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RESUMO  
O presente artigo objetiva fazer uma aproximação teórica em relação ao 
tema da proteção social do trabalhador da saúde, particularizada no 
processo de desregulamentação do trabalho via precarização e 
flexibilização no contexto da pandemia de COVID-19. Partindo de dados 
secundários da literatura de referência, integra-se uma discussão sobre 
o trabalho em saúde na vertente marxista, seguindo com um breve 
levantamento histórico sobre o processo de desregulamentação do 
trabalho em saúde no Brasil da década de 1990 à pandemia de COVID-
19. O estudo permite apreender de que modo e sob quais 
determinantes a desregulamentação se faz presente no trabalho em 
saúde, constituindo processos que se aprofundam na pandemia, 
expondo o trabalhador à vulnerabilidade que resulta da desproteção 
social e do risco iminente de adoecimento e morte. Reafirma-se, com 
isso, a ofensiva permanente do capital sobre a classe trabalhadora, que 
na pandemia assume feições particulares sem negar suas intenções, 
processos e resultados. 
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ABSTRACT 
CThis paper aims to make a theoretical approximation about the theme 
of social protection of health workers, particularly in the process of work 
deregulation by precariousness and flexibility in the context of the 
COVID-19 pandemic. Based on secondary data from the literature, we 
integrated a discussion on health work from a Marxist perspective and 
carried out a brief historical survey on the deregulation process of health 
work in Brazil between the 1990s and the COVID-19 pandemic. This work 
allows us to understand how and from what determinants the 
deregulation is present in the health work, constituting processes that 
intensify in the COVID-19 pandemic, exposing the worker to the 
vulnerability that results from lack of social protection and the imminent 
risk of illness or death. This work reaffirms the permanent offensive of 
capital on the working class, which in the pandemic assumes particular 
issues without denying its intentions, processes and results. 

 
Keywords:  Health worker. Pandemic by COVID-19. Social Protection. 

 

1 INTRODUÇÃO 

  

Os custos e consequências assumidos pelo trabalhador em resposta à atual crise do 

capitalismo passam pela exploração da força de trabalho em níveis brutais como forma de 

garantir o incremento da produtividade e obter lucratividade. Tais mecanismos se materializam 

em estratégias idealizadas e implementadas com a anuência do Estado e desenvolvidas por 

meio de contrarreformas e da regulação política do mercado de trabalho (AMARAL, 2021). 

O trabalho em saúde é particularmente capturado por esses processos, constituindo um 

campo específico de contradições que vão contrapor permanentemente necessidades sociais 

amplas e direitos dos trabalhadores. De acordo com Junqueira et al (2010), essa dinâmica se 

desvela em uma contradição própria do contexto brasileiro, herdeira de uma contradição mais 

ampla na relação entre capitalismo tardio e democracia, e que vai provocar uma defasagem 

permanente entre direitos políticos e sociais dos trabalhadores, com a garantia dos primeiros a 

despeito da supressão ou esvaziamento dos segundos. 

A pandemia da COVID-19 aprofunda essas contradições e desvela de forma marcante as 

fragilidades já experimentadas pelo mercado de trabalho, ampliando de forma significativa os 

desafios historicamente postos ao setor especialmente no tocante à questão da proteção social 

dos trabalhadores. Uma vez instalada a crise sanitária decorrente da disseminação do 

coronavírus, questões que expressam o processo progressivo de retração de direitos 

trabalhistas já em curso, fundadas na precarização das relações e condições de trabalho em 
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saúde, se deterioram de forma significativa (MOROSINI; CHINELLI; CARNEIRO, 2020), colocando 

o trabalhador em geral e da saúde em particular, em condição de grave vulnerabilidade.  

Partindo dessa realidade, o presente artigo objetiva fazer uma aproximação teórica em 

relação ao tema da proteção social do trabalhador da saúde, particularizada no processo de 

desregulamentação do trabalho em saúde via precarização e flexibilização das relações, 

processos e organização do trabalho no contexto da pandemia de COVID-19. Compreende um 

recorte da pesquisa de doutoramento em curso no Programa de Pós-Graduação em Políticas 

Públicas da Universidade Federal do Piauí, que se propõe a analisar as mudanças mobilizadas 

no trabalho em saúde do ponto de vista conceitual e interventivo a partir das demandas de 

cuidado em tempos de pandemia.  

