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RESUMO
O presente artigo foi motivado pelas inquietações advindas do caos que vem sendo
vivenciado por ocasião da pandemia do coronavírus: “Teria sido sepultada a
dignidade humana Kantiana? O Brasil estaria sob o apanágio de uma Constituição
Simbólica? A Lei Fundamental pátria seria realmente uma “mera folha de papel”
preconizada pela filosofia lassaleana? Como desvelar o “Mistério da Fênix” para
então, com luta hercúlea, resgatar o SUS das cinzas da COVID e reerguê-lo em
aplauso à Justiça, à paz, à dignidade humana e a cidadania, garantindo o acesso a
uma saúde pública eficaz numa era PÓS-PANDEMIA? A concepção habermasiana
nos permite vislumbrar um horizonte na curva do caos, quando no novo-normal, pós
coronacrise, a realidade social e a norma não mais serão antagônicas, permitindo
soluções de vanguarda, tais como: a telemedicina; a publicização de vagas
hospitalares e em UTIs do sistema de saúde privado; a revisão das políticas no front
econômico e fiscal; revisão urgente do subfinanciamento do SUS que possui alta
capilaridade e pouca eficiência por insuficiência de recursos; implementação de
medidas públicas com vistas à efetiva tutela dos grupos vulneráveis, inclusive com
um novo marco de saneamento básico; criação do projeto “Cidades Saudáveis”;
fortalecimento da Política de Atenção Primária à Saúde - APS e outras iniciativas de
vanguarda que emergiram desse épico momento dominado pelo caos. Concernente
à metodologia, foi adotada neste artigo a qualitativa com pesquisa bibliográfica,
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baseada no método dedutivo. No tocante à sua estrutura, o segundo capítulo aborda
o direito à vida e à saúde à luz do princípio da dignidade humana durante a COVID19, enquanto o terceiro explorou os novos horizontes do acesso à saúde pública
pós-pandemia, seguido das considerações finais.
PALAVRAS-CHAVE: saúde pública; dignidade humana; coronavírus; novo normal.
ABSTRACT
This article was motivated by the concerns arising from the chaos that has been
experienced during the coronavirus pandemic: “Was Kantian human dignity buried?
Would Brazil be under the auspices of a Symbolic Constitution? Would the Basic Law
of the country really be a “mere sheet of paper” advocated by Lasallian philosophy?
How to unveil the “Mystery of the Phoenix”, then, with a Herculean struggle, rescue
SUS from the ashes of COVID and raise it in applause for Justice, peace, human
dignity and citizenship in a POST-PANDEMIC era? The Habermasian conception
allows us to glimpse a horizon in the curve of chaos, when in the new-normal, postcoronacrise, the social reality and the norm will no longer be antagonistic:
telemedicine; the publication of hospital and ICU vacancies in the private health
system; the review of policies on the economic and fiscal front; urgent review of SUS
underfunding, which has high capillarity and low efficiency due to insufficient
resources; implementation of public measures to effectively protect vulnerable
groups, including a new basic sanitation framework; creation of the “Healthy Cities”
project; strengthening of the Primary Health Care Policy - PHC and other cutting
edge initiatives that emerged from this epic moment dominated by chaos.
Concerning the methodology, the qualitative one with bibliographic research, based
on the deductive method, was adopted in this article. Regarding its structure, the
second chapter addresses the right to life and health in the light of the principle of
human dignity during COVID-19, while the third explored the new horizons of access
to post-pandemic public health, followed by final considerations .
KEYWORDS: public health; human dignity; coronavirus; new normal.
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1 INTRODUÇÃO
Se “a pessoa é o valor-fonte de todos os valores” na concepção do
jusfilósofo Reale (2013, p.377), qual é o sentimento que emerge do coração da
humanidade ao constatar em 14 de julho de 2020, no Mapa COVID-19 (O TEMPO,
2020), a impactante estatística confirmando 13.113.181 casos de contágio e 573.288
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mortes mundialmente, bem como 1.884.967 casos e 72.833 óbitos no Brasil? E se
esse mapeamento for acompanhado de incontestáveis verdades denunciando a
mais absoluta INSUFICIÊNCIA DE MUNIÇÃO para o enfrentamento desta nefasta
guerra de pandêmica proporção?
E se no epicentro dessa Odisseia estiver um sistema público de saúde
brasileiro onde faltam vagas em hospitais, há carências de UTIs, respiradores,
profissionais da saúde, EPIs para proteção destes, medicamentos e inclusive
sedativos para serem ministrados nos procedimentos de intubação, tal como a
Fentanil? (CAMBRICOLI, 2020).
Atonitamente, a resposta poderá replicar em reperguntas: “Teria sido
sepultada a dignidade humana Kantiana? O Brasil estaria sob o apanágio de uma
Constituição Simbólica? A Lei Fundamental pátria seria realmente uma “mera folha
de papel” preconizada pela filosofia lassaleana? Como desvelar o “Mistério da Fênix”
para então, com luta hercúlea, resgatar o SUS das cinzas da COVID e reerguê-lo
em aplauso à Justiça, à paz, à dignidade humana e a cidadania numa era PÓSPANDEMIA?
Foi a saga por estas respostas, sobretudo esta derradeira, que fomentou o
presente ensaio, haja vista que tais inquietações movem o mundo hodiernamente tal
como “uma voz que clama no deserto” demais de 7 bilhões de pessoas em 2020,
que serão 8 bilhões em 2025 e nesse crescente espiral, anseiam por uma ciência
jurídica mais justa, humana, eficiente e sensível, capaz de assegurar-lhes,
principalmente o direito de acesso à saúde, como pressuposto-mor de tutela da
própria “vida”, bem jurídico sem o qual nenhum dos demais direitos fundamentais
cumprirão os seus sacrossantos propósitos ou terão o mais míope sentido.
Inobstante identificar-se in casu notória tensão entre “facticidade e validade,
entre

