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APRESENTAÇÃO1
A pandemia de COVID-19 é o maior desafio do século XXI, tanto em termos epidemiológicos e sanitários
como sociais, políticos e econômicos. A historiadora Lilia Schwarcz, ainda no início da crise, sinalizou que
este evento, de escalas globais, marca o início do século, com potencial alteração no curso da história da
humanidade (SCHWARCZ, 2020). As consequências da pandemia são sentidas e vividas em escala local e
global, e as adaptações exigidas para tentar frear a disseminação do vírus contribuíram para a reprodução
de históricas desigualdades, sobretudo em países do Sul Global (BORTOLUCI et al., 2020).
No continente latinoamericano, o caso do Brasil é emblemático, à medida que ao longo dos últimos 18
meses, o país jamais observou uma queda substancial do número de casos e mortes ao longo do tempo,
tornando-se um dos epicentros da pandemia no mundo e sendo classificado como a pior resposta
governamental à crise (LOWY INSTITUTE, 2021). Ademais, na crise, dinâmicas de ordem estrutural como
o machismo, o racismo e as desigualdades de classe, determinaram diferentes experiências para os
sujeitos sociais durante a pandemia no Brasil e no mundo (BUTLER, 2020). Assim, o aumento dos índices
de pobreza, desemprego, violência doméstica e outros indicadores sociais demonstra que as históricas
desigualdades no Brasil foram exacerbadas durante a crise, e o acesso à saúde é apenas um dos indicadores
que complexificam ainda mais este contexto.
Ao final do período entre 1º e 31 de julho de 2021, momento em que se realizou a coleta de dados da 5ª rodada
da pesquisa e que subsidia esse relatório, o Brasil atingiu a triste marca de aproximadamente 20 milhões de
pessoas infectadas pelo coronavírus e cerca de 556 mil mortos, segundo dados divulgados pelo Ministério da
Saúde (PROJETO COLABORA, 2021). A média mensal de casos confirmados e de pessoas que perderam a vida
para a COVID-19 foi inferior à média registrada no período de realização da 4ª rodada da pesquisa, entre 1º e
20 de março de 2021, quando o país se aproximava do mês mais letal da pandemia, o mês de abril, o que revela
um cenário mais auspicioso durante o qual foram coletados os dados dessa 5ª rodada.
A diminuição no número de casos confirmados de COVID-19 e, também, o de mortes pela doença foi, em
grande parte, alavancada pelo avanço da vacinação: em 1º de agosto o país contabilizou 41,4 milhões de
pessoas que completaram o ciclo de vacinação com o recebimento da segunda dose ou da dose única do
imunizante (UOL, 2021). Esse cenário evidenciou, portanto, a importância do esquema vacinal e do papel do
SUS, e dos seus milhares de trabalhadores e trabalhadoras da linha de frente, no enfrentamento da pandemia.
1
Agradecemos o apoio das diversas instituições que auxiliaram na divulgação da pesquisa, em especial: Conacs, Cofen, CONASS, Conasems,
Coletivo Adelaides, IEPS, GV Saúde e Instituto República. Também agradecemos a colegas que ajudaram de diversas formas na pesquisa:
Pesquisadores do Núcleo de Estudos da Burocracia (NEB), Thaynah Gutierrez, Débora Lira, João Pedro Haddad, Amanda Luise Beck, Mario Aquino
Alves, Lauro Gonzalez, Mario Monzoni, Ana Maria Malik e Adriano Massuda.
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A melhoria dos índices têm permitido uma maior flexibilização das medidas de distanciamento social, como
reabertura do comércio, volta das aulas presenciais, presença de público nos eventos esportivos e culturais.
Entretanto, é importante ressaltar que essa flexibilização não significa o fim da pandemia e as novas variantes
representam ainda um sério risco para a saúde global, como alerta a Organização Mundial de Saúde (WHO,
2021). Além disso, apesar da diminuição da média móvel de mortes, o país continua entre os que têm os
maiores números de casos confirmados no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos (BBC, 2021). Por
isso, especialistas alertam que essa flexibilização pode estar sendo precipitada (LEMOS, 2021).
No contexto relativo ao período de coleta de dados, a disseminação da variante Delta em solo brasileiro
já era preocupante, por ser mais transmissível que a cepa original, como destacam estudos realizados
pela Fiocruz (2021). Com 143 casos confirmados até o dia 23 de julho de 2021, conforme a Empresa
Brasil de Comunicação (2021), reacendeu-se o alerta para as medidas de proteção e higienização, o
distanciamento social, e a vacinação em massa da população. Desse modo, a expansão da flexibilização,
em meio a uma diminuição no número de contaminações e no número de mortes, veio acompanhada por
uma preocupação acerca de uma possível nova onda de aumento de casos e, consequentemente, uma
sobrecarga sobre os serviços de saúde e dos(as) profissionais da linha de frente.
A falta de coordenação do Governo Federal em termos da política de saúde impactou diretamente uma
classe de profissionais essenciais para o combate à pandemia: os(as) profissionais de saúde do sistema
público. A desinformação e a constante negação da gravidade da pandemia, além da falta de investimentos
na área de saúde resultaram em um não enfrentamento da crise, sendo que os(as) profissionais atuaram
em muitos casos como resistentes e defensores(as) da saúde pública (MATOS, 2O21).
Ainda nesse contexto, as mulheres, maioria do contingente de profissionais da área, têm sido demandadas
pelo trabalho do cuidado - dentro e fora de casa. Mas afinal, quem cuida dos(as) cuidadores? Expostos
diretamente à contaminação do vírus (ADAMS; WALLS, 2020), sem orientações claras, sem materiais de
proteção adequado e sem infraestrutura ou suporte institucional, os(as) profissionais têm padecido com
a sobrecarga de trabalho, agravamento de quadros de depressão, burnout e estresse (TEIXEIRA et al.,
2020), além se de sentirem continuamente ameaçados, pressionados e assediados por chefias e pacientes.
Sem a possibilidade de ficar em casa, em isolamento, os(as) profissionais de saúde foram intensamente
demandados ao longo dos últimos 18 meses e possuem múltiplas narrativas com um “olhar de dentro”
sobre a pandemia de COVID-19 no Brasil.
Os dados relativos aos profissionais de saúde permanecem preocupantes. Segundo o boletim
epidemiológico 78, publicado pelo Ministério da Saúde no dia 6 de setembro de 2021, até 30 de agosto
de 2021 foram confirmados 142.942 casos da COVID-19 entre profissionais de saúde, sendo a maioria
entre técnicos(as)/auxiliares de enfermagem (42.380; 29,7%), seguidos de enfermeiros(as) e afins
(24.077; 16,8%) e médicos(as) (15.327; 10,7%) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021). O Conselho Nacional de
Enfermagem (Cofen) mantém um painel de monitoramento que atualiza estes dados para a categoria,
e até 8 de setembro de 2021 foram registrados 58.305 casos e 865 óbitos. No que tange à categoria
médica, a estimativa divulgada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) é de 844 vidas perdidas. O sexo
feminino é predominante (cerca de 60%) entre os casos notificados da COVID-19 e os casos de óbito
causados pela doença entre profissionais de saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021).
Diante deste contexto, permanece relevante compreender sob quais condições os(as) profissionais de
saúde pública estão atuando, assim como suas percepções sobre a atuação dos governos, as formas de
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prevenção e tratamento da doença, a flexibilização das medidas de distanciamento social e o futuro do
seu trabalho. O presente relatório, organizado pelo Núcleo de Estudos da Burocracia (NEB/FGV-EAESP),
em parceria com a Fiocruz e a Rede Covid-19 Humanidades, apresenta de forma sintética os resultados
da quinta etapa2 de uma pesquisa voltada à investigação da vivência destes(as) profissionais na linha de
frente. Buscamos mapear suas condições de trabalho, seu bem-estar e modos de agir cotidianamente em
meio à pandemia. Os dados apresentados aqui foram extraídos de um survey online realizado com 935
profissionais da saúde pública no Brasil. 		