Para a consecução do objetivo pretendido, partiu-se de fontes de dados secundários da 

literatura de referência a fim de integrar uma discussão sobre a natureza do trabalho em saúde, 

segundo a vertente marxista que se expressa e desenvolve de modo especial nas contribuições 

de Ricardo Bruno Mendes Gonçalves e Emerson Elias Merhy, seguindo com um breve 

levantamento histórico sobre o processo de desregulamentação do trabalho em saúde no Brasil 

da década de 1990 e à pandemia da COVID-19. 

 

2 O TRABALHO EM SAÚDE 

 

O trabalho em saúde se realiza no âmbito do setor de serviços, assumindo propriedades 

do processo de produção do setor terciário da economia, portanto, caracterizando-se  por 

atributos estruturais a esse segmento, quais sejam: geração de produtos não-materiais, 

simultaneidade entre produção e consumo, caráter interativo que marca a  relação com os 

usuários, co-partícipes do processo de trabalho, além de caracterizar-se por ser um setor 

intensivo de mão-de-obra, uma vez que a incorporação tecnológica no setor gera demanda por 

novas ocupações (SOUZA, 2010; VARELLA; PIERANTONI, 2008).  

Como toda atividade humana, compreende um ato produtivo desenvolvido com o 

objetivo de modificar ou transformar uma dada realidade. Sua especificidade reside naquilo 

que obtém como produto a partir de técnicas, matérias-primas e modos de fazer que lhe 

conferem uma estrutura condizente com a oferta de respostas às necessidades de vida e saúde 

de indivíduos e coletividades.  
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Para Marx (1996), em seu caráter genérico o trabalho é concebido como um processo 

através do qual o homem, de maneira consciente e ativa, atua sobre a natureza e a transforma, 

imprimindo aos objetos forma útil e adequada ao atendimento de suas necessidades. Trata-se, 

portanto, de um sistema de forças naturais dominadas que medeiam a relação entre homem e 

natureza, mediação esta de natureza sócio-histórica. É através do trabalho que o homem 

produz seu meio de vida e, ao fazê-lo, produz sua própria vida material, constituindo-se como 

ser humano e transformando continuamente a si e ao meio em que vive (MARX, 1996) 

Ainda por referência à vertente marxista aplicada à análise do trabalho em saúde, 

observa-se que no seu fazer cotidiano na produção do cuidado, o trabalhador da saúde opera 

um núcleo tecnológico formado pelo ‘Trabalho Vivo’ (trabalho em ato que se realiza na 

atividade do trabalhador) e ‘Trabalho Morto’ (trabalho previamente realizado e incorporado 

aos produtos obtidos a partir do processo produtivo). Dada a sua natureza relacional, o trabalho 

em saúde encontra-se centrando no Trabalho Vivo em ato, ou seja, na relação que se estabelece 

entre produtor e consumidor na composição técnica do trabalho (FRANCO; MERHY, 2012). 

Portanto, a produção da saúde não se dá a partir de um objeto plenamente estruturado e suas 

tecnologias de ação configuram-se em ato, “operando como tecnologias de relações, de 

encontro de subjetividades, para além dos saberes tecnológicos estruturados” (MERHY, 2002, 

p.49). 

O ato produtivo em saúde caracteriza-se, portanto, por uma base “não material”, 

definida por Mendes-Gonçalves (1992) a partir de tecnologias “materiais” e “não materiais”, 

essa última representada pelos saberes estruturados que operam no trabalho em saúde, em 

uma perspectiva que contrasta ao mesmo tempo em que amplia a concepção usual de 

tecnologias como equipamento/maquinário. Emerson Merhy, ao classificar as tecnologias no 

cuidado em saúde, incorpora a essa perspectiva a dimensão relacional como tecnologia, uma 

tecnologia leve, evidenciando que o modo como essas relações se estabelecem é 

tecnologicamente orientado (FRANCO; MERHY, 2012).  