democracia

e

efetividade

de

direitos”,

a

concepção

habermasiana

(HABERMAS, 2003) nos permite vislumbrar um horizonte na curva do caos, quando
no novo-normal, pós-coronacrise, a realidade social e a norma não mais serão
antagônicos. Porém, numa união de forças, acolherão mais plenamente as cidadãs
e cidadãos, reinventando a história do sistema público de saúde e adotando
medidas antes impensáveis, mas que se revelaram legítimas e eficazes nesta fase
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de pandemia, como um verdadeiro hino à VIDA. Dentre elas, sublinhe-se a
telemedicina; a publicização de vagas hospitalares e em UTIs do sistema de saúde
privado (como ocorreu na Espanha, Itália, França); a revisão das políticas no front
econômico e fiscal; revisão urgente do subfinanciamento do SUS que possui alta
capilaridade e pouca eficiência por insuficiência de recursos; implementação de
medidas públicas com vistas à efetiva tutela dos grupos vulneráveis, inclusive com
um novo marco de saneamento básico; criação do projeto “Cidades Saudáveis”;
fortalecimento da Política de Atenção Primária à Saúde (APS) e outras iniciativas de
vanguarda que emergiram desse épico momento dominado pelo caos.
É exatamente sob essa perspectiva que se elevou a dogma sagrado o
metaprincípio da dignidade da pessoa humana, corroborado pela concepção de
Immanuel Kant (2003, p. 65) ao reafirmar que “o homem – e de uma maneira geral,
todo ser racional, existe como fim em si mesmo, e não apenas como meio e uso
arbitrário desta ou daquela vontade”. Nesta esteira, a Constituição Federal de 1988,
em seu art. 5º, exaltou a inviolabilidade da VIDA E DA DIGNIDADE HUMANA, sob
as luzes da Declaração Francesa de 1789, da Declaração Universal de Direitos
Humanos (1948), do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (1966), do
Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), da
Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica –
1969), etc.
2 VIDA, SAÚDE E DIGNIDADE HUMANA DURANTE A COVID-19
“O ser humano é o ponto de encontro e a síntese do mundo inteligível e do
mundo sensível” (AQUINO apud STREFLING, 2000, p. 01). A inspiração do frade
dominicano, antropólogo e professor universitário São Tomás de Aquino (12241274), ressalta em sua filosofia que “Tudo o que se passa no universo físico sobre a
realidade metafísica é a partir do que é o homem, e levando em conta o seu modo
de pensar”. Neste apanágio, há que se destacar que buscando tutelar o humano e o
divino que há em cada pessoa, a Organização Mundial da Saúde (OMS),
reconheceu Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional em
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decorrência do novo Coronavírus que recebeu o nome de Severe Acute Respiratory
Syndrome – Cov2, cujo contágio primevo deu-se em dezembro de 2019, em Wuhan,
na província de Hubei, na China.
A médica e Catedrática Marina Carvalho Souza Côrtes, em novel publicação
sobre a matéria, sublinha a imprediscindibilidade do distanciamento social para
mitigação dos nefastos efeitos da Covid-19:

É importante destacar que o curso de uma epidemia por doença contagiosa
depende de alguns fatores ainda desconhecidos na COVID-19. Mesmo
assim, alguns autores advogam que diante de surtos epidêmicos similares
ao atual, as estratégias de mitigação devem ser colocadas em prática em
larga escala enquanto as opções terapêuticas e preventivas definitivas
estão em desenvolvimento. Porém, as peculiaridades de cada agente
etiológico, com suas propriedades de transmissão aliadas às distintas
mudanças individuais de comportamento e a resposta peculiar de cada
governo impede que todas as estratégias utilizadas no passado sejam
incorporadas. Ainda assim, Cowling e Col concluíram em um estudo
observacional em Hong Kong que as medidas agressivas de saúde pública
adotadas tiveram impacto significativo na redução da transmissão da covid19. Dados epidemiológicos sugerem que a quarentena, distanciamento
social e isolamento da população infectada ajudaram no controle da doença
na China (CÔRTES, VITÓRIO e ALMEIDA, 2020 p. 34-35).

Os impactos econômicos e os indeléveis resultados deste isolamento podem
ser administráveis mediante uma aplicação adequada dos recursos existentes, ainda
que escassos, merecendo relevo o “tradeoff entre eficiência e equidade”, ressaltado
pela jurista, economista e professora Mírian Célia Gonçalves de Almeida.

Em qualquer sociedade, os recursos ou fatores de produção são escassos;
contudo, as necessidades humanas são ilimitadas, e sempre se renovam.
Isso obriga a sociedade decidir entre alternativas de produção e de
distribuição dos resultados da atividade econômica. Nesse contexto, a
economia é uma ciência social aplicada que estuda como o indivíduo e a
sociedade escolhem empregar recursos produtivos escassos na produção
de bens e serviços de modo a distribuí-los entre as várias pessoas e grupos
da sociedade, a fim de satisfazer as necessidades humanas (CÔRTES,
VITÓRIO e ALMEIDA, 2020 p. 37).
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A equivocada escolha na implementação dos escassos recursos conflui
paraa inconcebível violação dos direitos humanos com retrocesso sobretudo na
saúde de um povo, impedindo a consolidação de seus elementos determinantes e
condicionantes, traduzidos na digna qualidade de sua “alimentação, moradia,
saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física,
transporte, lazer e acesso aos bens e serviços essenciais”, preconizados pelo art. 2º,
§3º da Lei 8.080/90 (Lei do SUS). Aludida norma tipifica esses paradigmas como os
parâmetros eleitos para revelar “os níveis de saúde que expressam a organização
social e econômica do País”, complementados por ações que “se destinem a
garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social”
(art. 3º, Parágrafo único da Lei 8.080/90).
Sobreleva salientar que mesmo no período pré-pandemia os decantados
indicadores de qualidade da saúde no Brasil se encontravam contundentemente
fragilizados. Em 2019, o país perdeu uma posição no ranking mundial do Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH), que avalia qualitativamente os fatores atinentes a
saúde, educação e renda, passando da 78ª posição para a 79ª, com IDH de 0,761
(CANCIAN, 2019). O Relatório do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) pesquisou 150 países no tocante à “Desigualdade” (índice
que mensura a perda do desenvolvimento humano gerado pela distribuição injusta e
não isonômica dos ganhos do IDH. Nesse quesito, o Brasil caiu para 0,574,
ocupando a 102ª posição porque “quase um terço de todas as riquezas do Brasil
estão concentradas nas mãos dos 1% mais ricos do país. Com os 10% mais
poderosos, encontra-se 41,91% da renda total da nação. É a 2ª maior concentração
de renda do mundo (28,3%), atrás apenas do Catar (29%) (G1, 2019).
Esses dados guardam uma débil coesão com a queda de R$ 20,53 bilhões de reais,
em 2019, nos gastos com a saúde (R$122,27 bilhões), comparados com o piso
anterior ao teto do Novo Regime Fiscal (EC 95/16), a saber, R$142,80 bilhões (EC
86/15).
As Figuras 1 e 2 demonstram que o Brasil investe na saúde pública um
índice abaixo da média da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento
Econômico (OCDE), o qual ainda é significativamente menor se comparado com
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Alemanha, França, Reino Unido, em que pese deter uma população muito maior que
as desses países.

