: 48). 

Situações sentidas como de grande injustiça contribuem fortemente para o sofri-
mento mental dos profissionais da saúde: 

O fato de estar trabalhando nesse hospital, que é uma grande rede de medicina 
privada, contribuiu muito para o meu sofrimento pessoal, emocional e psíquico, 
porque eu via muitas injustiças e não me conformava com isso. (...) O hospital 
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privado, eu vi que ele era totalmente voltado para o capitalismo, e isso me entristecia 
muito no sentido de que, se eu tinha dois pacientes que precisavam de UTI, o que ia 
ter a vaga mais rápido era aquele que tinha um plano melhor; o que tinha o plano 
mais simples poderia até ser que ele estivesse mais grave, como já aconteceu, só que 
ele iria aguardar porque o plano era mais simples e estava em busca de vaga, mas 
todos os locais estavam lotados. (Enfermeira de emergência de hospital)

O próprio treinamento em relação aos EPIs, considerado uma recomendação essencial 
(Heliotério et al., 2020), pode não surtir o efeito desejado se não houver real preocupação 
em atingir toda a força de trabalho, como salienta um técnico de enfermagem de UTI 
de hospital público. Ao comentar sobre o treinamento ofertado pela instituição, ele 
observa a falta de preocupação com a disponibilidade dos trabalhadores, seja porque 
o treinamento se deu fora do dia de seu plantão, seja porque ocorreu no dia de seu 
plantão, porém sem que houvesse como viabilizar a saída do setor naquele momento. 
Evidencia-se, ainda, a preocupação de trabalhadores com o fato de que os treinamentos 
não eram oferecidos a profissionais da saúde contratados posteriormente. 

A falta de treinamento foi mencionada por uma enfermeira de emergência de hospi-
tal público, que a atribuiu ao fato de, “talvez, ser plantão noturno”. Segundo a traba-
lhadora, o fluxo de informações é prejudicado nos plantões noturnos, o que confirma 
observações de outros autores (Amante et al., 2011); na pandemia essa situação não 
se mostra diferente.

Alguns profissionais abordam a falta de reconhecimento, tão relevante para a 
saúde no trabalho (Dejours & Abdoucheli, 2010), como nesta menção ao fato de o seu 
conhecimento frequentemente não ser considerado nas ações dos gestores: 

Então eu acho que essa questão de ouvir as equipes já seria um ponto altíssimo, 
pois a supervisão, no desespero de dar resposta, acaba mexendo aqui e ali sem 
perguntar a ninguém, sai fazendo, a gente se sentiu pedra de xadrez. (Enfermeira de 
emergência de hospital público)

Quando perguntados sobre o que pode ser melhorado no trabalho, os profissionais 
da saúde trazem elementos que beneficiariam a própria saúde mental e física, como o 
apoio psicológico no hospital. Mas também proposições voltadas para a melhoria da 
assistência ao paciente, como a preocupação com a humanização, trazida por vários 
trabalhadores. Por exemplo, quando questionada sobre mudanças que faria no trabalho, 
uma técnica de enfermagem de hospital de campanha respondeu que promoveria a 
“humanização do paciente”, conjecturando sobre “ter um canal ou qualquer coisa que 
alguém fizesse para poder... a família tem que ter esse contato!”. Uma fisioterapeuta de 
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emergência mudaria o fluxo no hospital, se pudesse, pois considera “muito desumana a 
relação paciente-família, hospital-família (...) a gente não tem uma assistência social que 
pudesse conversar com esse familiar para dar esse suporte, entendeu?”.

A preocupação com a humanização do cuidado remete ao anseio por prover uma boa 
assistência e ao senso de responsabilidade por um trabalho bem feito, que emerge na 
fala dos profissionais da saúde. Em contrapartida, a sensação de não atender ao paciente 
em todas as suas necessidades leva o trabalhador a sofrer e, possivelmente, a adoecer, o 
que permite dizer que a má assistência é fator de sofrimento. 

Como assinalam Lancman e Sznelwar (2004) em análise sobre a psicodinâmica do 
trabalho proposta por Dejours, o trabalho nunca é neutro em relação à saúde, pois 
tanto a favorece quanto pode ser patogênico. A esse respeito, uma enfermeira de UTI de 
hospital público observa 

... esta questão psicológica... porque no primeiro dia em que eu trabalhei naquele 
hospital eu fui dormir chorando. Era muita negligência com os pacientes (...). Não 
havia ventilação mecânica para todos que precisavam, então tínhamos que prati-
camente assistir ao paciente ir para lá, morrendo, sem ter o que fazer. 

Muitos problemas provêm do chamado “SUS real” decorrente do subfinanciamento 
crônico (Paim, 2018), problemas que a enfermeira sintetiza na frase “Porque não foi 
apenas a Covid que matou os pacientes, foi a falta de cuidados adequados”.

A ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA PANDEMIA DE COVID-19: QUE LIÇÕES EXTRAIR 
SOBRE A SAÚDE DOS TRABALHADORES?

A questão central da pesquisa aqui relatada, a assistência a pacientes de Covid-19 
em um momento sanitário emergencial na perspectiva de médicas/os, enfermeiras/os, 
técnicas/os de enfermagem e fisioterapeutas que atuam em UTIs e emergências de hos-
pitais no Rio de Janeiro, nos chama à responsabilidade. O total despreparo das unidades 
de saúde reafirma a necessidade de extrair lições que venham a favorecer o enfrentamen-
to da doença e o cuidado com a saúde dos trabalhadores em emergências futuras.

Duas lições principais emergem do material empírico. A primeira é a concepção de 
que como o sofrimento mental e físico dos trabalhadores é inevitável em razão das ca-
racterísticas da doença e das relações do profissional da saúde com o seu trabalho, a ine-
xorabilidade desse sofrimento implica uma demanda por ações voltadas para atenuá-lo. 

A segunda lição se refere a situações em que as recomendações para o enfrenta-
mento da pandemia são seguidas, mas podem não atingir seu objetivo por não res-
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peitarem peculiaridades do cotidiano do trabalho em saúde. Um exemplo é o fato de 
trabalhadores não conseguirem usufruir do treinamento no uso de EPIs no próprio 
hospital, porque este é realizado nos dias convenientes para a instituição, e não para 
o trabalhador. A comunicação interna nos hospitais – ainda mais essencial em mo-
mentos de mudanças de protocolos – é outro exemplo, pois o fluxo de informações é 
prejudicado, especialmente nos plantões noturnos. 

Lutar pela saúde dos profissionais da saúde no contexto da pandemia de Covid-19 
se impõe como um dever ético. Concordamos com Barroso e colaboradores (2020) 
sobre o quanto a atual pandemia demanda a atualização dos princípios do SUS de uni-
versalidade, integralidade e equidade, bem como a garantia dos direitos dos trabalha-
dores. Trata-se de assegurar o “direito ao acesso a serviços de saúde; à proteção social, 
nos casos de impossibilidade de exercer suas atividades de trabalho; ao trabalho digno, 
instrumentalizado e protegido aos trabalhadores e trabalhadoras da saúde” (Barroso et 
al., 2020: 1.100).

É apenas no contexto de respeito à vida e ao trabalho que a voz dos profissionais da 
saúde (e o atendimento a suas demandas) poderá fazer sentido em futuras situações de 
desastres e emergências sanitárias. 
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O surto da Covid-19 passou, em 40 dias, de emergência de saúde pública de im-
portância internacional a pandemia, o mais alto nível de alerta da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) conforme o Regulamento Sanitário Internacional, declarada em 
11 de março de 2020.