			

NOTA METODOLÓGICA
A coleta dos dados foi realizada a partir da aplicação de um survey online3 entre os dias 1º e 31 de julho de
2021. Os resultados são frutos de uma amostra coletada por conveniência (não probabilística), constituída
a partir de respostas voluntárias ao questionário4. Esse tipo de amostragem é comumente utilizado por
estudos exploratórios, principalmente no campo de estudos organizacionais (BRYMAN, 2016) e não
permite fazer generalizações para todo o universo de profissionais da saúde pública no Brasil.
Optamos por este método dadas as dificuldades de pesquisa impostas pela pandemia, e o contexto de
urgência permite maior aceitabilidade do uso da amostra por conveniência (BRYMAN, 2016), pois preenche
uma lacuna de falta de informações sintéticas e descritivas sobre a realidade desses(as) profissionais
na linha de frente. O formato de pesquisa adotado na presente investigação também foi utilizado por
outros grupos de pesquisa no mundo que buscaram investigar as condições dos(as) profissionais de
saúde no combate à COVID-19 (FELICE et al., 2020; LAI et al., 2020; NOGUEIRA et al., 2020) e no contexto
de pandemias passadas (KHALID et al., 2016; LIN et al., 2007). A facilidade da conversão em uma base
de dados também é um mérito da survey online, principalmente em um contexto de continuidade das
medidas de isolamento social.
A crise da COVID-19 demanda diagnósticos emergenciais e respostas rápidas. Uma novidade desta fase é
a realização do procedimento de ponderação dos dados, a fim de corrigir a amostragem.
O processo de ponderação da amostra teve como diretriz as variáveis região e a categoria profissional
do respondente5. Considerando a amostra de conveniência e as dificuldades da coleta dos dados, pelo
contexto pandêmico estendido e exaustão dos profissionais de saúde, optou-se por usar as cotas da
quantidade de profissionais de saúde por região disponibilizado por Scheffer et al. (2020). O mesmo
processo se aplicou para as marginais de profissionais de saúde por ocupação, no entanto apenas
dados das seguintes ocupações foram disponibilizados no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de
Saúde (CNES, DATASUS, 2021)6: ACSs/ACEs, profissionais de enfermagem, médicos; a categoria outros
profissionais foi estimada a partir da 4ª Fase desta pesquisa.
2

Para mais detalhes sobre, conferir as notas técnicas das rodadas anteriores em: https://neburocracia.wordpress.com/publicacoes/

3
O survey corresponde a um método de coleta de dados e se delimita a partir da construção de um roteiro estruturado de perguntas
elaboradas e ordenadas a partir da pergunta de pesquisa (research question) delimitada pelos(as) pesquisadores(as).
4
Para ampla divulgação do questionário, o link de acesso à web page foi difundido em redes sociais de profissionais de saúde de todo o país
(WhatsApp, Facebook, Twitter etc.). Inclusive, antigos contatos estabelecidos nas fases anteriores da pesquisa foram retomados. Outros grupos
como representantes dos profissionais de saúde como o Conacs, os Corens e o Cofen também foram acionados.
5
A ponderação aplicada às duas variáveis gerou um design effect de 1.92 passando a margem de 3,2 erro para 6.16 e as variáveis reportaram
as seguintes marginais por  Região: Norte (7.5%), Nordeste (24.2%), Sudeste (45.4%), Sul (15%) e Centro-Oeste (7.9%), e para ocupação: ACS/
ACEs (15.5%), profissionais de enfermagem (41.3%), médicos(as) (26.3%) e outros(as) (16.9%).
6

5

A base de dados consultada foi a de recursos humanos e a data de referência é maio de 2021.
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O desenho do instrumento de coleta foi revisado e aprimorado, sendo composto por 55 perguntas de
distintas naturezas (abertas, binárias, múltipla escolha, etc.). O questionário foi revisado e testado por
pares, especialistas e profissionais de saúde voluntários(as). Nesta quinta fase adicionamos perguntas
sobre o trabalho nas campanhas de vacinação e uma questão retroativa sobre a memória dos últimos 18
meses de trabalho na pandemia.
A amostra de 935 participantes7 diz respeito a profissionais de saúde pública que atuam no Brasil em todas
as Unidades da Federação (UF). As análises presentes neste relatório são referentes à estatística descritiva
do total de respondentes (com a ponderação da divisão profissional do universo). Em concomitância, no
que tange às informações qualitativas coletadas (nas perguntas abertas), foram realizados procedimentos
de categorização (com auxílio do software MaxQDA) a fim de encontrar possíveis padrões e tendências
que expliquem as percepções dos(as) participantes em relação aos indicadores (MILES et al., 2014).

RESULTADOS
Perfil dos respondentes
Para apresentar o perfil dos respondentes da pesquisa, a Tabela 1 foi organizada com a distribuição
dos(as) profissionais de saúde para cada categoria profissional (ACS/ACEs, Profissionais de enfermagem,
médicos(as) e outros(as) profissionais - como fisioterapeutas, dentistas, psicólogos, entre outros) no que
tange o gênero, cor/raça, faixa etária, tipos de serviço, região e orientação sexual.
O perfil predominante na amostra é de profissionais do sexo feminino, com destaque aos 85,8% de
mulheres entre as profissionais de enfermagem. Quanto à cor/raça, há predominância de brancos entre os
médicos (84,7%), profissionais de enfermagem (57,3%) e outros profissionais (56,7%), e de negros entre
os ACS/ACEs (77,2%). Sobre a faixa etária, a maior parte está concentrada na faixa de 40 a 49 anos entre
os ACS/ACEs (45,3%) e outros profissionais (33,4%), e na faixa 50 a 59 entre profissionais de enfermagem
(32,8%) e médicos (23%).
Como esperado, a grande maioria dos ACS/ACEs está na atenção básica (95,4%), em menor proporção
a categoria de outros profissionais também se concentra em maior parte na atenção básica (35%), já
os profissionais de enfermagem e médicos atuam predominantemente na atenção hospitalar (39,2% e
42,3%, respectivamente).

