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NOTA EM DEFESA DA SAÚDE E PROTEÇÃO DA CLASSE TRABALHADORA, 

DO SUS E DA VACINAÇÃO COMO DIREITO DE TODAS AS PESSOAS 

 

A pandemia, o aprofundamento da crise econômica e social, os ataques às políticas 

públicas, especialmente saúde e educação, são questões que desafiam o olhar científico e 

comprometido com os interesses e demandas da população nesse momento histórico. O Fó-

rum das Entidades Nacionais de Trabalhadoras e Trabalhadores da Área da Saúde – FEN-

TAS se indigna contra o negacionismo e a política planejada e intencional do governo genocida 

de Bolsonaro/Mourão que ataca incessantemente os direitos sociais conquistados com muita 

luta no Brasil e que, por meio desse projeto, tem espraiado a postura irresponsável, criminosa 

e de descaso com as vidas da população brasileira nesse contexto pandêmico. Mais do crise 

sociossanitária, vivemos uma crise humanitária. 

São mais de 600 mil vidas perdidas para a pandemia, e em consequência da falta de 

ações necessárias e urgentes ao enfrentamento pelo governo brasileiro, que insiste em divulgar 

um tratamento sem eficácia e que contraria todas as orientações da comunidade científica e da 

Organização Mundial da Saúde (OMS).  

A COVID-19 é uma doença que já tem vacina com eficácia cientificamente comprovada 

e o governo faz campanha explícita contra a vacinação, lançando dúvidas infundadas sobre 

sua eficácia e, tentando estabelecer dificuldades de acesso a esse direito, sobretudo para a 

população mais vulnerabilizada. Exemplo disso foi a exigência de prescrição médica para a 

vacinação de crianças. Sabemos que essa medida restringe a imunização de crianças cujas 

famílias têm maiores dificuldades de acesso aos serviços de saúde. 

Vacinar as crianças é fundamental para protegê-las e para contribuir com a redução da 

transmissibilidade do vírus, evitando o surgimento e circulação de novas variantes, o que é 

fundamental para a garantia de saúde e segurança de todos/as. Ainda que em proporções in-

feriores de agravamento e óbitos, se comparados aos casos em adultos, as crianças também 

adoecem por Covid-19, são veículos de transmissão do vírus e podem desenvolver formas 

graves e até evoluírem para o óbito.  

Com mais de 600 mil perdas, uma variante mais transmissível (Ômicron), além da ex-

plosão do número de casos em praticamente todo território nacional, o Ministério da Saúde 

publicou no último dia 25/01/2022, Portaria que diminui o tempo de isolamento para trabalha-

dores/as com casos confirmados de Covid-19, que estejam sob suspeita ou ainda que estive-

ram em contato com pessoas infectadas. 

Soma-se a isso, nenhuma política séria de testagem gratuita em massa e distribuição 

de máscaras PFF2 e N95, que são comprovadamente mais seguras, para a população se pro-

teger. Ao contrário, o orçamento sancionado nesse início de 2022 pelo presidente da República 

indicou vetos de até 3,1 bilhões na proposta aprovada pelo Congresso Nacional em dezembro, 
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retirando 11 milhões de reais do Ministério da Saúde, dentre outros cortes. Esses recursos 

seriam destinados a atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação na Fun-

dação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Retira ainda 40 milhões de recursos da pasta, destinados para 

a melhoria de serviços de saneamento básico em pequenas comunidades rurais e quilombolas. 

Sabemos que os vetos ainda precisam ser apreciados em sessão conjunta no Con-

gresso Nacional, mas sabemos também que a vida da população não tem sido a prioridade 

deste governo. Dos R$ 4,7 trilhões previstos, R$ 1,9 trilhão será utilizado para cobrir gastos 

com os juros e amortizações da chamada dívida pública brasileira, o que significa mais de 56% 

do total da proposta orçamentária. Outra parte significativa será destinada ao programa social 

Auxílio Brasil, que se propõe a assumir o lugar deixado pela extinção do Bolsa Família, não por 

acaso em ano eleitoral, R$ 89,1 bilhões. O presidente manteve ainda os R$ 4,9 bilhões previs-

tos para o Fundo Eleitoral e R$ 16,5 bilhões para emendas de relator-geral de Orçamento, o 

chamado orçamento secreto, devido à falta de transparência na distribuição e destinação dos 

recursos pelos parlamentares. 

Diante deste lamentável e inadmissível contexto, o FENTAS reafirma o seu compromisso 

com a classe trabalhadora, a ciência, o SUS, o efetivo controle social e com a vida da popula-

ção. Seguiremos denunciando a política genocida e lutando por:  
 

 Permanência do tempo de isolamento que garanta a saúde e segurança para os/as 

trabalhadores/as infectados/as e diminua os riscos de transmissão do vírus; 

 

 Investimentos e concurso público para reforço das equipes da assistência, conside-

rando a sobrecarga mental e física, e consequente adoecimento, de profissionais de 

saúde; 

  

 Ampliação da cobertura vacinal para toda a população adulta e de crianças e adoles-

centes; 

 

 Política ampla e gratuita de testagem e distribuição massiva de máscaras PFF2 e N95; 

 
 Maior investimento e apoio aos Estados e municípios para estruturação das redes de 

atenção, aquisição de medicamentos de alto custo e ampliação da força de trabalho 

para atendimento, acompanhamento e recuperação de usuárias e usuários com covid 

longa e pós- internamento em decorrência da Covid-19; 

 
 Ampliação e destinação de recursos para as políticas intersetoriais que combatam a 

fome, a miséria, que invista na educação, nas pesquisas e na saúde, principalmente. 

 

Brasil, 30/01/2022. 
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