Devido ao grande avanço da doença no Brasil, principalmente na região Sudeste, 
fez-se necessária uma rápida reestruturação no sistema de saúde pública com o objetivo 
de atender à nova demanda e impedir o colapso dos serviços de saúde nos três níveis 
de atenção, o primário, o secundário e o terciário. Como retaguarda, foram construídos 
hospitais de campanha e foi ampliado o número de leitos em todo o país. No Rio de 
Janeiro, além dessas modalidades, foi construído o novo Centro Hospitalar para Pandemia 
de Covid-19, vinculado ao Instituto Nacional de Infectologia da Fundação Oswaldo Cruz 
(INI/Fiocruz), que tem caráter permanente (Câmera & Fuchs, 2020).

Nesse cenário de crise sanitária, milhares de profissionais da saúde diretamente res-
ponsáveis pelo enfrentamento da doença estão frequentemente expostos ao vírus. Segun-
do o Boletim Epidemiológico Especial n. 44 (Brasil, 2020), da Semana Epidemiológica 53 
(27/12/2020 a 02/01/2021), até o dia 2 de janeiro de 2021 foram notificados no e-SUS 
Notifica 442.285 casos confirmados de Covid-19 em profissionais da saúde. As profissões 
da saúde com maiores ocorrências foram técnicos/as e auxiliares de enfermagem (148.007; 
33,5%), seguidos de enfermeiros/as (67.072; 15,2%) e médicos/as (48.859; 11%).

https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-centro-hospitalar-da-fiocruz-entra-em-funcionamento
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A alta taxa de contaminação dos profissionais da saúde tem gerado elevado ín-
dice de afastamentos e mortes. Entretanto, não só a contaminação é preocupante 
para esses/as trabalhadores/as. Estresse, angústia, depressão, fadiga, longas jornadas 
também podem comprometer o bem-estar desses/as que são essenciais na luta contra 
a pandemia. Diversos estudos têm mostrado que profissionais da saúde da linha de 
frente envolvidos/as nos cuidados relacionados à Covid-19 têm maior risco de desen-
volver sintomas de depressão, ansiedade, insônia e angústia (Lai et al., 2020; Walton, 
Murray & Christian, 2020).

São apresentados aqui resultados da Pesquisa Saúde Mental dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras da Saúde em Contexto de Emergência Sanitária: Covid-19, realizada no 
Centro Hospitalar para Pandemia de Covid-19, do INI/Fiocruz,1 com a qual se objetivou 
analisar as condições e os aspectos psicossociais e de saúde mental relacionados ao 
trabalho, na perspectiva de gerar ações de apoio aos/às trabalhadores/as. Essas ações 
são viabilizadas mediante a contribuição e articulação da pesquisa com a Coordenação 
de Saúde do Trabalhador (CST/Fiocruz) e a direção do INI/Fiocruz.

O desenvolvimento da pesquisa-intervenção se realizou mediante: 1) aplicação de 
questionário sobre a percepção de risco, uso de equipamentos de proteção, organização 
do trabalho e comprometimento da saúde mental durante a pandemia; e 2) promoção 
de diálogo em Grupos de Encontros sobre o Trabalho (GEST) no qual se consideram a 
complexidade do trabalho e a experiência prática dos/as trabalhadores/as fundamental 
para a prevenção de adoecimentos e para a promoção da saúde. Com base no conceito 
de atividade oriundo da ergonomia da atividade (Guérin et al., 2001) e desenvolvido pela 
ergologia (Schwartz & Durrive, 2010), trabalho é aqui considerado como ato de gerir 
defasagens, atividade guiada por uma prescrição, mas nunca se restringindo a ela, e 
sempre modificada por um sujeito no curso da ação.

Propõe-se que, após sistematizados, os resultados da pesquisa sejam validados 
junto com os profissionais, tendo em vista estabelecer práticas no campo da saúde 
do/a trabalhador/a. Dessa forma, compõem o grupo de pesquisa profissionais da CST/
Fiocruz e do Núcleo de Saúde do Trabalhador do INI (Nust/INI/Fiocruz), na perspectiva 
da construção de uma vigilância permanente.

1 Projeto aprovado pelos comitês de Ética da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (CEP/Ensp/Fiocruz) 
e do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (CEP/INI/Fiocruz), CAAE n. 31264820.5.0000.5240.
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O CENTRO HOSPITALAR PARA A PANDEMIA DE COVID-19 

O Centro Hospitalar para a Pandemia de Covid-19/INI foi uma das inúmeras ações 
de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus lideradas pela Fiocruz. Destinado a 
pacientes em estado grave diagnosticados com a doença, foi construído em menos de 
dois meses na sede da Fiocruz, no Rio de Janeiro, fornecendo ao Sistema Único de Saúde 
(SUS) 195 leitos para tratamento da doença.

A inauguração do Centro Hospitalar ocorreu em 19 de maio de 2020, embora em 
fevereiro desse ano o INI/Fiocruz já fosse referência para casos suspeitos da doença 
no estado do Rio de Janeiro. Sua história traz a marca do legado da Fiocruz em seus 
120 anos de defesa da vida e da população em grandes epidemias como as da peste 
bubônica, da febre amarela, da varíola e da gripe espanhola. 

O Centro Hospitalar ocupa área total de 9,8 mil metros quadrados, com entrada 
exclusiva para ambulâncias e heliponto, e sua força de trabalho é composta por mais de 
mil profissionais, entre médicos/as, enfermeiros/as, técnicos/as de enfermagem, fisio-
terapeutas, farmacêuticos/as, psicólogos/as, assistentes sociais e outras categorias de 
apoio. Assim, muitas histórias de vida e trabalho compõem seus alicerces e reforçam sua 
importância no combate à pandemia e na defesa da vida.

A equipe da CST tem participado na intermediação entre a organização internacional 
Médicos Sem Fronteiras (MSF), a Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da 
Saúde (Vpaaps), a Vice-Presidência Gestão e Desenvolvimento Institucional (VPGDI) e a 
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (Cogepe) da Fiocruz no intuito de estabelecer 
parceria para troca de experiências em situações de emergência, além da capacitação de 
profissionais do INI considerados referência para que atuem como multiplicadores/as 
dos conhecimentos adquiridos para os novos trabalhadores/as.

Por seu caráter permanente, o hospital tem características específicas que o diferem 
das unidades de campanha que foram erguidas pelo país para funcionamento temporário 
(confira aqui uma vista 3D). Nele, também são realizadas ações do ensaio clínico 
Solidariedade (Solidarity), da OMS, liderado no Brasil pela Fiocruz. A iniciativa tem como 
objetivo investigar a eficácia de quatro tratamentos para a Covid-19. O Estudo Solidarity 
é uma conjugação de esforços em todo o mundo para dar uma resposta rápida sobre os 
medicamentos que são eficazes no tratamento da Covid-19 e os que são ineficazes e 
não devem ser utilizados.

https://fiocruz360.icict.fiocruz.br/vthospital/
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ANÁLISE PRELIMINAR DA PESQUISA: COMPREENDER PARA TRANSFORMAR

A aplicação dos questionários ocorreu em três momentos, com intervalos de 20 dias 
entre um e outro: 

–  Momento 1 - Expectativas de atuação no contexto de emergência; os impac-
tos da Covid-19 na saúde dos/das trabalhadores/as, amigos/as e familiares; 
depressão, ansiedade e estresse, com base na Depression Anxiety and Stress 
Scale (DASS-21) (Vignola & Tucci, 2014); 

–  Momento 2 - Inventário sobre Trabalho e Risco de Adoecimento (Itra), com o 
qual se propõe avaliar o contexto psicossocial do trabalho e sua relação com 
o adoecimento, composto por quatro escalas interdependentes (Mendes & 
Ferreira, 2007); 

–  Momento 3 - Maslach Burnout Inventory (MBI), instrumento com 22 itens 
que avaliam índices de burnout (Maslach, 2009).