7
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Inicialmente, foram computadas 1.044 respostas válidas, sendo 109 delas excluídas da presente análise pois representam duplicatas.

A PANDEMIA DE COVID-19
E OS(AS) PROFISSIONAIS DE SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL

5ª FASE

Tabela 01 - Perfil dos(as) respondentes (%)
ACS/ACE

Profissional de
Enfermagem

Médico(a)

Outros(as)

%

%

%

%

Gênero
Feminino

79.7%

85.8%

71.5%

74.6%

Masculino

20.3%

13.6%

28.%

25.4%

-

0.6%

-

-

Outro
Cor/Raça

21.7%

57.3%

84.7%

56.7%

Parda

Branca

64%

33.3%

9.3%

31.2%

Preta

13.2%

8%

2.6%

8.7%

Amarela

0.9%

1.4%

3.4%

3.4%

Indígena

0.2%

-

-

-

3.5%

5.6%

12.1%

9.5%

Faixa etária
19-29 anos
30-39 anos

22.6%

27.9%

22.6%

28.2%

40-49 anos

45.3%

26.2%

21.2%

33.4%

50-59 anos

23.5%

32.8%

23%

21.6%

5.1%

7.5%

21.1%

7.3%

95.4%

35%

28.5%

35%

Acima de 60 anos
Serviço
Atenção Básica
Atenção Especializada

-

11.5%

21.7%

17%

Atenção Hospitalar

-

39.2%

42.3%

25.1%

Gestão

-

0.7%

0.8%

2.7%

4.6%

13.6%

6.7%

20.2%

Outro
Região
Centro Oeste
Nordeste
Norte
Sudeste
Sul

5.1%

10%

7.9%

5.2%

66.9%

17.2%

11.8%

21.7%

12%

5.2%

4.1%

14.6

10.5%

48.5%

62.8%

42.6%

5.5%

18.1%

13.5%

15.9%

Orientação Sexual
Heterossexual

87.5%

89.8%

86.5%

86.4%

Homossexual

1.6%

4.8%

5.7%

6.2%

Bissexual

2.2%

2.1%

6%

4.3%

Não quis Responder

8.7%

3.3%

1.8%

3.1%

Fonte: Survey Online “A pandemia de COVID-19 e os(as) profissionais da saúde pública no Brasil”.

BEM-ESTAR E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS(AS)
PROFISSIONAIS DA SAÚDE
O bem-estar dos(as) profissionais de saúde está fortemente ligado às suas condições de trabalho, as quais
devem fornecer segurança diante dos riscos a que estão expostos, principalmente durante uma pandemia.
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Para avaliar estas duas dimensões relacionadas, foram feitas perguntas sobre medo, contaminação de
colegas e de si mesmo, sentimento de preparo, recebimento de equipamentos de proteção individual (EPIs),
treinamento e testagem, suporte de superiores e, por fim, suporte das diferentes esferas do governo.
Ao todo, 83,4% dos(as) profissionais de saúde, distribuídos de forma percentualmente homogênea
entre as categorias responderam nesta pesquisa que sentem medo da Covid-19. Destaca-se o maior
percentual entre os ACS/ACEs, com 87,7% de profissionais reportando esse sentimento.

Gráfico 1 - Sentimento de Medo por Profissão (%)
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19,5%
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Fonte: Survey Online “A pandemia de COVID-19 e os(as) profissionais da saúde pública no Brasil”.

A preponderância do sentimento de medo da Covid-19 entre profissionais de saúde pode ser relacionada
ao alto percentual de colegas contaminados pela doença: quase todos (97,5%) respondentes disseram
conhecer algum(a) colega de trabalho com suspeita ou diagnosticado com COVID-19. Por outro lado,
apenas 40,3% dos respondentes disseram ter tido a doença.
É importante observar que, mesmo depois de um ano e meio de pandemia, 49,1% dos(as) profissionais
de saúde ainda não se sentem preparados para lidar com a Covid-19. Chama atenção que o sentimento
de despreparo está presente em todas as categorias profissionais de saúde, porém ele se dá de forma
desigual, conforme mostra o Gráfico 2. Enquanto 59,4% dos médicos se sentem preparados para exercer
o seu trabalho, apenas 29,3% ACS/ACEs relatam ter esse sentimento.
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Gráfico 2 - Sentimento de Preparo por profissão (%)
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29,3%

51,9%
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54,9%
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0%

Sim, se sente preparado(a)

Não se sente preparado(a)

Fonte: Survey Online “A pandemia de COVID-19 e os(as) profissionais da saúde pública no Brasil”.

“(Me sinto
despreparado
pela) falta de
conhecimento
sobre a
doença e suas
consequências,
desenvolver o
vírus da forma
mais grave e
contaminar as
outras pessoas.”

Os motivos que contribuem para que o(a) profissional se sinta despreparado
foram exposto s em 529 relatos, lidos e sistematizados a partir das seguintes
categorias8: incertezas e falta de informações sobre a doença (em 118 relatos);
falta de apoio por parte da ge stão (treinamento, suporte etc.) (em 80 relatos); medo e insegurança (em 84
relatos); falta de equipamentos (EPIs) e vacinas (em 60 relatos);
falta de respeito por parte da sociedade que não respeita

“O clima de desinformação
por parte do governo que faz
com que os casos aumentem
e a epidemia fique mais
forte. Alem dos outros tantos
problemas de saúde pública,
social e econômica vividos em
nosso país.”

as regras de distanciamento e promove aglomerações (em
58 relatos); falta de ação coordenada do Governo Federal
(em 55 relatos); as características da doença (rápida
disseminação) e o surgimento de novas variantes (em
52 relatos); óbito de pessoas próximas em decorrência
da COVID-19 (em 25 relatos); falta de infraestrutura do
sistema de saúde (em 24 relatos); problemas psicológicos
como ansiedade e depressão (em 17 relatos); crise
econômica e risco de desemprego (em 16 relatos).
Já entre aqueles(as) profissionais que disseram se sentir
preparados(as) (386 relatos), as principais tendências
encontradas foram: busca por informações oficiais
e científicas (em 153 relatos); profissionalismo e

experiência na pandemia (e m 92 relatos); por seguir à risca as m edidas de prevenção, distanciamento e
biossegurança (em 73 relatos); avanço na vacinação (em 58 relatos); fé, família e equilíbrio emocional (em
38 relatos); apoio da gestão (em 26 relatos); já teve a doença (em 5 relatos); renda familiar mensal (em 4
relatos); por existir tratamento (em 3 relatos). Chama atenção os motivos expostos pelos(as) participantes que
se sentem preparados(as) são, em sua maioria, de ordem individual (com exceção daqueles(as) que disseram
ter apoio da gestão). Enquanto isso, os(as) profissionais que se sentem despreparados(as) sinalizaram que isto
está associado a fatores estruturais e institucionais.
8
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Esses resultados dialogam com
outras pesquisas que apontam
para a existência de a ssociação
entre os sentimentos de medo,