Não obstante, a centralidade do trabalho vivo no processo produtivo de cuidado não 

impede que este seja alvo de dispositivos que operam regulando e controlando esse 

componente do núcleo tecnológico, por meio de processos de gestão do trabalho que visam 

atender a objetivos de produção em série, padronização e produtividade. Trata-se aqui da 

captura do trabalho vivo via ação do trabalhador ao incorporar práticas ancoradas em modelos 
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de assistência que atendem às demandas mercadológicas, com foco em atos prescritivos e no 

consumo de insumos e procedimentos (FRANCO; MERHY, 2012). 

No tocante ao trabalhador, as relações que estabelece no ato produtivo do trabalho lhe 

vinculam a uma “cadeia material dura e simbólica”, pois o valor de uso daquilo que produz é 

constituído por um referente simbólico resultante das relações sociais que lhe dão sustentação, 

enquanto o ‘valor de troca’ tem relação como o modo de funcionamento da sociedade, 

historicamente constituído. Disso resulta que no contexto da produção da saúde o ‘referente 

simbólico’ vai depender dos atores em cena, do lugar social que ocupam, dos valores culturais 

compartilhados, entre outros aspectos, podendo significar “ser cuidado” ou “vender 

procedimentos para ganhar dinheiro”. Nessa direção, assegurar o direito à saúde, em 

conformidade com a Constituição brasileira, implica em que o trabalho em saúde assuma o 

referente simbólico “ato de cuidar da vida” como a alma da produção da saúde”, tendo as 

necessidades de saúde como objeto central das ações (MERHY; FRANCO, 2014). 

Não obstante, a realidade do cuidado não raro se distancia desse referente, com 

inúmeras implicações para a produção da saúde. Conforme Souza (2011), os atos produtivos 

em saúde agregam hoje uma diversidade de atividades e funções a fim de atender à crescente 

complexidade de suas demandas, com intensiva e crescente utilização de força de trabalho, 

cada vez mais especializada, prevalecendo a rotinização, parcelamento, fragmentação de 

tarefas, entre outros aspectos que se somam às demandas de acumulação capitalista.  

Nessa direção, como parte integrante da dinâmica social, o setor saúde sofre influência 

das mudanças ocorridas nos setores mais dinâmicos da economia, especialmente em 

momentos de crise, quando prevalece a demanda por ajustes que podem incluir ataques 

frontais às condições de trabalho, a exemplo da redução da força de trabalho, incorporação de 

medidas para elevar o rendimento do trabalho; congelamentos e redução de salários; e 

precarização das relações de trabalho (PIRES, 2000).   

Disso resulta que a complexidade dos processos produtivos que se dão no âmbito da 

saúde deve ser compreendida também por referência ao modo de inserção do trabalhador no 

sistema de saúde, às condições de trabalho, ao processo de adoecimento a que estão 

submetidos, entre outros aspectos que informam a gestão do trabalho como política, o que 

pressupõe a garantia de requisitos para valorização profissional e do trabalho, tais como: 
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carreira, salários, vínculos de trabalho com proteção social, adequadas condições de trabalho, 

dentre outros” (MACHADO; VIEIRA; OLIVEIRA, 2015). 

 

2 A DESREGULAMENTAÇÃO DO TRABALHO EM SAÚDE NO BRASIL: da década de 1990 à 

pandemia de COVID-19 

 

Considerando o contexto político de contrarreforma do Estado brasileiro iniciada nos 

anos 1990, destaca-se o processo de recomposição da hegemonia burguesa somada à 

ampliação do ideário neoliberal, capitaneado pela lógica do Estado mínimo no tocante ao 

atendimento às demandas sociais, porém robusto no que se refere ao atendimento das 

demandas de acumulação capitalista. Resulta desse direcionamento, os processos de 

privatização de empresas estatais, sucateamento da saúde e previdência, desmonte da 

organização sindical e desregulamentação de direitos sociais e trabalhistas, claramente 

observáveis nesse período (SOUZA, 2010).  

Nesse contexto, as demandas de produtividade do trabalho são particularmente 

intensificadas, combinando modalidades clássicas de apropriação da mais-valia de modo que, 

em consonância com essa “nova ordem”, a flexibilização passa a compreender um importante 

fundamento da reestruturação capitalista (SOUZA, 2010). 