Serão apresentados aqui somente os resultados parciais do primeiro e segundo 
momentos.

Tabela 1 – Participantes no Momento 1, segundo as principais categorias 
profissionais (n=219)

Total

(n=219)

Médicos/as

(n=24)

Enfermeiros/as

(n=41)

Técnicos/as de 
enfermagem

(n=62)

Fisioterapeutas

(n=34)

Outros

(n=58)

Idade média (DP) 36 (8) 38 (7.1) 37 (6.5) 35 (8.0) 35 (6.4) 36 (8.5)

Sexo

Masculino

Feminino

%

27,1

72,9

%

37,5

62,5

%

17,1

82,9

%

25,8

74,2

%

23,5

76,5

%

32,8

67,2

Situação conjugal

Casados/unidos/as 

Não casados/as

59,8

40,9

62,5

37,5

65,8

34,2

66,1

33,9

52,9

47,1

52,7

48,3

Trabalhou antes na área 
da saúde

Sim 

Não 

91,7

8,3

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

69,0

31,0

Tempo de atuação na 
mesma função do INI

Até 5 anos

De 5 a 10 anos

Mais de 10 anos

30,6

30,1

39,3

12,5

37,5

50,0

21,9

36,6

41,5

33,8

29,1

37,1

26,5

26,5

47,0

43,1

25,9

31,0

http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=0718-0306&lang=pt
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Total

(n=219)

Médicos/as

(n=24)

Enfermeiros/as

(n=41)

Técnicos/as de 
enfermagem

(n=62)

Fisioterapeutas

(n=34)

Outros

(n=58)

Diagnóstico de Covid-19

Não

Teste positivo

Diagnóstico médico, 
sem teste

Sintomas, sem 
diagnóstico/teste

62,4

19,7

4,6

13,3

54,2

29,2

8,3

8,3

60,9

21,9

2,4

14,6

58,1

21,0

4,8

16,1

61,8

20,6

2,9

14,7

70,7

13,8

5,2

10,3

Apreensivo/a por 
trabalhar na pandemia

Sim / Concordo

Nem concordo nem 
discordo 

Não / Discordo

29,3

13,44

57,3

54,2

8,3

37,5

26,8

14,6

58,6

29,0

8,1

62,9

29,4

11,8

58,8

20,7

20,7

58,6

Mais estressado/a do que 
antes da pandemia

Sim / Concordo

Nem concordo nem 
discordo 

Não / Discordo

51,8

10,1

38,1

95,8

4,2

0,0

48,8

9,8

41,4

40,3

14,5

45,2

58,8

14,7

26,5

44,8

5,2

50,0

Estresse 

  Não / Leve

  Moderado

  Grave

84,5

10,0

5,5

45,8

37,5

16,7

90,8

4,6

4,6

95,2

3,2

1,6

73,5

14,7

11,8

91,4

6,9

1,7

Ansiedade 

  Não / Leve

  Moderada

  Grave

81,3

10,9

7,8

62,5

12,5

25,0

82,9

12,2

4,9

91,9

6,5

1,6

64,7

23,5

11,8

86,2

6,9

6,9

Depressão

  Não / Leve

  Moderada

  Grave

91,3

6,9

1,8

75,0

16,7

8,3

95,0

2,5

2,5

100,0

0,0

0,0

85,3

14,7

0,00

89,7

10,3

0,00

Fonte: elaboração própria.

Participaram do primeiro momento do estudo 219 trabalhadores de todas as cate-
gorias profissionais, com maior número técnicos/as de enfermagem (28%), seguidos/as 
de enfermeiros/as (18,7%), fisioterapeutas (15,5%) e médicos/as (10,9%). A média de 

Tabela 1 – Participantes no Momento 1, segundo as principais categorias 
profissionais (n=219) (continuação)
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idade foi 36±8 anos (variando de 35 a 38 anos), sendo fisioterapeutas e técnicos/as 
de enfermagem um pouco mais jovens. O sexo feminino e a situação conjugal casados 
predominou em todas as categorias profissionais.

Exceto os do grupo Outros (composto por diversas categorias), todos os profissionais 
já haviam trabalhado na saúde antes de trabalharem no hospital do INI, e a maioria tinha 
mais de 5 anos de experiência. Mais da metade dos profissionais não teve diagnóstico 
de Covid-19, no entanto observou-se alta frequência de relatos de diagnóstico/suspeita 
da doença, variando de 29,3% a 45,9% (outras categorias e médicos, respectivamente). 
A referência a sentir-se apreensivo/a por trabalhar na pandemia foi frequente em todas 
as categorias, sobretudo entre os/as médicos/as – mais da metade deles/as relatou essa 
condição (54,2%). Interessante destacar que quase todos/as os/as médicos/as referiram 
se sentir mais estressados/as do que antes da pandemia; para outras categorias essas 
proporções se situaram em torno de 50%.

A classificação de estresse, ansiedade e depressão baseou-se no questionário DASS-
21, adaptado para o português brasileiro (Vignola & Tucci, 2014). Observaram-se fre-
quências altas de estresse, ansiedade e depressão moderados e graves sobretudo para 
os/as médicos/as (54,2%, 37,5% e 25%, respectivamente), seguidos dos/as fisiotera-
peutas da amostra (26,5%, 35,3% e 14,7%, respectivamente). 

No segundo momento da pesquisa, que contou com a participação de 133 
trabalhadores/as, ressaltou-se a alta frequência de Covid-19 na rede social dos/as 
trabalhadores/as, entre colegas próximos de trabalho (88,7%) e em uma proporção menor, 
mas importante, de familiares (38,8%) que tiveram a doença. Com relação às perdas por 
Covid-19, 3,8% referiram perdas de familiares e 16,4% informaram perdas de amigos. 
Quando as perdas foram analisadas por categorias profissionais, chamaram a atenção as 
perdas de amigos/as, com os maiores percentuais para enfermeiros/as (31,8%), técnicos/as 
de enfermagem (25,7%) e médicos/as (20,0%) (dados não mostrados em tabelas).

A estratificação dos resultados da escala DASS-21 levou à identificação de 20 traba-
lhadores que alcançaram níveis críticos de sintomas de estresse, depressão e ansiedade. 
Essa escala considera sensações e sentimentos vivenciados pelas pessoas nos 7 dias an-
tecedentes à sua realização, não podendo ser considerado um instrumento de diagnósti-
co para transtorno mental. Esses/as trabalhadores/as pertenciam às seguintes categorias: 
médico/a (7), fisioterapeuta (5), enfermeiro/a (2), farmacêutico/a (2), nutricionista (1), 
técnico/a de enfermagem (1), técnico/a em radiologia (1) e auxiliar administrativo/a (1). 
Somente após a constatação do nível crítico de gravidade dos sintomas, conforme pre-
visto no Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), esses/as profissionais foram 
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identificados/as e contatados/as pelos/as pesquisadores/as. Aqueles/as que foram conta-
tados/as reagiram positivamente, reconhecendo a ação como de cuidado e zelo.

O contato ocorreu em dois períodos: julho e outubro de 2020, de acordo com a 
análise das respostas. A primeira tentativa de contato foi via telefone e, nos casos sem 
sucesso, a busca ocorreu por meio do aplicativo WhatsApp ou de e-mail. Dos vinte 
contatos realizados, dez tiveram retorno. Desse grupo, quatro trabalhadores/as expres-
saram desejo de contar com suporte profissional, os outros já faziam algum tipo de 
acompanhamento em saúde mental. Posteriormente, os/as trabalhadores/as que tiveram 
interesse foram encaminhados/as à equipe de psicologia do Nust/INI, visando à conti-
nuidade do suporte e cuidado.

