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PANDEMIA NUM CONTEXTO COM PROJETO EXPLÍCITO DE 

DESMONTE DO ESTADO

Emenda do Teto
Novo Regime fiscal que limita 

os gastos públicos com 
políticas sociais

(EC 95/2016)

“Reforma” da Previdência
Altera as regras da 
previdência pública

(EC 103/2019)

“Reforma” 
Trabalhista

Altera a CLT, precarizando
as relações de trabalho

(Novembro de 2017)

Lei da Terceirização
Retira restrições sobre 
trabalho temporário e 

terceirização
(Março de 2017)

Desmonte do 
papel do Estado

PEC 32 
“Reforma” Administrativa

Estado com papel subsidiário 
ao mercado, Formas de

contratação precárias, fim da 
estabilidade, retira direitos, 
amplia poder do Executivo...

Mudança estrutural na base 
econômica e tecnológica

Plano Brasil Mais
PEC 186, 187 e 188 

(Emergencial, Fundos 
Constitucionais e Pacto 

Federativo)
(Novembro de 2019)

Decreto Terceirização no 
Serviço Público

Amplia as possibilidades de 
terceirização nas 

administrações direta e indireta
(Setembro de 2018)

Programa de 
privatizações

Correios, Petróleo
Energia Elétrica, 
Bancos Públicos

Mercantilização de 
direitos sociais



Precarização do trabalho e risco à saúde

▪ Busca desresponsabilizar as empresas em relação à saúde e à 
integridade física de seus trabalhadores. 

▪ Viabiliza as chamadas “cadeias de terceirização”: uma empresa terceira 
contrata uma outra que, por sua vez, contrata outra e, assim, 
sucessivamente.

▪ Trabalhadores terceirizados são as principais vítimas de acidentes de 
trabalho.

▪ Dificulta a fiscalização por parte do Estado e dos Sindicatos

▪ Dificulta o estabelecimento de nexos causais entre trabalho e doença

▪ Restringe direito à tratamento, afastamento e reabilitação



Precarização do trabalho e risco à saúde

▪ Agrava a instabilidade da trajetória ocupacional com vínculos de trabalho ainda 
mais instáveis e curtos (maior rotatividade) 

▪ Insegurança econômica, seja em relação à ocupação, ao rendimento e/ou à 
jornada pode impulsionar o adoecimento mental 

▪ Instabilidade pode levar trabalhadores a ocultarem problemas de saúde,  
aumentar o chamado “presenteísmo” e, assim, agravar doenças

▪ Quanto maiores as jornadas e menores os tempos de descanso, maiores os 
riscos de acidentes e doenças do trabalho, seja por questões ergonômicas, 
cognitivas ou pelo contato mais prolongado com os agentes de risco

▪ A ampliação da remuneração variável baseada em avaliações subjetivas de 
desemprenho individual tende a intensificar o ritmo do trabalho e 
adoecimento



Distribuição dos vínculos na Saúde por tipo, 
dezembro 2015 a agosto de 2020 (dados do CNES)

Fonte: CNES

Elaboração: DIEESE



A pandemia e a morte de trabalhadores

• É emblemático que uma das primeiras mortes por Covid-19 no Brasil, 
em março de 2020, tenha sido a de uma mulher de 63 anos, 
empregada doméstica no Rio de Janeiro, que contraiu o vírus de sua 
patroa, recém-chegada de viagem à Itália.

• Apesar do vírus não ter preconceito, a classe trabalhadora tem sido a 
maior vítima da pandemia, os dados mostram que as pessoas em 
situação de maior vulnerabilidade social são as que mais morrem de 
Covid 19.

• Um levantamento de dados do Novo CAGED realizado pelo Lagom
Data, ao analisar contratos formais (CLT) de trabalhadores que não 
puderam ficar em casa, revela excesso de óbitos em janeiro e 
fevereiro de 2021 em relação a 2020. 



Análise dos tipos desligamento registrados no 
Novo Caged

• O Caged registra, mês a mês, informações sobre vínculos de 
emprego formais (CLT), inclusive os tipos de desligamentos, 
isto é, os motivo de encerramentos dos contratos de 
trabalho.