“Na verdade toda dinâmica da saúde
mudou… os treinamentos que fiz foram
por busca pessoal e os equipamentos
de proteção pessoal agora estão
sendo fornecidos, porém com períodos
de “queda da oferta” onde temos
de racionar mais seu uso. Contato
pessoal com usuários diminuiu e os
mesmos estão agora surgindo com
mais problemas de saúde, físicos e
principalmente psicológicos.”

despreparo e insegurança e as
condições materiais de trabalho
dos(as)

profissionais

da

saúde

durante a pandemia (TEIXEIRA et al.,
2020; NOGUEIRA et al., 2020).
A escassez de EPIs é uma preocupação
consta

nte

na

linha

de

frente

(MEDEIROS, 2020) - 4,9% não recebeu
em nenhum momento, 26,5% recebeu
uma vez ou poucas vezes, 68,6% recebeu
de forma contínua, principalmente entre
as

categorias

profissionais

técnicas

e

os(as) ACS/ACE. É possível observar essa
preocupação no Gráfico 3 que aborda o
acesso a EPIs pelos(as) profissionais de saúde
em diferentes categorias profissionais. Vale
ressaltar que alguns profissionais afirmaram não

ter recebido EPIs em nenhum momento da pandemia e muitos receberam uma ou poucas vezes, como
relatou mais da metade dos ACS/ACEs (52,8%).

Gráfico 3 - Acesso a EPIs por profissão (%)
4,64%
52,84%

ACS/ACE

42,52%

3,29%
Profissionais de
enfermagem

20,35%

76,36%

6,67%
25,33%

Médico(a)

67,99%

6,59%
Outros(as)

19,09%

0%

10%

20%

74,333%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Não recebeu em nenhum momento
Recebeu uma ou poucas vezes durante a crise
Recebeu de forma contínua durante a crise
Fonte: Survey Online “A pandemia de COVID-19 e os(as) profissionais da saúde pública no Brasil”.
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Em relação ao treinamento para lidar com a pandemia (Gráfico 4), é alarmante que a maioria dos
profissionais (58,3% ao todo) não tenha recebido esse tipo de suporte, principalmente os ACS/ACEs
(85,5%). As desigualdades hierárquicas entre profissões, mais uma vez, aparecem neste indicador - sendo
os(as) profissionais da atenção básica aqueles(as) com percepção de menor oferta de treinamento para
lidar com a crise. Isso se reflete na subutilização da força das equipes de saúde da família nos territórios,
na prevenção, monitoramento e educação em saúde durante a pandemia, conforme apontado por outros
estudos (MACIEL et al., 2020; COSTA et al., 2020; FERNANDEZ; LOTTA; CORRÊA, 2021).

Gráfico 4 - Treinamento por profissão (%)
100%
90%
80%
70%

85,5%

46,7%

58,0%

62,1%

14,5%

53,3%

42,0%

37,9%

ACS/ACE

Profissional de
enfermagem

Médico(a)

Outros(as)

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Sim, recebeu treinamento

Não recebeu treinamento

Fonte: Survey Online “A pandemia de COVID-19 e os(as) profissionais da saúde pública no Brasil”.

Embora o cenário atual seja de diminuição dos casos, a testagem permanece uma importante ferramenta
de monitoramento e gestão da pandemia, principalmente devido à possibilidade de novas ondas
associadas às variantes do vírus. Entretanto, no Brasil há ainda muita incerteza relacionada a baixa
testagem e subnotificação de casos (BASTOS et al., 2021).
Seguindo a tendência de baixa testagem observada no país, como pode ser observada entre os
respondentes da pesquisa 34,4% dos(as) profissionais de saúde não recebeu testagem em nenhum
momento da pandemia, 35,7% recebeu uma ou poucas vezes e apenas 29,9% recebeu de forma contínua.
Entre os(as) profissionais de saúde que responderam a esta pesquisa apenas 40,9% dos profissionais de
enfermagem, 30% dos médicos, 20,2% de outros profissionais e 11,4% dos ACS/ACEs afirmaram ter sido
testados de forma contínua (Gráfico 5).
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Gráfico 5 - Testagem por profissão (%)
48,9%

ACS/ACE

Profissionais de
enfermagem

39,7%

29,9%

29,2%

32,4%

Médico(a)

Outros(as)

40,9%

37,6%

35,0%

0%

10%

11,4%

30,0%

44,7%

20%

30%

40%

50%

60%

20,2%

70%

80%

90%

100%

Não recebeu em nenhum momento
Recebeu uma ou poucas vezes durante a crise
Recebeu de forma contínua durante a crise
Fonte: Survey Online “A pandemia de COVID-19 e os(as) profissionais da saúde pública no Brasil”.

O suporte de superiores é outro alicerce importante do bem estar e das condições de trabalho dos(as)
profissionais de saúde. Ao todo,40% dos(as) profissionais de saúde afirmam não receber apoio de seus
superiores. Novamente os ACS/ACEs apresentam os piores indicadores, tendo apenas 49,7% reportado
ter recebido suporte dos seus superiores durante a pandemia (Gráfico 6).

Gráfico 6 - Suporte dos superiores por profissão (%)
100%
90%
80%

50,27%

31,59%

43,09%

45,95%

49,73%

68,41%

56,91%

54,05%

ACS/ACE

Profissional de
enfermagem

Médico(a)

Outros(as)

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Sim, tem recebido suporte do superior direto

Não tem recebido suporte do superior direto

Fonte: Survey Online “A pandemia de COVID-19 e os(as) profissionais da saúde pública no Brasil”.

Por fim, os(as) respondentes avaliaram o apoio dos governos em seus três níveis federativos. Os Governos
Municipais tiveram a melhor atuação nesse sentido: 65% dos(as) profissionais de saúde desta pesquisa se
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sentiram apoiados à nível municipal. O Governo Federal, por outro lado, recebeu a pior avaliação (Gráfico
7). A Tabela 02 apresenta os resultados por profissão e os(as) ACS/ACEs são os mais desacreditados
da instância municipal, o que parece coerente, uma vez que eles são os(as) profissionais que mais se
relacionam diretamente com as Secretarias Municipais e também os que mais relatam falta de apoio,
treinamento, EPIs e testagem.

Gráfico 7 - Percepção sobre o apoio dos governos (%)
100%
90%
80%

72,0%

41,0%

35,0%

28,0%

59,0%

65,0%

Federal

Estadual

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Sim

Municipal
Não

Fonte: Survey Online “A pandemia de COVID-19 e os(as) profissionais da saúde pública no Brasil”.