Como expresso no fluxograma a seguir, a oferta de apoio especializado pressupôs o 
contato prévio de pesquisadores/as com os/as trabalhadores/as que apresentaram níveis 
expressivos (graves e muitos graves) de sintomas de transtornos mentais comuns.

Figura 1 – Fluxograma de contato com os participantes da pesquisa 

Fonte: elaboração própria.
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Para o diálogo com trabalhadores/as e gestores/as, foi elaborado um infográfico e 
posteriormente um boletim com os resultados parciais da pesquisa, visando a, além de 
apresentá-los aos/às participantes, estimular o aumento da participação no preenchi-
mento dos questionários.

Figura 2 – Infográfico

Fonte: elaboração própria.



355

A Saúde dos Trabalhadores da Saúde 

Para construir uma relação dialógica com foco na atividade de trabalho e sua relação 
com a saúde, cinco grupos de Encontros sobre o Trabalho se reuniram: dois com equi-
pes de enfermeiros/as, dois com técnicos/as de enfermagem e um com enfermeiro/as e 
técnicos/as. Os encontros ocorreram no próprio Centro Hospitalar, durante a jornada de 
trabalho, com duração média de 1 hora e a participação de cinco a oito trabalhadores/
as indicados/convidados/as pela chefia imediata. Neles, buscou-se adotar uma postura 
ético-epistemológica, colocando em debate os diferentes saberes, o da experiência prá-
tica dos/as trabalhadores/as e o do conhecimento técnico-científico, para a produção de 
novos saberes, ancorada no Dispositivo Dinâmico de Três Polos (DD3P) desenvolvido na 
perspectiva ergológica (Schwartz & Durrive, 2010). E, dessa forma, compreender para 
transformar a realidade de trabalho.

Também foram realizadas conversas com dois fisioterapeutas que trouxeram 
importantes contribuições sobre a experiência do trabalho. Pretende-se dar continuidade 
à realização dos encontros com outras categorias profissionais.

Os diálogos estabelecidos nos encontros deram visibilidade ao grande desafio 
vivenciado pelos/as trabalhadores/as neste momento de pandemia. Desafio diverso, de 
muitas facetas e que, no caso, do Centro Hospitalar, inaugurou-se no olho do furacão da 
pandemia, o da constituição das equipes e recebimento dos pacientes simultaneamente, 
muito bem expresso por uma das enfermeiras: 

Imagina que você cismou de construir uma casa, mas ao mesmo tempo você quer 
morar dentro da casa (...) estamos levantando as paredes e já morando dentro, 
querendo usar o sanitário e colocando laje, e a casa está pronta. (GEST 1) 

Essas equipes foram formadas por profissionais oriundos de diferentes inserções e ex-
periências, às vezes nenhuma em emergência, terapia intensiva ou mesmo hospitalar: 

O hospital abriu e vai (...) a gente não se conhecia, estavam três rotinas (...) e não 
conhecíamos os enfermeiros, os técnicos, pois nunca tínhamos visto eles na vida, 
a gente não sabia se eles eram capazes de receber os pacientes ou não, e foi assim. 
Você tem experiência, vai para lá ou para cá, e desce paciente, foi desse jeito, de-
sesperador. A vontade que a gente tinha era de pintar a cara como se fosse guerra 
mesmo, porque a gente não sabia como iria funcionar. (GEST 2)

Para os que participaram de seu início, esse processo foi muito desgastante, por 
exigir correção permanente dos problemas e aprimoramento constante: 
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Quando eu desci para cá, que começou a chegar paciente (eu fico na entrada, pois 
sou da triagem), foi um inferno; com quatro técnicos e duas enfermeiras, a gente não 
sabia onde botava nossa cabeça, literalmente. (GEST 5)

Além disso, os procedimentos e protocolos foram sendo criados no decorrer do trabalho:

Como falei, está sendo bem desafiador, pois cada dia é uma novidade e a gente vem 
participando de tudo desde o início do processo, fazendo os fluxos do hospital, das 
rotinas (...) estamos sempre ali, tentando melhorar os processos. (GEST 1)

Uma questão considerada muito mobilizadora e estressante foi a das dificulda-
des com o ambiente completamente informatizado, sistemas digitais diferenciados e 
comunicação via tablet, uma vez que não é permitido o uso de papel na área interna 
do hospital:

A questão da informatização, trabalhar com tablet, venho do hospital (...) de onde 
não tinha isso nos últimos cinco anos; então, para mim, quando vem uma deman-
da tenho que me adaptar e está sendo um desafio, pois estamos em uma era, no 
atual momento que estamos vivendo, do pessoal dizendo “vamos fazer uma live”, 
“vamos falar com a família”. Até eu me adaptar a essas coisinhas foi um desafio. 
(GEST 1)

Pela natureza da pandemia, a contaminação gera medo e insegurança, que se expres-
sa principalmente no manejo dos equipamentos de proteção individual (EPIs). O ato de 
se paramentar e desparamentar é importante, pois além do risco de contaminação gera 
constrangimento quando é necessário usar o banheiro e realizar pausas:

O desafio maior é conseguir se acostumar com essa paramentação, acho que até 
hoje não estamos acostumados; por exemplo, não tem uma cadeira ou mesa para 
a gente sentar, não tem o momento que a gente senta, relaxa. E tem plantão que é 
extremamente pesado, pois você tem um paciente que está ali e de repente ele para, 
assim vai, e você não descansa. Estar paramentada e às vezes querer ir ao banheiro 
fazer xixi e não poder... (GEST 5)

Para irmos ao banheiro precisamos entrar em um ambiente, tirar toda a paramen-
tação (...) e depois colocar uma paramentação toda nova; então, por exemplo, às 
vezes acabamos segurando mais por conta de todo esse trabalho ou seguramos tam-
bém porque o plantão está mais puxado e aí você não perde esse tempo. (GEST 5)
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A qualidade, a adequação e a quantidade dos EPIs contribuem para o equilíbrio da 
saúde mental, além de garantir as condições de trabalho e pausas regulares. No Centro 
Hospitalar, em suas falas nos encontros os/as trabalhadores/as afirmaram ver caracterís-
ticas do ambiente da Fiocruz como um diferencial. Poder integrar a Fiocruz traz orgulho, 
prazer de trabalhar e motivação para fazer cada dia melhor: 

Essa questão de estar trabalhando na Fiocruz mexe com a cabeça das pessoas, pois 
a pessoa fala “aqui na Fiocruz não pode...”, então é realmente muito gratificante 
você estar trabalhando, ter materiais de qualidade, e aqui a gente tem tudo à mão, 
não pode reclamar. (GEST 1)

Quando chego em casa falo com minha filha “trabalhei o dia inteiro, pois a gente 
não para”, mas eu saio daqui realizada, totalmente diferente do outro lugar onde 
trabalho, porque lá parece que você vai com um peso e não consegue atuar na 
sua área. Aqui a gente consegue atuar com técnico de enfermagem, o enfermeiro, o 
médico, você vê a felicidade de salvar uma vida. Quando o paciente cruza a porta 
para ir embora você percebe a felicidade de todos, desde o pessoal da limpeza até 
os médicos, e isso é maravilhoso. (GEST 4)

O bom ambiente de trabalho e sua cultura organizacional compõem um dos ingre-
dientes da competência (Schwartz, 1998) e abrem espaço para a constituição de coleti-
vos coesos e cooperativos:

O grupo é muito coeso, nós conseguimos em pouco tempo, até brinco com eles que 
em pouco tempo conseguimos produzir muita coisa e ter muita afinidade (...) eles 
representam a construção disso aqui. Tudo que conseguimos até hoje foi construído 
por cada um que está aqui, eles chegaram com um papel em branco e foram mon-
tando cada pedacinho, cada coisa foi pensada por eles. (GEST 1)

No entanto, nas relações interpessoais e na comunicação entre as equipes há 
conflitos comuns entre categorias dos ambientes hospitalares:

A questão dos médicos se adequarem e não ficarem a pretexto do ego. A gente tenta 
equilibrar as equipes multi, tanto enfermagem como fisioterapeuta, enfim... E assim 
ir caminhando, pois cada hora eles pedem uma coisa e às vezes a instituição não 
tem aquilo protocolado e eles não querem entender, então para mim é uma luta 
diária com relação a isso. (GEST 1)
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Apesar de também ser destacado como algo positivo e motivador, o valor da remu-
neração não evita que muitos profissionais necessitem de outros vínculos para comple-
mentar sua renda, o que gera sobrecarga laboral:

O piso salarial daqui é um pouco melhor que os outros, mas ainda acho que pode 
melhorar, para que a gente não precise ter outro emprego e possa se sustentar só com 
o daqui. (GEST 5)

A questão é polêmica: acho que a grande maioria daqui trabalha em dois lugares, 
então tem essa sobrecarga. (GEST 5)

Conheço gente que trabalha em três. (GEST 5)

Eu conheço alguém que trabalha em quatro e não sei como consegue. (GEST 5)

Às vezes a própria sobrecarga de trabalho faz a pessoa ficar muito mecanizada, 
porque quem tem três ou quatro empregos pensa “não vou ficar de risinho, estou 
aqui para trabalhar, fazer o meu, que é medicação, trocar fralda, ver dieta, e vou 
embora para o outro”. E às vezes isso se perde, mas não podemos deixar esquecer, 
pois estamos lidando com uma vida, com quem sente dor, com alguém que tem 
medo da morte e que espera da gente um bom dia. (GEST 2)

O trabalho aqui é bem duro, não acordava mais esse horário, acordo 5 horas da 
manhã e estou todos os dias aqui. Então é muito cansativo, porque meu dia não 
termina agora à 1 hora, vou atendendo paciente até umas 8 ou 9, e quando saio 
tenho um milhão de coisas para fazer daqui. O trabalho não acaba aqui, temos 
três reuniões semanais fora do horário de trabalho; ontem, por exemplo, teve uma 
depois do plantão. (FISIO 1)

A diversidade de proveniências profissionais demandou, principalmente para os/
as profissionais oriundos/as da iniciativa privada, adequação ao ambiente do Centro 
Hospitalar: “A gente sofria tanto assédio lá fora que para a gente já era normal aquilo” 
(GEST 1). Tais questões não devem ser desmerecidas pela gestão, pois o maior desafio 
é ter coragem de voltar para mais um dia de trabalho:

Teve plantão que tinha três pacientes e dois óbitos, o outro já estava indo. Como 
você vai para casa desse jeito? Você sabe o que tem que fazer, mas aquele paciente 
é a mãe, o pai, a vida de alguém. A gente está batalhando, mas ter noção de que 
você chegou a um dia de trabalho com três pacientes, dois óbitos, eu fiz dois corpos 
em um dia e o outro vai daqui a pouco, no próximo plantão. O que essa doença está 
fazendo com a gente? (GEST 5)
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O reconhecimento é essencial para o equilíbrio da saúde psíquica dos trabalhado-
res/as, capaz de transformar o sofrimento em prazer (Dejours, 2004). Salvar vidas faz 
parte desse reconhecimento: 

A parte mais gratificante foi semana passada, que nós tivemos uma paciente com 
90 e poucos anos (...) quando ela teve alta a tiramos da cama, colocamos ela sen-
tadinha na cadeira, e íamos sair, nisso ela falou “Espera”, e ela rezou o Pai-Nosso, 
pedindo para abençoar todos os funcionários; foi uma coisa gratificante. (GEST 3)

É muito gratificante você ouvir o paciente te agradecendo pelo cuidado que você 
está tendo. Uma das pacientes, ainda brinquei com ela, falei assim: “Logo, logo 
você vai estar fora daqui, vai para sua casa”, e ela falou assim: “Eu quero, mas 
às vezes eu não quero, pois vou sentir muito a falta de vocês”. Ouvir isso é muito 
gratificante, aquela sensação de dever cumprido, de que você está fazendo um bom 
trabalho. (GEST 3)

 O necessário cuidado para com os/as trabalhadores/as da saúde fortalece a dinâ-
mica do reconhecimento, que pode ser acionada e mantida pelos/as usuários/as, pela 
sociedade, pelos/as colegas de trabalho e fundamentalmente pela hierarquia.

REFLEXÕES FINAIS: LUGARES E TEMPOS DO CUIDADO

O trabalho em saúde e seus lugares são espalhados em uma rede múltipla de servi-
ços. São lugares de cuidados – clínicos, cirúrgicos, afetivos –, de contato direto com as 
pessoas, em conexão com todas as atividades humanas.

Os trabalhadores e trabalhadoras da saúde percorrem uma trajetória de oscilações 
e ameaças, de escolhas sobre por onde andar e que vínculos estabelecer. Como dar 
suporte emocional ao/à cuidador/a? O mesmo espaço em que promovem o cuidado 
é também o espaço em que necessitam receber o cuidado. O elemento gerador de 
uma mobilização de proteção, mecanismo de múltiplas formas de apoio, é a escuta 
qualificada dos trajetos afetivos e técnicos desses/as profissionais, que pode transformar 
suas angústias em cuidado. Em sua dimensão técnica e social, nas situações de trabalho 
há relativa adequação das prescrições e da proteção aos protocolos e procedimentos 
que precisam ser partilhados. Isso nem sempre acontece, especialmente porque umas 
categorias são mais protegidas e socialmente mais valorizadas, inclusive do ponto de 
vista econômico.

Constata-se maior risco de contaminação nas equipes de enfermagem entre os/as 
que atuam nos hospitais de referência para a Covid-19, o que evidencia vulnerabilidades 
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desiguais. Cabe, a esse respeito, materializar múltiplas formas de cuidado para com os/
as cuidadores/as. A discussão entre os grupos internos, a gestão e instâncias de apoio 
cria os mecanismos e espaços desse contato de escuta pedagógica e de proteção. Em 
suma, ações de suporte aos/às trabalhadores/as da saúde que atuam no enfrentamento 
da Covid-19 devem ser estruturadas em diálogo com estes/as e com os/as gestores/as, 
voltado para a conformação de um potente coletivo destinado ao cuidado com a sua 
própria saúde.
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A violência é um importante problema de saúde pública e diversos estudos têm 
alertado para o seu agravamento em razão da pandemia da Covid-19. Contudo, 

pouco se sabe sobre as dificuldades dos profissionais da saúde em lidar com esse pro-
blema e as suas demandas. Tendo isso em vista, com o presente relato apresentamos 
as questões levantadas no módulo de Violência Doméstica e Familiar na Covid-19 do 
Curso Nacional de Saúde Mental e Atenção Psicossocial na Covid-19 (Smaps), realizado 
pela Fiocruz Brasília entre 11 de maio e 28 de setembro de 2020 (Noal, Passos & Freitas, 
2020). O curso foi criado com o objetivo de abranger trabalhadores da saúde de todo o 
país e contou com um total de 69.240 participantes de diversas áreas de atuação, dos 
26 estados brasileiros e Distrito Federal. 