• “Desligamentos por morte” é um desses tipos, porém a 
causa da morte não é informada. 

• Assim, não é possível saber se o total de desligamentos por 
morte se deve apenas à Covid-19, mas é possível adaptar o 
conceito epidemiológico de “excesso de mortes” para análise 
desses dados. 



Conceito de “excesso de mortes”

• “Em tempos de pandemias, os epidemiologistas costumam usar 
o conceito de “excesso de mortes”, para tentar avaliar o impacto 
da doença sobre a vida da população. 

• Mesmo que uma pessoa não morra diretamente da enfermidade 
da vez, ela pode morrer por outras complicações decorrentes de 
sua existência, como a falta de vagas no hospital num caso de 
urgência. 

• Então, o procedimento normalmente usado é calcular a média de 
mortes esperada para um dado período e comparar esse dado ao 
total de mortes registradas por quaisquer causas na pandemia.



Aumento de óbitos de empregados no mercado de trabalho formal 
(dados do CAGED)





“O pesquisador Yuri Lima, do 
Laboratório do Futuro da 
Coppe/Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, divulgou 
no início da pandemia um 
estudo mapeando o risco 
das variadas atividades 
profissionais. 
Segundo a primeira 
avaliação, os professores 
tinham até 70% a mais de 
risco de contágio caso 
nenhuma medida fosse 
tomada, com portas abertas 
e aulas presenciais.”



Aumento de óbitos de profissionais de enfermagem 
(dados do CAGED)

De fevereiro a abril de 
2020, o número de 
mortes de técnicos de 
enfermagem captadas 
pelo Caged chegou a 
saltar de 44 para 84 
em um mês. 
Os profissionais da 
saúde são os mais 
expostos ao contágio, 
pois tratam 
diretamente os 
pacientes





Covid-19 e afastamento de trabalhado

• Segundo dados da Secretaria de Previdência e Trabalho, com base no 
número atualizado de beneficiários de incapacidade temporária, 
antigo auxílio-doença, 

• A Covid-19 é a principal causa de afastamento de trabalhadores em 
2021: apenas no primeiro trimestre, foram mais de 13 mil pessoas. 

• Só no ano passado, a doença foi a terceira causa de afastamento no 
Brasil, com mais de 37 mil requerimentos. 

• Em primeiro lugar estava o transtorno disco lombar (coluna) e em 
segundo, síndrome do manguito rotador (tendões no ombro).



Dificuldade de acesso ao benefício por incapacidade 
temporária

• Para ter direito ao benefício por incapacidade temporária, o trabalhador 
tem que ficar mais de 15 dias ausentes de suas atividades. 

• Atualmente, são 500 mil trabalhadores que estão na fila do INSS, 
agendados para a perícia médica por quaisquer motivos de saúde, não 
necessariamente por Covid-19. 

• Destes, mais de 400 mil são pedidos de requerimentos iniciais, ou seja, que 
não solicitaram o auxílio-doença antes. 

• Ainda dos trabalhadores aguardando na fila para atendimento, cerca de 
138.427 pediram a prorrogação do benefício.

• Com base nos dados de março, o tempo médio entre o agendamento e a 
realização da perícia era de 42 dias.



Em 2017 as empresas do município efetuaram x admissões e x desligamentos, resultando no corte de 2.035 postos de 
trabalho, mais um ano de redução segundo dados o Ministério do Trabalho. Políticas de Geração de Emprego e 

Renda?

❑Fortalecimento do SUS

❑Vacinação universal

❑Auxílio emergencial de R$ 600 até o fim da pandemia

❑Fornecimento de EPIs na qualidade e quantidade adequada

❑Afastamento de trabalhadores do grupo de risco

❑Adoção do trabalho remoto sempre que possível (por meio de negociação

coletiva)

❑Testagem regular e rastreamento de contágio

❑ Notificação (abertura de CAT)

❑ Rede de apoio psicológico

❑ Combate ao Assédio moral

❑ Reconhecimento da Insalubridade

A luta pela saúde da classe trabalhadora
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