Figura 1 - Despesas com saúde em relação percentual ao PIB - 2017.

Fonte: Contas Nacionais, 2020.

Figura 2 - Estimativa da população, países da OCDE, 2017.

Fonte: OCDE, 2020.

Por conseguinte, mesmo o Brasil buscando gerenciar os reflexos da COVID19 por meio de um vasto repertório legislativo (Lei n. 13.979/2020 – Lei da
Quarentena, Medidas Provisórias 926/2020, 927/2020 e 936/2020), estabeleceu-se

Revista online Fadivale, Governador Valadares, Edição Especial, p. 175 – 198, 2020.
"A ressignificação do Direito a partir da pandemia do novo coronavírus"

rapidamente no país de forma avassaladora, fatídico caos. Nesse cenário, tem-se
adiante o sangrento RX da COVID-19:

Quadro 1 – Números da COVID-19 em 06 de agosto de 2020.
CASOS CONFIRMADOS

ÓBITOS

MUNDO

19.160.806

716.083

BRASIL

2.912.212

98.493

MINAS GERAIS

135.728

2.894

RIO DE JANEIRO

174.064

13.941

SÃO PAULO

598.670

24.448

4.677

158

GOVERNADOR VALADARES/MG
Fonte: Organização Mundial da Saúde, 2020.

Essa desumana realidade está traduzida em fatos altamente desumanos
que causam repúdio à história. Os italianos, numa perspectiva antropológica,
denominam de consapevolezzaa autoconsciência que deve ser acionada diante de
tais cenas que se repetem no Brasil e em diversos outros países, doravante
retratadas:
a) “A gente está vendo cenas de filme de terror”, diz prefeito de Manaus, que
admite fracasso em distanciamento social: a rede de saúde de Manaus está perto do
colapso (PRAZERES, 2020);
b) Covid-19: morte de índios dispara com disseminação na Amazônia:
Epidemiologistas tinham esperança de que locais mais remotos pudessem proteger
as tribos, mas o vírus também se alastrou nas comunidades afastadas (REUTERS,
2020);
c) Bebês Yanomami são enterrados sem autorização de famílias e mães
ficam desesperadas em RR (ARAÚJO, 2020);
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d) Com respiradores em falta, médico no RJ se diz obrigado a escolher
paciente (MELO, 2020);
e) Brasil bate recorde de registro de mortes por Coronavírus (Figura 3):
1.179 em 24h (VEJA, 2020);

Figura 3 - Recorde de morte por Coronvírus, 2020.

Fonte: Veja, 2020.

f) Saco é improvisado como respirador (Figura 4) - Colapso na saúde de
Manaus (O TEMPO, 2020);

Figura 4 - Saco com respirador - Manaus, 2020.