No setor saúde essa dinâmica se expressa na força com que a perspectiva da saúde como 

mercadoria assume, legitimando a desigualdade no acesso à saúde ao comprometer as 

diretrizes de organização e gestão do sistema público. Desse modo, são impostos obstáculos 

crescentes à efetivação de um sistema público de saúde, que passa progressivamente a ser 

representado pelos interesses corporativos do empresariado, ávido por expandir a lógica 

mercantil (SOUZA, 2010). 

Convém ressaltar que, na contramão do que se observa em relação ao mercado de 

trabalho em geral na década de 1990, o setor saúde experimentou expansão de postos de 

trabalhos e aumento de ocupações. Não obstante, esse dinamismo positivo não foi capaz de 

proteger o setor dos impactos dos processos de desregulamentação e desestruturação em 

curso no mercado de trabalho brasileiro, e que promoveram mudanças expressas no aumento 

de vínculos informais, notadamente no setor público (VARELLA; PIERANTONI, 2008). 
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Tais processos se realizam de modo especial por meio da instauração de dispositivos 

legais de garantia ou supressão de direitos, destacados aqui como exemplos do processo de 

desregulamentação do trabalho no Brasil operado nos quatro anos anteriores à pandemia de 

COVID-19. Inicialmente, a aprovação, em 2017, da Reforma Trabalhista (Lei complementar nº 

13.467, de 13 julho de 2017) altera a Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), que tem como 

principal consequência a redução da responsabilidade do Estado no tocante a condições de 

saúde e segurança no trabalho e à proteção social aos trabalhadores (BATISTA; RODRIGUES, 

2021). 

Na prática, significou a sujeição dos trabalhadores a condições de vulnerabilidade, com 

fortalecimento de modalidades precárias de trabalho, a exemplo do trabalho autônomo, 

intermitente e temporário, além do processo de terceirização. A Medida Provisória (MP) nº 

881/2019, que institui a “Declaração de Direitos de Liberdade Econômica”, propicia o trabalho 

precário e a flexibilização das relações de trabalho ao estabelecer a importância do livre 

mercado, advogando pela redução de supostos obstáculos impostos pelo Poder Público à 

autonomia do mercado na celebração de contratos trabalhistas. Nessa mesma direção, a 

Reforma Administrativa de 2019 (MP 870/2019), extingue o Ministério do Trabalho, órgão 

responsável pela fiscalização de condições de trabalho indignas e ilegais.  

Em 2020, quando a pandemia já era uma realidade, a edição da MP n. 927/2020 que 

dispôs sobre medidas trabalhistas para o enfrentamento da pandemia de COVID-19 possibilita 

o aumento da jornada de trabalho dos profissionais de saúde por até 24 horas, a redução do 

tempo de descanso para 12 horas e a suspensão de exigências administrativas em segurança e 

saúde no trabalho. Nessa mesma direção, a MP n. 936/2020, prevê a possibilidade de redução 

de salário por meio de uma negociação individual entre trabalhador e empregador. 

Portanto, o processo de desregulamentação, conforme aqui discutido, reflete a 

desagregação da proteção social ao trabalho que se expressa nas relações, processos e 

organização do trabalho, podendo se realizar não somente por meio de alterações do ponto de 

vista normativo, legal e jurídico, mas pela via das injunções da racionalidade mercantil e 

produtiva ao trabalho, destituindo-o de seu valor, capturando sua subjetividade e ameaçando 

permanentemente sua estabilidade (SOUZA, 2010). 
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2.1 Desregulamentação do trabalho em saúde no contexto da pandemia de COVID-19: velhos 

problemas, novos desafios 

 

A pandemia de COVID-19 adentra o Brasil em um contexto de precariedade da 

organização e funcionamento do setor saúde, sobretudo no que se refere aos problemas de 

alocação de recursos orçamentários e financeiros que caracteriza o subfinanciamento histórico 

do SUS, a despeito das conquistas no campo da assistência. Tal contexto repercute nas relações, 

processos e organização do trabalho em saúde, que passa a ser operado em um cenário 

permeado por dificuldades no lidar diário com a doença, enfrentando desde a escassez de 

insumos básicos para a condução do cuidado, passando pela intensificação da jornada de 

trabalho, com pouco descanso, o isolamento do núcleo familiar, até o enfrentamento do medo 

de contaminar a si mesmo e a pessoas próximas, entre tantos outros aspectos.  