Tabela 02 - Percepção Positiva sobre apoio dos governos - por profissão (%)
ACS/ACE

Governo Municipal

Governo Estadual

Governo Federal

7.6%

8.3%

5.1%

Profissional de Enfermagem

28.3%

26.1%

13.9%

Médico(a)

17.5%

14.6%

5.0%

Outros(as)

11.8%

9.7%

4.0%

Fonte: Survey Online “A pandemia de COVID-19 e os(as) profissionais da saúde pública no Brasil”.

É possível perceber no Gráfico 8 que a maioria dos(das) profissionais de saúde de todas as categorias faz
uma avaliação negativa do Governo Federal: 76,9% dos médicos, 73,7% dos outros profissionais, 56,5%
dos profissionais de enfermagem e 49,9% dos ACS/ACEs. Chama atenção que a categoria dos médicos é
aquela que pior avalia o Governo e os ACS/ACEs a que melhor avalia.
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Gráfico 8 - Avaliação do Governo Federal por profissão (%)
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Outros(as)

73,7%
10,4%

Médico(a)

12,0%
76,9%
26,1%

Profissional de
enfermagem
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56,5%
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22,7%
49,9%

0,0%
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60,0%
Neutra

80,0%

100,0%

Atenção Básica

Fonte: Survey Online “A pandemia de COVID-19 e os(as) profissionais da saúde pública no Brasil”.

TRABALHO NA LINHA DE FRENTE
E TRABALHO DOMÉSTICO
Na linha de frente, os(as) profissionais de saúde compõem as denominadas burocracias de nível de rua,
caracterizadas pelo alto nível de interação direta com os(as) usuários(as) dos serviços públicos (LIPSKY,
1980). Tendo isso em vista, nesta pesquisa, 91,2% dos(as) participantes disseram que ocorreram
mudanças na interação com os(as) usuários(as), enquanto 92,4% também declararam alterações nos
procedimentos de trabalho durante a pandemia.
Em relação a interação dos(as) usuários(as), a categorização dos
relatos permitiu a identificação das seguintes mudanças: nova
forma de abordagem, com maior distanciamento, evitando
tocar no paciente, com potencial perda de vínculo e frieza
emocional no atendimento (em 560 relatos); necessidade de
uso de EPI constantemente, paramentação e outros protocolos
de biossegurança (em 163 relatos); visitas domiciliares suspensas
ou realizadas de forma peridomiciliar (em 103 relatos); medo de
contaminação, desconfiança e insegurança de ambas as partes
(em 52 relatos); adoção do teleatendimento ou contato via redes
sociais (em 44 relatos); mais empatia, proximidade e paciência com
os(as) usuá rios(as) (em 29 relatos); suspensão de atividades coletivas
e serviços (em 27 relatos); atendimentos reduzidos e espaçados (em
20 relatos); mais irritabilidade no atendimento devido ao estresse e
cansaço (em 12 relatos).
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frustrados, principalmente
os idosos.”
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controle da pandemia, sem
deixar de lado os doentes
crônicos. Dificuldades na
demanda espontânea.”
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Já entre as percepções dos(as) participantes sobre alterações
provocadas pela pand emia nos procedimentos do trabalho,
foi possível observar as seguintes tendências nas respostas
abertas: adoção e/ou reforço de protocolos de biossegurança
(máscaras, paramentação etc.) (em 249 relatos); distanciamento
físico e emocional de colegas e pacientes (em 171 re latos); novos
fluxos de atendimento (agendamento, organização do espaço
etc.) (em 156 relatos); visitas domiciliares suspensas ou realizadas
fora do domicílio (em 121 relatos); adoção de teletrabalho ou uso
de tecnologias virtuais de comunicação como WhatsApp com o(a)
usuário(a) (em 86 relatos); novas rotinas de trabalho, sem especificar
quais (em 80 relatos); procedimentos e serviços
suspensos, como os grupos,
cirurgias eletivas etc. (em 72
relatos ); acúmulo ou desvio de
funções (em 40 relatos); piora

na saúde mental (em 27 relatos); novas estratégias para orientar a
população (em 20 relatos); mudanças nas escalas e carga horária de
trabalho (em 18 relatos).
O trabalho em saúde requer uma proximidade com o(a) usuário(a)/
paciente, focado nos cuidados e organizado a partir de determinados
protocolos previamente estabelecidos. A pandemia, portanto,
distância profissionais e usuários(as) e o distanciamento físico e
emocional impõem uma certa desumanização do ato de cuidar.
A feminização do trabalho do cuidado (care) é um fenômeno discutido
pelos estudos feministas a partir da ótica da divisão sexual do trabalho
(HIRATA, 2016; BIROLI, 2018). Os papéis do trabalho do cuidado são
historicamente designados às mulheres, responsáveis pelos(as) filhos(as),

“Estamos trabalhando
mais e não ganhamos
insalubridade.
Estamos batendo as
metas das vacinas,
bolsa família e
visitas domiciliar
e não temos
reconhecimento. Só
recebemos o piso
federal. Prefeitura
não paga os 5%.”

os afazeres domésticos etc. Na esfera do trabalho produtivo, as mulheres
passaram a ocupar postos ligados também à atividade do cuidar, como
as profissões de saúde. É neste sentido que Hirata e Kergoat (2007) afirmam que “tudo
muda, mas nada muda”. Como já mencionado anteriormente, as mulheres representam mais de 70% da
força de trabalho na área da saúde. À elas - assim como a milhares de mulheres brasileiras - as conformações
das relações de gênero impõem uma dupla jornada de trabalho (na unidade/hospital e em casa).
A pandemia acentuou ainda mais este cenário, principalmente por conta do fechamento das escolas e do
aumento da demanda de trabalho na linha de frente (WENHAM, 2020). Assim, a pesquisa buscou mapear
a carga horária de trabalho dos(as) profissionais da linha de frente - tanto do trabalho assalariado quanto
do trabalho doméstico não remunerado.
A carga de trabalho assalariado dos(as) profissionais de saúde está retratada no Gráfico 9. Chama atenção
que para todas as categorias a carga de trabalho é alta para a maioria dos respondentes, em especial para
os ACS/ACEs, dentre os quais 66,5% tem carga horária entre 30 e 40 horas semanais.
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Gráfico 9 - Horas de trabalho assalariado semanais por profissão (%)
70%

66,5%

60%

52,0%

50%
41,2%
40%

34,2%
31,5%

30%
20%

16,4%

14,6%

14,1%
6,3%

10%

ACS/ACE

10 - 20 horas

12,9%
7,3%

4,4%

Profissional de
enfermagem

0 - 10 horas

16,5%

10,5%

9,6%

1,1%1,5%

0%

22,2%

19,4%

17,9%

Outros(as)
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Fonte: Survey Online “A pandemia de COVID-19 e os(as) profissionais da saúde pública no Brasil”.