As medidas de biossegurança, como o distanciamento social, consideradas essenciais 
para o controle da transmissão do vírus, trouxeram mudanças bruscas para a vida das 
famílias e da população em geral. Muitos homens e mulheres passaram a trabalhar de 
forma remota ou mesmo a estar impossibilitados de trabalhar, o que implica sobrecarga 
de tarefas, insegurança financeira, dificuldades na conciliação de rotinas e exigências com 
a casa e com os cuidados de crianças e outros familiares (Noal, Passos & Freitas, 2020). 
A redução do convívio comunitário tem impactos sobre a coesão social, o acesso aos 
serviços públicos e sobre as instituições que compõem as redes de suporte das pessoas, 
o que pode favorecer a manutenção e o agravamento de situações de violência. Estresse, 
medo e preocupação diante das incertezas trazidas pela pandemia são reações esperadas, 
mas podem trazer sofrimento a longo prazo se não forem manejadas com cuidado.

O fechamento de serviços não essenciais e restrições à circulação de pessoas estiveram 
entre as principais medidas sanitárias implementadas por diversos países na tentativa 
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de conter o avanço da doença, resultando em um cenário similar de enfraquecimento 
das redes socioafetivas e de proteção. Apesar de as medidas apresentarem um efeito 
inicial positivo na redução de registros de casos de crimes violentos contra estranhos, 
como homicídios e agressões, o mesmo não ocorreu em relação às agressões ocorridas 
no ambiente familiar (Eisner & Nivette, 2020). O enfraquecimento de redes, aliado 
ao aumento de estresse e a um possível aumento de uso de substâncias psicoativas 
(Barbosa et al., 2020), constitui um campo favorável para o agravamento de situações 
de violência doméstica e familiar (Boxall, Morgan & Brown, 2020). Esse incremento foi 
também observado no cenário internacional e afeta grupos variados. Além da violência 
doméstica, deve-se chamar atenção também para a ocorrência de agressões que 
envolvem pessoas pertencentes a um grupo familiar, mas extrapolam o espaço da casa.

Em algumas experiências internacionais registram-se mudanças na ocorrência de 
violência doméstica e intrafamiliar durante a pandemia. Nos Estados Unidos, na fase 
inicial da pandemia o número de ligações para as linhas de atendimento de denúncias 
de violência doméstica e de abusos contra crianças e adolescentes aumentou (Boserup, 
Mckenney & Elkbuli, 2020). As ligações realizadas no período de isolamento foram breves 
e sucintas, sugerindo que a falta de privacidade e o contato constante com o abusador 
poderia estar inibindo as denúncias. Na Itália, por sua vez, foi observada diminuição no 
número de registros nos serviços de denúncia de violência, o que não significa redução de 
casos, visto que o afastamento das redes de proteção e o confinamento com o abusador 
dificultam a denúncia (Sacco et al., 2020). Na Índia, foi observado que o aumento da 
violência doméstica acompanhou o rigor das medidas restritivas (Ravindran & Shah, 
2020). Na União Europeia, foi reportado aumento de 60% no número de denúncias de 
violência doméstica nos serviços de emergência (Mahase, 2020). Internacionalmente, 
estima-se que cada três meses da implementação das medidas de restrições de circulação 
e de fechamento de serviços não essenciais possam gerar 15 milhões de novos casos de 
violência doméstica, o que representa um aumento de 20% (UNFPA, 2020). 

Apesar das diferenças consideráveis entre contextos de emergências e contextos de 
desastres, é possível observar um padrão de aumento das agressões após um evento 
extremo (Parkinson, 2019). Contudo, a violência não foi um problema contemplado no 
conjunto de ações do Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo Novo 
Coronavírus do Brasil (Brasil, 2020). No Brasil, nas primeiras semanas de pandemia 
houve aumento no número de atendimentos de violência doméstica e feminicídio 
pela Polícia Militar por meio do Disque 190. Ao mesmo tempo, houve decréscimo 
nos registros dos boletins de ocorrência nas delegacias, atividade realizada de forma 
prioritariamente presencial (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2020). Em relação 

http://www.nber.org/system/files/working_papers/w27562/w27562.pd
http://www.nber.org/system/files/working_papers/w27562/w27562.pd
http://www.unfpa.org/resources/impact-covid-19-pandemic-family-planning-and-ending-gender-based-violence-female-genital
https://covid19-evidence.paho.org/handle/20.500.12663/621
https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2018/05/violencia-domestica-covid-19-v3.pdf


363

Violência Doméstica e Familiar na Covid-19

à violência contra crianças e adolescentes, houve redução do número de denúncias 
durante os primeiros meses da pandemia (Campbell, 2020). Grande parte das denúncias 
de abuso ou negligência contra crianças é feita por profissionais que prestam serviços 
às vítimas e que atuam na área da educação; logo, o fechamento de escolas e de outras 
organizações comunitárias limita a capacidade dos principais parceiros das comunidades 
de intervir nos casos de violência contra essa parcela da população, ou seja, perdem-se 
oportunidades de detecção, denúncia e intervenção, o que torna impossível afirmar a 
existência de queda real da incidência de agressões (Fiocruz, 2020). 

Os idosos compõem outro grupo vulnerável, suscetível a violações de direitos que 
podem ser agravadas durante o isolamento. Parte expressiva desse grupo tem sua vida 
marcada por variadas situações de vulnerabilidade e problemas de saúde. E aqueles 
que envelhecem sem quaisquer rendimentos ou têm suas rendas comprometidas com 
gastos em saúde, bem como aqueles que residem em zonas de vulnerabilidade social, 
caracterizadas pela baixa oferta de serviços públicos essenciais, estão mais sujeitos a 
violência doméstica. Ademais, muitos sofrem abandono, negligência e maus-tratos de 
seus cuidadores, sobretudo familiares, situações que têm se agravado e avolumado no 
contexto pandêmico. O cenário de distanciamento social e as mudanças na dinâmica 
familiar, bem como a maior convivência com os cuidadores familiares que podem se 
cansar das demandas mais frequentes dos idosos diante da necessidade de ficar em 
casa por mais tempo, tendem a aumentar o risco de violência física, verbal e econômica 
(SBGG, 2020). Além disso, esses idosos, muitas vezes isolados em suas casas, ou 
mesmo evitando ir aos serviços de saúde por medo de contaminação, podem estar com 
acesso ainda mais restrito aos serviços de proteção. 

Também os profissionais estão expostos à preocupação com a sua saúde e de sua 
família, à estigmatização, à sobrecarga, ao estresse e à violência (Rodríguez-Bolaños et al., 
2020). Assim como nos casos de violência doméstica, a violência contra trabalhadores 
da saúde existe fora de crises, mas tende a aumentar a partir da ocorrência de um evento 
crítico (Devi, 2020). 

O atendimento aos casos de violência doméstica e familiar durante a pandemia 
sofreu também impacto das condições de trabalho no setor Saúde. Observaram-
se no contexto laboral dos trabalhadores da área ausência e/ou precariedade dos 
equipamentos de proteção individual; continuidade das atividades de trabalho mesmo 
com comorbidades; adoecimento e mortes; tensões e medo de serem infectados/as e de 
lidar com o adoecimento e morte de colegas; dificuldades em obter acesso aos testes 
de Covid-19 e autorização para afastamento do trabalho para tratamento; desistência 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7152912/
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/saude-mental-e-atencao-psicossocial-na-pandemia-covid-19-violencia-domestica-e-familiar-na-covid-19.pdf
https://sbgg.org.br/wp-content/uploads/2020/07/COVID-19_SGGG-v5.pdf
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31858-4
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das atividades; e a necessidade de atualização rápida para o cuidado em saúde (Edovato 
et al., 2020), Destaca-se também o sofrimento profissional e o desencadeamento de 
problemas mentais (Zhu et al., 2020). 