Desse modo, a garantia de proteção social como condição de legitimidade do trabalho 

em saúde se revela como uma excepcionalidade resultante de uma produção histórica que 

antecede em muito a crise sanitária gerada pela pandemia e que se alinha a uma crise 

econômica, política e social já estabelecida no país em um contexto de crise global do capital 

(MACHADO; XIMENES NETO, 2018). Para Bridi (2020), a pandemia potencializa os ataques à 

classe trabalhadora empreendidos particularmente nos quatro anos anteriores à sua 

emergência, que partem da destituição de direitos fundamentais, reconfigurando o trabalho no 

que se refere a suas feições e formatos, caracterizando-o essencialmente como “desprotegido, 

incerto, completamente mercantilizado, desregulado” (p.158). 

É nesse sentido que a intensificação da demanda de cuidado nesse período resulta em 

intensificação da carga de trabalho, com sobrecarga e aumento do tempo no desenvolvimento 

das atividades e poucas ou nenhuma possibilidade de descanso (REZIO et al., 2022). Ademais, 

essa intensificação não se converte, via de regra, no aumento de salários ou mesmo na garantia 

de proteção relacionada à vulnerabilidade experimentada, portanto, não se alia à garantia de 

relações trabalhistas estáveis e minimamente seguras. 

Considerando ainda os desafios enfrentados pelos trabalhadores da saúde na pandemia, 

observa-se que intensificam-se problemas relacionados à exploração do trabalho, precarização 

e desproteção, com sobrecarga de toda a equipe, que não raro necessitava recorrer a plantões 
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adicionais a fim de suprir a quantidade insuficiente de pessoal e atender as demandas do 

serviço (BRAGA et al. 2021).  

Há que se considerar ainda que o processo de flexibilização se reproduz também a partir 

das demandas postas pela insuficiência de infraestrutura para acolher o aumento progressivo 

de casos de COVID-19 e que gerou a necessidade de organização de serviços adicionais à 

estrutura hospitalar, representados pelos “hospitais de campanha”. Trata-se de uma solução 

emergencial que, ao demandar a contratação de pessoal adicional em larga escala, favoreceu o 

estabelecimento de contratos com vínculos precários, destituídos de garantias trabalhistas, 

além da contratação de pessoas sem o adequado preparo para o caráter do trabalho em 

questão (a exemplo de profissionais recém-formados e especializados em áreas com demanda 

de trabalho divergente daquela colocada pela assistência nesse período), estes ainda mais 

vulneráveis aos riscos de contaminação, adoecimento e morte pela COVID-19 (TEIXEIRA et al, 

2020). 

A magnitude da vulnerabilidade à qual os trabalhadores da saúde estão expostos na 

pandemia pode ser compreendida a partir de alguns apontamentos e dados divulgados pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS). De acordo com a OMS (WHO, 2021), a pandemia expõe 

os trabalhadores da saúde a risco aumentado de infecção pelo SARS-CoV-2 quando comparados 

à população geral. Os impactos da COVID-19 sobre os trabalhadores da saúde são 

multidimensionais, incluindo infecção, morte e adoecimento psíquico, além de consequências 

relativas a greves e reivindicações trabalhistas. Estima-se que no período de janeiro de 2020 a 

maio de 2021 entre 80 mil a 180 mil profissionais de saúde morreram devido à COVID-19, 

número que pode ser 60% inferior ao número real de mortes.  

Considerando os aspectos em análise, a pandemia de COVID-19 pode ser compreendida 

como um marco histórico para o mundo do trabalho, na medida em que intensificou as tensões, 

contradições e idiossincrasias do modo de produção capitalista, de tal maneira que “a 

precarização do trabalho, que vem se desenhando há muito tempo, caracterizou uma dinâmica 

de dificuldades para o enfrentamento da pandemia, ao passo que a pandemia tem servido de 

mediação para exponenciação da precarização” (SOUZA, 2021, p. 3).  