No âmbito do trabalho doméstico observamos que a maioria dos profissionais de todas as categorias
afirmam trabalhar nas duas primeiras faixas de menos horas, até 14 horas semanais. Na categoria mais
extrema de 70 horas semanais encontram-se mais profissionais de enfermagem (4%), seguidos pelos ACS/
ACEs (3,5%).

Gráfico 10 - Horas de trabalho doméstico por profissão (%)
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6,3%
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4,4%
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ACS/ACE
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Profissional de
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8 a 14 horas por semana

29 a 49 horas por semana

Médico(a)
15 a 21 horas por semana

50 a 70 horas por semana

Outros(as)
22 a 28 horas por semana

Mais de 70 horas por semana

Fonte: Survey Online “A pandemia de COVID-19 e os(as) profissionais da saúde pública no Brasil”.

As discussões sobre o trabalho doméstico e a dupla jornada de trabalho estão relacionadas às normas de gênero,
em especial a questão da divisão sexual do trabalho. As profissões do cuidado apresentam-se como uma extensão
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da esfera doméstica à sociedade (HIRATA, 2016; CARLI, 2020; GÊNERO E NÚMERO, 2020), e, não por coincidência,
há uma grande prevalência de mulheres entre os(as) profissionais de saúde - 70% segundo Lotta et al. (2021).
No Gráfico 11 é possível observar a percepção dos(as) profissionais de saúde sobre o aumento do trabalho
doméstico durante a pandemia. A maioria dos homens negros e brancos e das mulheres negras e brancas
está concentrada nos dois primeiros intervalos de horas da escala (0-5 horas por semana e 6-10 horas por
semana), com pequenas diferanças entre eles, o que pode indicar que o aumento de trabalho foi parecido
entre os gêneros e raças e que, portanto, mantém-se o que já estava estabelecido tradicionalmente
sem mexer muito com as desigualdades estruturais. Vale destacar que os homens brancos foram os que
tiveram os menores percentuais de aumento de trabalho nas maiores faixas de número de horas.

Gráfico 11 - Percepção de aumento trabalho doméstico por - por gênero e raça (%)
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Fonte: Survey Online “A pandemia de COVID-19 e os(as) profissionais da saúde pública no Brasil”.

Para compreender melhor esse fenômeno, convidamos os(as)
participantes a descrever com o foi a rotina de trabalho doméstico

“Tem sido exaustiva, não
durante os últimos 18 meses de pandemia. Entre os relatos
compartilhados (825), foi possível identificar as seguintes
tenho tanto tempo para
tendências: (i) exaustão e cansaço por ter que combinar a dupla
limpar a casa e cuidar dos
jornada de trabalho; (ii) maior pre ocupação com higienização,
trabalhos domésticos pois a
o que demandou mais limpeza na casa; (iii) cuidado com
rotina hospitalar tem exigido
filhos (as), principalmente nas tarefas escolares a distância;
(iv) isolamento social, mais tempo em casa, o que leva a
mais tempo meu. As atividades
maior preocupação com o ambiente; (v) mais estresse e
escolares do filho também tem
dificuldade de manter “as coisas em ordem”; (vi) maior
tomado muito tempo, tenho
demanda de trabalho na unidade de saúde, reduzindo
o tempo de afaz eres domésticos; (v) divisão de tarefas
dificuldades em acompanhar e
com familiares ou esposo(a); (vi) cuidados de pessoas
manter essas atividades em dia.”
doentes e idosas; (vii) em poucos casos (14), menção a
ajuda de empregada doméstica, diarista ou babá.
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PERSPECTIVAS SOBRE O
TRABALHO NO FUTURO
Apesar da relativa melhoria do contexto da
pandemia, quando perguntados sobre os
próximos seis meses de trabalho, a maioria
dos(as)

respondentes

declarou

que

possui uma perspectiva negativa sobre
o futuro (55%). É possível identificar que
as principais razões para um prognóstico
desesperançoso (516 relatos) são: tensão,
sobrecarga e estresse no

trabalho

por conta da pandemia (internações,
vacinação, educação em saúde etc.)
somada à pressão da demanda represada
nos

últimos

18

meses;

cansaço;

“Irão adotar políticas públicas para
reabertura gradual sem que 70%
da população esteja vacinada com
as duas doses (ou dose única se for
o caso), alegando estarem de acordo
com todos os protocolos ainda que não
estejam. Isso me afeta pois estou em
contato com o público conforme ocorre
esse processo e me sinto silenciada em
relação ao desconforto causado.”

manutenção de um sentimento de
medo e insegurança em relação ao vírus
; falta de apoio institucional; potencial recrudescimento
da pandemia por conta da Variante Delt a. Já 29% dos(as) participantes da
pesquisa disseram ter uma expectativa positiva quanto ao trabalho (258 relatos), relacionada
ao potencial retorno à normalidade, com mais
acolhimento e proximidade com
os(as) usuários(as), maior equil íbrio

“Na verdade, não tenho pensado nos
próximos meses, pois vimos que
nessa pandemia tudo muda de uma
semana para outra então vamos
planejando cada semana para
atender o máximo possível.”

emocional, sobretudo por conta do
avanço da vacinação, diminuição dos
casos e da taxa de ocupação dos leitos. Os
demais 16%

disseram que não conseguem

imaginar o que ocorrerá no futuro próximo, à
medida que ainda existem muitas incertezas.

EMOÇÕES E SAÚDE MENTAL DOS(AS)
PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Para além das questões institucionais e materiais impostas pela pandemia aos profissionais de saúde,
houve impactos subjetivos que afetaram e ainda os(as) afetam, como as suas emoções e saúde mental.
A grande maioria dos(as) profissionais de saúde de todas as categorias relatou impacto na sua saúde
mental, 81,6%, como é possível perceber no Gráfico 12.
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Gráfico 12 - Impacto na saúde mental por profissão (%)
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Fonte: Survey Online “A pandemia de COVID-19 e os(as) profissionais da saúde pública no Brasil”.

Em contraponto aos altos percentuais de respondentes que tiveram sua saúde mental afetada, os
percentuais de profissionais que tiveram apoio para cuidar da sua saúde mental foram baixos em todas as
categorias profissionais (ao todo 70%), com especial atenção ao caso dos ACS/ACEs, em que apenas 14%
deles receberam esse apoio, como pode ser observado no Gráfico 13.

Gráfico 13 - Apoio para cuidar da saúde mental por profissão (%)
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Fonte: Survey Online “A pandemia de COVID-19 e os(as) profissionais da saúde pública no Brasil”.