Fonte: O Tempo, 2020.
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g) Coronavírus: corpos empilhados levam o horror às ruas de Guayaofuil :
colapso do setor de saúde e do serviço funerário leva moradores da segunda maior
cidade do Equador a empilhar corpos nas calçadas e ruas, com medo da Covid-19.
Cadáveres são mantidos até cinco dias dentro das casas. Autoridades preveem
mais de 2.500 mortos (CRAVEIRO, 2020);
h) “Isso (enterrar em vala comum) é um golpe para os costumes dos setores
populares, para o ritual da morte e do enterro: O homem que ganha seu pão todos
os dias, que tem uma tendência cristã ou católica, se desfaz quando vê que o rito
não será cumprido (Chiroboga)” (ZIBELL, 2020);
i) Coronavírus: idosos abandonados são encontrados mortos em asilos na
Espanha (BBC, 2020);
j) A face mais cruel da pandemia: abandono de idosos choca o mundo.
Metade dos óbitos provocados pela COVID-19 na Europa ocorreu dentro de asilos,
revela relatório divulgado em Londres. Morte de 31 idosos e abandono de pacientes
deixam o Canadá em estado de choque. Especialistas acusam governo de omissão
(CRAVEIRO, 2020).
Nesse anético palco de horrores, eis a pergunta que não quer calar: A
pandemia teria REVOGADO o sacrossanto texto do art. 196 da Magna Charta?4
Seria realmente justo adotar uma ignóbil cegueira diante desta trágica violação de
direitos fundamentais, admitindo-se uma desumana e inequívoca “Banalização do
Mal” denunciada por Hannah Arendt (1999). Haveria razoabilidade em silenciar-se
diante dessa cortina de medo, simplesmente concebendo-se o direito à saúde (e por
conseguinte à vida), como se fosse norma de natureza meramente formal,
decorativa, produto de um mero SIMULACRO censurado pelo constitucionalista
Moreira (2007). Definitivamente que não! Afinal, consoante prenúncio do filósofo
Protágoras reprisado pelo doutrinador Zingana (2002, p. 55), “O homem é a medida
de todas as coisas, das coisas que são, enquanto são, das coisas que não são,
enquanto não são”.
4 Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 2020c, p. 102).
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Sendo assim, nessa “guerra de trincheiras”, não se deve naturalizar a morte
e nem transigir com o sepultamento da cidadania e da dignidade humana. Aludida
indolência caracterizaria um cruel insulto aos mais sagrados direitos hediondamente
sacrificados nesta pandemia e de forma bem mais radical, no tocante às minorias,
que são potenciais dependentes do SUS, a saber, pobres, negros, indígenas, idosos
etc. Afinal, “se a pobreza não é a causa direta da doença, é o seu principal
determinante”, ensina a expert em Direito da Saúde, Karina Mendes.

Na saúde pública, desde a metade do século XX, sabe-se que, se a pobreza
não é causa direta da doença, é o seu principal determinante. No Brasil,
grande parte das doenças que acometem a população empobrecida é
oriunda da falta de saneamento básico. Andrea Caprara alude que a
influência dos fatores macrossociais e do contexto político-econômico, sobre
as condições de saúde da população e da própria prática médica, foi objeto,
nos anos 1960-1970, das abordagens marxistas da medicina social. Nesses
mesmos anos e com uma perspectiva similar, desenvolveram-se a
epidemiologia crítica, também chamada de epidemiologia social, os estudos
sobre o impacto da estrutura de classe na organização dos serviços de
saúde e a antropologia médica crítica. Essas perspectivas críticas da
ideologia médica foram influenciadas pelos pensadores marxistas,
comênfase em Foucault, filósofo francês que particularizou os conceitos
relativos ao poder, à hegemonia, à resistência, à prática da medicina
moderna e ao desenvolvimento das novas tecnologias (MENDES, 2013, p.
670).

Portanto, inegável que no período pós-pandêmico a sociedade experienciará
um novo normal. Neste contexto, urge a reinvenção do SUS, com vistas a
reestruturar a saúde pública fatidicamente combalida, preparando-a dignamente
para vencer as sequelas da COVID-19 e dos próximos surtos pandêmicos que a
história preconiza.
É sobre esta inadiável estratégia de guerra, que são idealizadas as linhas
seguintes.
3 O ACESSO À SAÚDE PÚBLICA PÓS-PANDEMIA E OS NOVOS HORIZONTES

Revista online Fadivale, Governador Valadares, Edição Especial, p. 175 – 198, 2020.
"A ressignificação do Direito a partir da pandemia do novo coronavírus"

Desse beligerante momento, emerge a improrrogável necessidade de se
efetivar o acesso à saúde após esta crise. Ressalte-se, entretanto, que o desafio é
bem maior porque a crise sanitária está agravada pelos embates econômicos e
políticos que polarizam o Brasil e outros países, a exemplo dos EUA, enquanto
morre-se aos milhares em razão da pandemia.
A teor do ensinamento de Britto (2000) – é tempo de ressignificar os valores
preservados pela civilização e compreender que a COVID-19 se manifesta como
uma torrencial violência à própria espécie humana. Urge a redefinição da ciência
global e não somente nacional, da solidariedade, do humano e da tolerância social.