Portanto, não sendo um fenômeno natural, a pandemia guarda estreita relação com o 

modo de realização do capital cujo desenvolvimento depende necessariamente da destruição 

da força de trabalho, da natureza e da humanidade. Não podendo prescindir do trabalho, já 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

556 

que sem trabalho não há valorização do capital, resta a esse sistema dilapidar a força de 

trabalho, legitimando uma relação desigual entre trabalho e capital por meio da qual o ganho 

do trabalhador será sempre menor do que o ganho do capital (ANTUNES, 2020). Diante da crise 

pandêmica, a saída segue sendo o sacrifício do trabalhador, expresso na prescrição de “mais 

flexibilização, mais informalidade, mais intermitência e mais precarização para a classe-que-

vive-do-trabalho” (LUCCA, 2020, p. 2).  

Nesse cenário, aprofunda-se a ruptura do pacto social construído em torno da 

Constituição Federal de 1988, especialmente no tocante à Seguridade Social, sob argumentos 

reiterados dos operadores das políticas ultraneoliberais de que as políticas sociais geram ônus 

ao fundo público, sendo mais adequado delegar à sociedade o enfrentamento da crise. Não 

obstante, o que se desvela são as contradições subjacentes a essa lógica, insuficiente para 

ofertar respostas ao enfrentamento das complexas demandas postas pela questão social na 

pandemia, ao mesmo tempo em que sinaliza em direção à necessidade de fortalecimento das 

políticas públicas, com maior atuação do Estado para garantia de direitos sociais ao conjunto 

da população e aos trabalhadores da saúde de modo especial (RAICHELIS; ARREGUI, 2021) 

Cumpre considerar que, em face das especificidades do trabalho em saúde, a atuação 

dos trabalhadores da área na pandemia compreende um aspecto central para a condução e 

êxito desse enfrentamento, portanto, não condiz com situações de vulnerabilização, 

adoecimento e morte que podem ser evitadas por meio de ações integradas de proteção à vida 

e saúde (HELIOTÉRIO et al, 2020). Trata-se do direito inalienável à vida e ao trabalho em 

condições seguras e protegidas como uma importante meta a ser integrada às ações mais 

amplas de enfrentamento da pandemia, e como meio de garantir também que a assistência à 

saúde na pandemia seja adequadamente conduzida e eficaz no alcance de suas finalidades. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A aproximação ao tema em questão a partir da literatura científica de referência permite 

apreender de que modo e a partir de quais determinantes, a desregulamentação via 

precarização e flexibilização das relações se faz presente também na trajetória dos profissionais 

de saúde. Tais processos se aprofundam na pandemia de COVID-19, expondo o trabalhador da 

saúde à condição de vulnerabilidade que resulta da desproteção social e do risco iminente de 
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adoecimento e morte. Reafirma-se, com isso, a ofensiva permanente do capital sobre a classe 

trabalhadora, que na pandemia eventualmente assume feições particulares sem com isso negar 

suas intenções, processos e resultados.  

Trata-se, portanto, da insegurança expressa no assujeitamento de trabalhadores da 

saúde às vicissitudes da pandemia, constituindo obstáculos importantes à vida e saúde desses 

profissionais, bem como às suas possibilidades de realização social no sentido de ‘fazer 

sociedade’ (CASTEL, 2005, p. 19). Paralelamente temos o papel que segue não sendo exercido 

pelo Estado no tocante à garantia de direitos sociais e na redução dos riscos sociais que 

ameaçam o trabalhador da saúde na pandemia e para além dela.  

Por fim, considera-se que as reconfigurações experimentadas pelo trabalho em saúde 

na pandemia, ao aprofundar processos e fazer emergir desafios complexos, por vezes 

inteiramente novos, mas, sobretudo, demarcados historicamente, irão constituir a construção 

histórica desse momento particular, gerando as bases para reflexões presentes e futuras sobre 

o trabalho em saúde, pandemia e a proteção social ao trabalhador da saúde. 
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