Considerando as dificuldades que a pandemia trouxe para os serviços de saúde, 
inúmeras questões se impõem para a reflexão e a prática profissional no que tange à 
violência. Seus reflexos têm sido percebidos e representam enorme desafio econômico e 
social relacionado aos cuidados necessários, à complexidade dos atendimentos e à falta 
de preparo e capacitação de alguns trabalhadores da saúde para acolher a demanda, 
entre outros fatores.

RELATO DE EXPERIÊNCIA

Na reflexão sobre perguntas apresentadas no Curso Nacional de Saúde Mental e Aten-
ção Psicossocial na Covid-19 (Smaps), profissionais da saúde identificaram em sua prática 
cotidiana desafios relacionados ao tema da violência doméstica e familiar durante esta 
pandemia, alguns dos quais serão relatados e discutidos aqui.

O módulo sobre Violência Doméstica e Familiar na Covid-19 teve por referência 
uma cartilha informativa de mesmo nome (Fiocruz, 2020),1 uma videoaula de 30 
minutos (www.youtube.com/watch?v=KK3PPGvoGsU&list=PLPyO8qVoPmBRLyv_
GOq4GEiK3iCWyWW5W&index=11&t=409s) e o Fórum Pergunte ao/à Professor/a, 
disponibilizado na plataforma on-line do curso (Curso de Saúde Mental e Atenção 
Psicossocial em Situação de Pandemia Covid-19 - 1º Oferta - 2020 | Campus Virtual 
Fiocruz). O módulo também contou com uma live na plataforma YouTube da Fiocruz 
Brasília (www.youtube.com/watch?v=S3SAukJUce8&feature=youtu.be), com 
duração de uma hora e meia, realizada em 17 de junho de 2020. Na ocasião, além de 
aprofundar o tema a partir das perguntas feitas pelos alunos previamente, houve amplo 
espaço para a formulação de perguntas ao vivo, com a disponibilização de dois canais 
para que os alunos pudessem enviá-las: o fórum na plataforma do curso e um canal 
síncrono durante a live. A combinação de estratégias síncronas e assíncronas no curso 
possibilitou o acesso a estratégias de formação dos profissionais durante um período 
de distanciamento social (Noal et al., 2020). 

Foram extraídas todas as perguntas publicadas no Fórum Pergunte ao/à Professor/a 
e no bate-papo da live. Na live foram apresentados temas de dois módulos do curso, 

1 Todas as cartilhas foram disponibilizadas virtualmente para acesso livre na página virtual da Fiocruz Brasília 
(Gerência Regional de Brasília): <www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/coronavirus/saude-mental-em-tempos-
de-coronavirus/>. Acesso em: 18 maio 2021.

https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/saude-mental-e-atencao-psicossocial-na-pandemia-covid-19-violencia-domestica-e-familiar-na-covid-19.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=KK3PPGvoGsU&list=PLPyO8qVoPmBRLyv_GOq4GEiK3iCWyWW5W&index=11&t=409s
http://www.youtube.com/watch?v=KK3PPGvoGsU&list=PLPyO8qVoPmBRLyv_GOq4GEiK3iCWyWW5W&index=11&t=409s
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=S3SAukJUce8&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=S3SAukJUce8&feature=youtu.be
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/coronavirus/saude-mental-em-tempos-de-coronavirus/
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/coronavirus/saude-mental-em-tempos-de-coronavirus/
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violência doméstica e familiar e violência autoinfligida, mas apenas as perguntas sobre o 
tema da violência doméstica e familiar foram categorizadas. Ao todo, foram identificadas 
200 perguntas, das quais 8 foram excluídas por mencionarem exclusivamente o compor-
tamento suicida. Dessa forma, 192 postagens foram incluídas no relato de experiência. 

As postagens foram assim categorizadas: natureza da postagem (pergunta, comen-
tário ou relato de experiência no serviço de saúde), tipo de violência, formação profis-
sional e conteúdo da questão. A revisão das categorias foi acordada entre pelo menos 
dois autores. Para identificar os temas mais abordados, criou-se uma nuvem de palavras, 
ou seja, um gráfico digital para análise qualitativa dos dados que mostra o grau de 
frequência das palavras em um texto. As palavras foram categorizadas em recorrentes 
e pontuais (citadas mais e menos de sete vezes, respectivamente). No total foram in-
cluídas 106 palavras recorrentes. Quanto mais utilizada foi a palavra, mais chamativa é 
a sua representação no gráfico (De Paolo & Wilkinson, 2014). Os artigos, pronomes e 
conjunções foram excluídos e as palavras agrupadas qualitativamente, como, por exem-
plo, mesma palavra no singular e plural, masculino e feminino. Optou-se por nomear 
as categorias seguindo a palavra que aparecesse com maior frequência. Os termos LGBT 
(n=1), LGBT+ (n=1), LGBTI (n=1) foram agrupados em LGBTQI. Nas 192 postagens, 
as palavras mais frequentemente citadas pelos participantes foram: violência (n=201), 
doméstica (n=82), mulher (n=77), pandemia (n=59), vítima (n=46), social (n=40), 
agressor (n=38), notificação (n=38), aumento (n=37), familiar (n=37) e situação 
(n=37), como mostrado na Figura 1. 

Figura 1 – Gráfico de nuvem de palavras com os termos mais recorrentes nas perguntas 
do módulo Violência Doméstica e Familiar do Curso Nacional Smaps 

Fonte: elaboração própria. 
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Entre as 192 postagens, 89% tinham a forma de perguntas. Dessas, uma pequena 
parte incluiu também um comentário (12,9%) ou relato de experiência (8,2%). Quan-
to ao tipo de violência, conforme mostra a Tabela 1, os termos violência doméstica e 
violência contra a mulher foram usados na maioria das formulações (58,8%). O se-
gundo tipo mais citado foi contra criança e adolescente (10,3%), seguido por violência 
autoinfligida (6,2%).

Tabela 1 – Frequência da citação dos diferentes tipos de violência nas perguntas e 
comentários do módulo de Violência Doméstica e Familiar na Covid-19 do curso 
Nacional de Saúde Mental e Atenção Psicossocial na Covid-19 (Smaps) – Fiocruz 
Brasília, 11 maio a 28 set. 2020 

Tipo de violência Frequência de citação dos 
tipos de violência (N=288)

% 

Mulher/violência doméstica 58,8

Criança e adolescente 10,3

Autoinfligida 6,2

Idoso/a 4,0

Pessoa com deficiência 2,7

LGBQTI 1,3

População negra 1,3

Profissionais da saúde 0,9

Privados de liberdade 0,5

Sem especificar        14,0

Fonte: elaboração própria.

Mais de um tipo de violência foi citado em uma mesma postagem, por isso a soma das citações é maior do 
que o total de perguntas (192).

Com relação à formação ou área de atuação, destacam-se psicólogos (44,4%), se-
guidos por assistentes sociais (19,4%), distribuídos em serviços de saúde, educação e 
assistência social. Sobre o conteúdo, foram apresentadas perguntas sobre a atuação do 
profissional nos atendimentos a casos de violência (76%), com destaque para notifica-
ções, denúncias, funcionamento das redes intra e intersetorial, risco de contaminação 
nos abrigos, percepção sobre o aumento do número de casos de violência atendidos nos 
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serviços, realização de atendimento remoto/on-line e forma de abordar a violência nos 
atendimentos. Pequena parte das perguntas referiu-se especificamente à prevenção da 
violência (4,9%). Os temas impacto da violência na saúde mental, estresse psicológico 
provocado pelo confinamento e possibilidades de tratamento foram citados nos contex-
tos de atuação tanto nos casos de violência quanto na prevenção (5,9%). Outros con-
teúdos (13,2%) abordaram dúvidas sobre como identificar abuso emocional/psicológico, 
atuação com os autores de agressão, cuidados com a saúde mental dos profissionais que 
atendem casos de violência, segurança dos profissionais da saúde e demandas endereça-
das a estes na atuação com a violência no contexto pós-pandemia.