Não é um ataque a uma ideologia, a uma cultura, a uma geografia ou a uma
especificidade do nosso mundo. Estamos vivendo um ataque rigorosamente
à espécie humana, é isso que nos fragiliza, porque as armas tradicionais –
que são o dinheiro, a tecnologia, o armamento, elas são inúteis, porque
podem minorar as consequências, mas não eliminam a ocorrência (BRITTO,
2020, p. 3).

A era pós-pandemia profetiza desafios faraônicos para a saúde pública.
Sinaliza-se para a imprescindibilidade de se expandir os investimentos nesta
esfera,ainda que em preterição de recursos de outros setores, buscando-se medidas
profiláticas. O capital humano e intelectual, por exemplo, é inegociável e grita por
urgente socorro para suprir a precariedade de equipamentos de proteção individual
(EPI’s) , a ausência de isolamento para os profissionais da saúde que comprometem
suas vidas e de suas famílias etc.
Reitere-se neste diálogo o fato de que vislumbra-se no pós-pandemia um
aumento visceral dos usuários do SUS, que devem se multiplicar exponencialmente
ante o trágico crescimento do desemprego no país. Desemprego esse, vale dizer,
que somado à quantidade de desalentados (pessoas que desistiram de procurar
trabalho após receberem inúmeras respostas negativas) chegou a 87,6 milhões
(SINTRAJUFE, 2020), o qual, pela primeira vez, é maior que o número de ocupados
(85,9 milhões) - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE.
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Nos EUA, por sua vez, ocorreram 26,5 milhões pedidos de seguro-desemprego até
o mês de março/2020, número que chegou avassaladores 47 milhões em junho de
2020 (HORA DO POVO, 2020), sendo certo que nos últimos 40 anos essa é
mundialmente a mais aguda crise de desemprego da história. Fato é que, no Brasil,
mais de 600 mil micro e pequenos negócios sucumbiram na pandemia até abril de
2020, encontrando-se instalado um inegável fosso econômico-social.
Essa realidade demandará, vale repetir, um aumento faraonicamente
expressivo do investimento no SUS ante a previsível migração em massa de
pacientes da rede privada, da saúde suplementar, para a rede pública, num
movimento provavelmente irreversível considerando que deverá ser bastante
letárgico o movimento de recuperação da economia.
O pós-pandemia prenuncia uma concentração de rendas bem mais
agudizada, com o agravamento da pobreza (decorrência lógica do desemprego),
epor

conseguinte,

da

desigualdade,

vulnerabilidade

e

insustentabilidade

hiperglobalizadas.
Este é o mórbido legado do superpoder de um vírus que de repente foi
localizado no mercado de animais vivos na cidade de Wuhan (China) em de
dezembro de 2019 e abateu a humanidade em velocidade e letalidade atômica, em
dimensões planetárias, numa atípica configuração de Terceira Guerra Mundial,
surdamente decretada, incontida pelos países considerados super potências, cujos
artefatos bélicos foram humilhantemente nocauteados.
Diante deste cenário, idealizar a sustentabilidade do SUS para o Brasil pósCoronacrise, torna-se sem dúvida uma determinante condição. Paulo Chapechap,
médico e diretor geral do Hospital Brasileiro Sírio-Libanês, citado por Mariela de
Oliveira da Costa no Seminário da Fiocruz sobre “Cenário Pós-Pandemia”, destaca
neste sentido a imprescindibilidade da humanização da spolíticas públicas e
assevera: “Se protegermos a vida de forma mais eficiente, o impacto na economia
será menor” (COSTA, 2020). No decantado Seminário a pesquisadora da
Universidade de Harvard (EUA), Márcia Castro, criticou a ausência do papel dos
Agentes Comunitários de Saúde (ACS) nos documentos do governo brasileiro
relacionados a pandemia” (Ibidem). Salientou que os ACS conhecem os idosos,
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sabem onde se localizam as pessoas que apresentam comorbidades, os que foram
contagiados pela Covid-19, os locais onde falta saneamento básico e podem operar
como “detetives COVID”, a exemplo do que tem ocorrido em Boston (Ibidem).
O acesso à saúde pública na era pós-pandemia demandará a superação não
apenas de barreiras sanitárias, a exemplo de um investimento agudo em
saneamento básico e infraestrutura – será também necessário vencer “a politização
da Saúde”.