Para entender melhor o impacto na saúde mental, perguntamos quais foram as principais emoções que os(as)
profissionais têm sentido durante o trabalho na pandemia, tanto em relação às suas emoções pessoais, quanto
na interação com os usuários. Em ambas as perguntas era possível marcar mais de um sentimento. Os(as)
respondentes experimentaram majoritariamente sentimentos negativos durante o trabalho, o que sugere
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um cenário crítico de atuação, com destaque para o estresse/ansiedade (73.5%), medo (60.1%), cansaço
(66,8%) e tristeza (56,6%). Sentimentos positivos apareceram com menor frequência, e se concentraram,
principalmente, em esperança (31.4%) e empatia (36%). Em relação às emoções sentidas no contato direto
com o cidadão, obtivemos: empatia (54,5%), medo (42,3%), afeto/carinho (44,8%), distanciamento/frieza
(23,1%), pena (27,6%), desconfiança (24.3%), raiva (15.2%) e indiferença (9,7%).
A questão do assédio moral é uma das principais preocupações relacionadas ao mundo do trabalho e
instituições, pois o seu efeito pode ser devastador para as relações de trabalho e para a saúde mental daquele
que sofre o assédio. Dessa forma, a ocorrência de apenas um caso já seria preocupante. Como podemos
observar no Gráfico 14 a situação é crítica, uma vez que as porcentagens de assédio entre todas as categorias,
somando os casos de assédio que aumentaram, diminuíram ou se iniciaram na pandemia, somam 34,9%.
Dentre os casos de assédio que se iniciaram na pandemia, mais uma vez destacam-se os ACS/ACEs, com o
maior percentual de 8,5%.

Gráfico 14 - Ocorrência de assédio moral por profissão (%)
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Fonte: Survey Online “A pandemia de COVID-19 e os(as) profissionais da saúde pública no Brasil”.

Algumas histórias sobre casos de
assédio moral foram compartilhadas
pelos(as) participantes da pesquisa.
A partir da leitura integral dessas
respostas, foi poss ível identificar algumas
tendências de assédio por parte das chefias,
tais como: a cobrança por trabalho e cumpri
mento de metas, humilhação, negação de
direitos trabalhistas, perseguição e coerção
para passar por cima de regras (inclusive para
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prescrição de tratamento precoce). Por parte dos(as) usuá rios(as), notou-se que o assédio se manifesta
pela agressão verbal, cobrança por determinados procedimentos, questionamentos quanto à vacinação e
esti gmatização dos(as) profissionais por estarem na linha de frente. Destacamos, assim, um contexto de
trabalho degradante que se transforma em um cotidiano de opressões e violências.

PERCEPÇÃO SOBRE CIÊNCIA
E REABERTURA DAS ATIVIDADES
Apesar das orientações sobre pautas já consensuais no debate científico serem claras, a disputa política
e a disseminação de informações controversas e equivocadas envolvendo as formas de combate à
pandemia transformaram esses temas em questões polêmicas, o que afeta diretamente o trabalho dos(as)
profissionais de saúde, uma vez que a maior ou menor incidência de contaminação pelo coronavírus
acarreta em maior ou menor quantidade e intensidade de trabalho para esses profissionais.
Embora esse fenômeno ocorra ao redor do mundo, a particularidade do caso brasileiro reside no fato
de que a desinformação parte institucionalmente do Governo Federal, à medida que a inversão de
prioridades se concretiza em atrasos na compra de vacinas e em gastos com medicamentos cuja eficácia
no tratamento da COVID-19 não é comprovada cientificamente (SHALDERS, 2021). Tendo em vista esse
cenário, elaboramos três perguntas, expostas na Tabela 03, com o objetivo de captar a percepção dos(as)
profissionais da linha de frente da saúde sobre os assuntos concernentes ao combate ao vírus.

Tabela 03 - Percepções sobre temas científicos (%)
Um(a) paciente diagnosticado(a) com COVID19 solicita um tratamento que não é consensual na ciência, mas muito falado
na internet. Na sua opinião, nessa situação, os(as) profissionais:
Devem dar acesso ao tratamento. O(A) usuário(a) tem o direito de escolha.

24.9%

Não devem dar acesso ao tratamento. A palavra final deve ser dos(as) profissionais
de saúde

75.1%

Na pandemia, têm se recorrido a medicamentos desenvolvidos para outras doenças, já que ainda não há tratamento
específico para COVID-19. Você acha que essa estratégia:
Deve ser utilizada mesmo que não haja comprovação da eficácia desses
medicamentos já que devemos fazer tudo o que é possível pelo(a) usuário(a)

23.5%

Só devem ser usados medicamentos com comprovação de eficácia

76.5%

Você acredita que a vacinação é:
Um pacto coletivo. Portanto, todos(as) devem ser persuadidos ou obrigados a tomar
a vacina.

78.6%

Uma escolha individual. Nesse sentido, toma vacina quem quiser.

21.4%

Fonte: Survey Online “A pandemia de COVID-19 e os(as) profissionais da saúde pública no Brasil”.

Embora não haja consenso entre os(as) respondentes, é possível observar na Tabela 3 que as respostas
estão alinhadas ao que autoridades nacionais e internacionais da área da saúde vêm reforçando, como, por
exemplo, a importância da vacina como um pacto coletivo e como instrumento mais efetivo no combate
ao vírus (78,6%). Ademais, os(as) profissionais responderam, em maior proporção, em favor de não se
utilizarem medicamentos sem comprovação científica, ainda que solicitados pelo(a) paciente (76,5%).
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Ao segmentarmos os dados por profissão, notamos que médicos(as) e profissionais inseridos na categoria
“Outros” tendem a convergir com maior percentual de profissionais que entendem que a palavra final
sobre um tratamento deve ser dos(as) profissionais de saúde (85,9%, 79,8%, respectivamente), que só
devem ser usados medicamentos cuja eficácia é comprovada cientificamente (84% médicos e 83,8%
outros) e que vacinação é um pacto coletivo e, portanto, todos(as) devem ser persuadidos(as) ou
obrigados(as) a aderir (88,1% médicos e 86,2% outros). Por outro lado, entre os ACS/ACE, o percentual
observado é consideravelmente menor, assim como entre profissionais de enfermagem (estes, porém,
em um patamar intermediário entre médicos(as)/outros(as) e ACS/ACE). A Tabela 04 detalha esse cenário:

Tabela 04 - Percepções sobre temas científicos por profissão (%)
Um(a) paciente diagnosticado(a) com COVID19 solicita
um tratamento que não é consensual na ciência, mas
muito falado na internet. Na sua opinião, nessa situação,
os(as) profissionais:
Devem dar acesso ao tratamento. O(A) usuário(a) tem o
direito de escolha.
Não devem dar acesso ao tratamento. A palavra final deve
ser dos(as) profissionais de saúde

Na pandemia, têm se recorrido a medicamentos
desenvolvidos para outras doenças, já que ainda não há
tratamento específico para COVID-19. Você acha que
essa estratégia:
Deve ser utilizada mesmo que não haja comprovação da
eficácia desses medicamentos já que devemos fazer tudo
o que é possível pelo(a) usuário(a)
Só devem ser usados medicamentos com comprovação de
eficácia

Você acredita que a vacinação é:
Um pacto coletivo. Portanto, todos(as) devem ser
persuadidos ou obrigados a tomar a vacina.
Uma escolha individual. Nesse sentido, toma vacina quem
quiser.
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Fonte: Survey Online “A pandemia de COVID-19 e os(as) profissionais da saúde pública no Brasil”.