LIÇÕES APRENDIDAS 

As perguntas e comentários permitiram compreender que o tema da violência suscita 
muitas dúvidas e desafios. A análise das postagens indica dificuldades no acolhimento, 
atendimento, cuidado e encaminhamento dos casos de agressão. Do que se depreende 
a urgência de incluir nos currículos dos cursos de saúde a abordagem da violência, suas 
manifestações, naturezas e formas de enfrentamento. Mais especificamente, é preciso 
que os trabalhadores da saúde sejam sensibilizados e capacitados sobre as reações de 
sofrimento psíquico esperadas e sobre os agravos associados à violência durante uma 
situação de crise. A maior parte dos profissionais abordou temas relacionados às agres-
sões contra a mulher e contra crianças e adolescentes. Para outros grupos populacio-
nais, como os idosos, o curso contou com módulos próprios em que foram trabalhadas 
outras temáticas, além da violência. 

As dúvidas referentes a tratamento e encaminhamento para a rede refletem a ne-
cessidade de apoio para os profissionais e de diálogo entre os serviços de atendimento 
a situações de violência e de saúde mental, bem como sinalizam que um atendimento 
mais especializado pode ser necessário. Durante uma situação de crise, é comum que 
pessoas com história pregressa de sofrimento psíquico desencadeiem um processo de 
cronificação (Noal et al., 2020). O mesmo pode ocorrer com aquelas que já passaram 
por situações prévias de violência e procuram de forma recorrente serviços de atenção 
primária com queixas relacionadas à saúde física, como dificuldades de respirar, taqui-
cardia e insônia, sintomas que podem se intensificar na situação extrema vivenciada 
na pandemia. 

Frequentemente, o nexo causal e ações e eventos possivelmente desencadeadores de 
instabilidade física e psíquica não são investigados e estabelecidos. Dessa forma, muitas 
pessoas passam por intervenções ineficazes e não protetivas. Indicadores psicossociais 
de sofrimento e violência poderiam ser incluídos nas anamneses, para que se considere 
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e incorpore um suporte interdisciplinar voltado para a integralidade do cuidado. No que 
concerne à gestão de políticas públicas, a falta desse cuidado integral, além de colocar a 
vida dos atendidos em risco, acaba por gerar sobrecarga e um custo alto para os serviços 
e para a saúde dos profissionais. 

Parte expressiva dos trabalhadores apresenta dúvidas sobre como e quando realizar 
as notificações dos casos de violência. Em muitos comentários não há diferenciação 
entre notificação e denúncia. A sensibilização e a formação em políticas públicas na área 
da violência precisam ser contínuas, visto que desde 2011 a notificação de violência 
doméstica, sexual e outras agressões tornou-se compulsória para todos os serviços 
de saúde, públicos ou privados, e que em 2014 a notificação de casos de violência 
sexual e tentativa de suicídio passou a ser imediata (em até 24 horas) para as secretarias 
municipais de Saúde (Brasil, 2017).

A preocupação com a biossegurança nos espaços coletivos de abrigamento foi um 
tema importante trazido pelos participantes. A falta de abrigamentos para mulheres 
vítimas de violência nos municípios brasileiros já era uma realidade, bem como as 
dificuldades em solicitar medidas restritivas para agressores. Essas barreiras indicam que 
seria necessário estabelecer protocolos para uma definição mais ágil sobre tais medidas, 
tendo em vista a convivência contínua com o agressor. Nos casos em que for necessário 
o abrigamento, é importante a garantia da testagem de funcionários e das famílias para 
a proteção da equipe e das pessoas em situação de violência. 

A transferência dos atendimentos presenciais para o meio remoto não apenas 
dificultou a detecção e o acompanhamento dos casos de violência doméstica, mas também 
despertou dúvidas sobre como manejar essas situações à distância. Os profissionais 
são instados a desenvolver novas estratégias de criação e manutenção de vínculos de 
confiança e de fornecimento de proteção, assim como de manejo dos casos. No que diz 
respeito à utilização de sinais para avisar sobre uma situação de violência, é necessário 
capacitar os profissionais para orientar a pessoa a utilizar palavras-código, identificar 
o local da chamada e a proximidade do agressor, e recomendar planos de segurança e 
construção de passos para que a pessoa atendida seja protegida imediatamente.

A mobilização para apoiar trabalhadores da saúde durante a pandemia tem sido 
percebida em todo o mundo (WHO, 2020). A escassez de informação sobre as con-
sequências da pandemia sobre esses profissionais ficou subsumida no relato até aqui 
apresentado em razão do grave quadro de falhas na assistência. Porém, a busca por 
capacitação no tema por parte de 69.240 profissionais brasileiros fala por si. A necessi-
dade de instá-los a refletir sobre como lidar com as situações trazidas pela pandemia e as 
angústias que vivenciam no trabalho indicam a importância de que as políticas públicas 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0004_03_10_2017.html
http://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Violence_actions-2020.1
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e do Sistema Único de Saúde (SUS) no que concerne à atenção às pessoas em situação 
de violência sejam fortalecidas. O evidente desamparo dos profissionais constatado nas 
frágeis condições em que trabalham se deve também ao cenário nebuloso das políticas 
públicas no Brasil, no qual o agravamento pela pandemia convive, no setor Saúde, com 
questões básicas como as medidas sanitárias adotadas e o precário apoio financeiro ao 
SUS (Marques et al. 2020). A Organização Mundial da Saúde adverte que os gestores 
precisam cuidar da segurança e da saúde dos profissionais em geral e daqueles que 
atuam com pessoas em situação de violência, providenciando suporte social, incentivos 
não baseados em desempenho e segurança no transporte e cuidado dos filhos e fami-
liares destes profissionais que estão diariamente atuando nos serviços (WHO, 2020).

As dúvidas e comentários apresentados, assim como os estudos sobre o aumento da 
violência devido a eventos extremos, apontam para a diminuição, ou mesmo ineficiência, 
das redes de proteção tradicionais. Quando em distanciamento social, as vítimas, ou 
potenciais vítimas de violência doméstica e familiar, encontram-se isoladas juntamente 
com seu potencial agressor. Denunciar, então, se torna mais difícil devido à falta de 
privacidade e da presença de outras redes protetivas, como amigos, familiares, colegas 
de trabalho e profissionais de serviços de saúde. Os trabalhadores da saúde relatam que 
a suspensão de visitas domiciliares e a falta de recursos tecnológicos são obstáculos 
à detecção e monitoramento de casos atendidos na rede de proteção a pessoas em 
situação de violência, pois tanto dificultam o acesso dos usuários aos serviços quanto 
impedem o conhecimento da dimensão do problema. 

Em eventos críticos, é de se esperar que as vulnerabilidades da população atingida 
aumentem, assim como os recursos diminuam. É preciso, portanto, construir planos de 
ação e políticas públicas que permitam o funcionamento da rede de cuidado e proteção 
da pessoa em situação de violência em diversos cenários. Não simplesmente para 
manter a eficiência vigente em momentos anteriores ao desastre, mas para aumentar a 
capacidade dessa rede de proteção e cuidado para que possa chegar até as pessoas que 
já não têm mais possibilidade de contatá-las. 
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