[…] a rivalização se sobrepôs às medidas de segurança sanitárias e
agravou um quadro crônico de subfinanciamento no sistema público de
saúde. Não se trata de um jogo político ou uma disputa eleitoral, mas de
garantia da saúde e da vida de milhares de brasileiros (ROMÃO, 2020, p. 4).

Urge pagar o preço do resgate do SUS, cativo nos últimos anos, alvo de um
desmantelamento macabramente calculado, dissimulado em frases de efeito sobre
austeridade que legitimaram a EC nº 86/2016, objeto da ADI 5595, com julgamento
interrompido por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, além da EC 95/2016 de
congelamento de gastos com despesa primária por 20 anos.
Em meio a esta depredação dos SUS emergiu a pandemia, tendo sido
sancionado um “Orçamento de guerra” (EC 106/2020). Consoante o Fundo Nacional
de Saúde, houve dotação de 18 bilhões de reais, porém somente 4 bilhões teriam
até junho de 2020 sido pagos aos municípios, seguidos de 2,9 bilhões até 19 de
maio aos Estados e Distrito Federal, rubricas essas das quais tão somente 3,3
bilhões, são de fato insumos novos para o sistema de saúde pública, haja vista ter
ocorrido no tocante ao restante um mero remanejamento de diversos setores da
própria saúde.
Dentre

os

campos

mais

gritantes

de

emergência,

encontra-se

o

desmoralizante déficit de saneamento básico do país, considerando que 35 milhões
de pessoas (equivalente a população do Canadá), não possuem água potável,
enquanto 100 milhões (46,9% da população, correspondente ao dobro da população
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da Espanha) não são contempladas com rede de coleta e tratamento de esgoto,
facilitando a veiculação de doenças por transmissão hídrica e impedindo o
cumprimento de uma das mais relevantes armas contra o novo Coronavírus: o
simples ato de lavar as mãos. Esse cenário motivou o Novo Marco Legal do
Saneamento, com previsão financeira de R$700,00 bilhões até 2033e uma média de
R$53 bilhões anuais (foram no máximo 15 bilhões por ano no período 2009-2019).
Importa ressaltar nesse diapasão, que para cada R$1 real investido em saneamento
básico, R$4 reais são poupados no sistema de saúde (BRK AMBIENTAL, 2019)
reduzindo o risco de esquistossomose, diarreia, dengue, zika, chikungunya,
sarampo, somadas doravante à COVID-19.
Merece relevo outrossim, o fato de que a área da tecnologia protagonizou-se
e se aprimorará no pós-pandemia, com a multiplicidade de lives, home office e
aplicativos que permitirama otimização da Telemedicina e Telessaúde, com serviços
à distância por meio de recursos digitais, possibilitando cuidados online aos
pacientes. Permite avanços consideráveis tais como o armazenamento em nuvem
dos testes de diagnósticos e laudos, o aumento da produtividade, redução de custo,
agilidade na entrega do laudo, ampliação das especialidades aludidas, acesso
imediato pelos pacientes desses laudos e exames, via internet, disponibilidade de
uma segunda opinião médica, mitigação da fila de espera, etc.
Na plataforma legislativa atinente a telemedicina e a telessaúde, elenque-se:
Resolução CFM nº 1.643/2002 (obrigatoriedade de estrutura e qualificação dos
profissionais e empresas que oferecem a telemedicina; Portaria MS nº 2.546/11
(Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes), Nota Técnica 50/2015 (Diretrizes
mais detalhadas para as empresas que participam do Programa Nacional
Telessaúde), e, por derradeiro, tem-se a Lei nº 13.989/2020 regulamentando a
Telemedicina durante a crise causada pelo Coronavírus (SARS-COV-2) 5. Essa lei
5 Art. 3º Entende-se por telemedicina, entre outros, o exercício da medicina mediado por tecnologias
para fins de assistência, pesquisa, prevenção de doenças e lesões e promoção de saúde.
Art. 4º O médico deverá informar ao paciente todas as limitações inerentes ao uso da telemedicina,
tendo em vista a impossibilidade de realização de exame físico durante a consulta.
Art. 5º A prestação de serviço de telemedicina seguirá os padrões normativos e éticos usuais do
atendimento presencial, inclusive em relação à contraprestação financeira pelo serviço prestado, não
cabendo ao poder público custear ou pagar por tais atividades quando não for exclusivamente serviço
prestado ao Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2020, p.1).
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admite a aplicação deste mecanismo ao SUS e deverá ser otimizada no póspandemia, observando-se a ética e a dignidade humana nos procedimentos, tal
como dispõe o prefalado normativo.
A Atenção Primária à Saúde (APS) (Atenção Básica à Saúde) também
ganha relevo neste diálogo, em que pese as injustas resistências enfrentadas.
Evidências