Uma das principais polêmicas relacionadas à pandemia no Brasil tem sido a questão do distanciamento
social, qual seria o melhor momento e a melhor forma de realizar a reabertura principalmente do comércio
e das escolas. Considerando o atual cenário da pandemia da COVID-19, com os índices de contaminação
e mortes ainda altos e o avanço da vacinação ameaçado por questões políticas, buscamos entender a
opinião dos(as) profissionais sobre a reabertura das atividades.
O Gráfico 15 apresenta a opinião dos profissionais de saúde sobre este tema e indica que a maioria é
favorável à reabertura apenas dos serviços essenciais e com o uso de máscara obrigatório (ao todo 48,9%).
Essa é a opinião de 43,2% dos ACS/ACEs, 46,7% dos profissionais de enfermagem, 53,8% dos médicos e
51,9% dos outros profissionais de saúde.
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Gráfico 15 - Opinião sobre reabertura por profissão (%)
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Fonte: Survey Online “A pandemia de COVID-19 e os(as) profissionais da saúde pública no Brasil”.

O QUE PARECE TER MUDADO ENTRE AS RODADAS
Em uma tentativa de observar a percepção dos(as) profissionais de saúde com relação aos materiais e
condições de trabalho ao longo da pandemia, apresentamos o Gráfico 16 com a evolução das cinco rodadas
da pesquisa em cinco quesitos: percepção de despreparo, acesso a EPI continuamente, sentimento de
medo, acesso a testagens e acesso a treinamento durante a pandemia. É importante ressaltar os limites
desta análise, na qual não é possível fazer uma correlação exata entre os dados coletados nas diferentes
rodadas da pesquisa, uma vez que os(as) respondentes não são necessariamente os(as) mesmos(as). Além
disso, há uma limitação intrínseca a esta quinta rodada da pesquisa, em que foi necessário realizar uma
ponderação da amostra, diferente das rodadas anteriores.
Ainda assim é possível traçar algumas observações do que parece ter mudado entre os meses que separam
as coletas de dados realizadas. Algumas comparações iniciais permitem observar como as condições
parecerem (ou não) ter se alterado entre abril de 2020 e julho de 2021.
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Gráfico 16 - Percepção sobre as condições materiais de trabalho nas cinco
rodadas da pesquisa (%)
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Fonte: Survey Online “A pandemia de COVID-19 e os(as) profissionais da saúde pública no Brasil”.

Nesses 18 meses de pandemia já houveram momentos mais ou menos críticos e no Gráfico 16 é possível
observar como o medo esteve presente entre os(as) profissionais de saúde em todas as rodadas da
pesquisa de forma praticamente estável. Já a percepção de despreparo foi oscilante entre as rodadas
(65,1% na primeira, 69,3% na segunda, 48% na terceira, 69,9% na quarta e 49,2% na quinta rodada).
O acesso a EPI, testagem e treinamento tiveram oscilação parecidas entre si em percepção ascendente até
a terceira rodada (63,9%), uma queda na quarta rodada e retomada dos percentuais de percepção positiva
na quinta rodada (68,6%). A quarta rodada corresponde ao pior contexto da pandemia no país, ou seja, no
momento em que mais precisavam de apoio os(as) profissionais de saúde se sentiram mais desassistidos.
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RECOMENDAÇÕES
A partir dos resultados e breves discussões apresentados anteriormente, sugerimos algumas recomendações
às autoridades nas três esferas de governo (União, estados e municípios). Essas recomendações têm como
objetivo apontar caminhos que possam impactar na melhoria da qualidade de vida e das condições de
trabalho dos(as) profissionais de saúde que atuam durante a pandemia da COVID-19.
É importante salientar que os dados coletados nesta pesquisa estão circunscritos dentro do universo
amostral, ou seja, n = 935 respondentes. Ainda assim, as análises demonstram que é fundamental
garantir a todos(as) os(as) profissionais de saúde recursos, informações adequadas, proteção e condições
satisfatórias de trabalho. É preciso, portanto, atenção com a saúde e a vida desses(as) profissionais.
Transcorridos mais de 17 meses do início da crise sanitária, continuamos reafirmando as recomendações
que têm sido feitas nas outras quatros rodadas anteriores da pesquisa. Isso se deve a ausência de ação em
muitas frentes que garantiriam maior proteção e melhores condições de trabalho para os profissionais da
saúde que atuam no SUS. Mesmo com tantas experiências acumuladas e com o avanço da ciência, vemos
uma situação que se assemelha ao que vivenciávamos no início da pandemia em diferentes âmbitos.
Assim, trazemos a seguir algumas recomendações novas acompanhadas por recomendações que já foram
feitas anteriormente, mas que continuam sendo importantes para o contexto atual . São elas:
(i)	distribuir recursos materiais de qualidade que garantam a segurança dos(as) trabalhadores, principalmente
EPIs e materiais de testagem para todos os(as) profissionais dos diferentes níveis de atenção;
(ii)	disseminar informações adequadas sobre fluxos de trabalho, procedimentos, práticas de proteção,
sobre a COVID-19 e seu tratamento para que esses(as) profissionais possam disseminar informação
de qualidade entre usuários do SUS e blindar-se contra as Fake News;
(iii)	fortalecer canais de teleatendimento médico (teleconsulta) na Atenção Básica para a manutenção
da assistência médica com baixo risco de contágio para profissionais e pacientes;
(iv)	organizar a vacinação contra COVID-19 com o intuito de não aumentar a carga de trabalho dos
trabalhadores da saúde, que já estão atuando em outras frentes durante a pandemia;
(v)	elaborar protocolos para a atenção de pacientes com síndrome pós-covid para facilitar a atenção dos
profissionais de saúde a esse público;
(vi)	organizar a retomada do atendimento a pacientes que ficaram desassistidos durante a pandemia, de
forma que esse aumento da demanda de trabalho não afete a rotina dos profissionais de saúde;
(vii)	garantir de forma efetiva políticas de suporte emocional e psicológico para os(as) profissionais da
ponta utilizando estratégias que facilitem o acesso;
(viii)	garantir o gozo de férias e licenças aos(às) profissionais de saúde para evitar o burnout depois de
mais de 17 meses atuando sob condições de trabalho insalubres durante a pandemia;
(ix)	fortalecer os mecanismos para denúncia e enfrentamento a práticas de assédio moral contra os
trabalhadores da saúde;
(x)	divulgar dados desagregados sobre gênero, sexo, raça, classe, território, dentre outros marcadores
sociais para melhor compreensão sobre os impactos diferenciados entre a população brasileira.
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