científicas

indicam

seu

reflexo

positivo,

com

reconhecimento

internacional, reduzindo a mortalidade e a desigualdade em saúde por meio de
políticas de transferência de renda e garantias sociais (MENDONÇA et al, 2018). Na
Rede de Atenção à Saúde (RAS), a APS ganhou notabilidade em 2017 com a
Portaria n. 2.436, merecendo epígrafe o art. 2º que define “Atenção Básica”,
desvelando seu caráter eminentemente inclusivo, humano, sensível e democrático.

A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e
coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico,
tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância
em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão
qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em
território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade
sanitária (BRASIL, 2017, p. 68).

Recomenda-se que no pós-pandemia, quanto à esfera sanitária, o Brasil e
demais países continuem atentos ao documento do FMI (2020) – sobre “Políticas
fiscais para proteger as pessoas durante o surto COVID-19”, direcionando os
investimentos para a proteção da multipopulação em situação de rua, dos que vivem
em moradias precárias, em favelas e em domicílios sem separação de cômodos,
fatores esses que além de inviabilizar o isolamento social, são vetores crônicos de
adoecimento, conforme dito alhures.
Persistindo neste profético sonho de acesso à saúde pública pós-pandemia,
outras possibilidades exsurgem. É que a nova gestão do SUS terá possibilidade de
reativar, fortalecer e consolidar o “Movimento Cidade Saudável”, idealizado em
1978, em Toronto, no Canadá. A “Carta de Ottawa”, de 1986, elaborada na 1ª
Conferência Internacional de Promoção da Saúde, concluiu que as condições e
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requisitos para a saúde são: a paz, a educação, a moradia, a alimentação, a renda,
um ecossistema estável, a justiça social e a equidade. Nesta perspectiva, entendese que a saúde, mais que ausência de doença, é um estado adequado de bem-estar
físico, mental e social que permite aos indivíduos identificar e realizar suas
aspirações e satisfazer suas necessidades. Nesse visionário projeto, a saúde é
concebida como “um processo através do qual a população se capacita e busca os
meios para conseguir controlar os fatores que favorecem seu bem-estar e da
comunidade, ou que podem colocá-la em risco, tornando-a vulnerável ao
adoecimento e prejudicando sua capacidade de vida. Como estratégia, o Movimento
Cidade Saudável delineou cinco eixos nodais: 1) Elaboração de políticas públicas
saudáveis; 2) Criação de ambientes favoráveis; 3) Fortalecimento da ação
comunitária; 4) Desenvolvimento de habilidades pessoais e mudanças nos estilos de
vida, e 5) Reorientação dos serviços de saúde.
Referido Movimento pode configurar mais uma promissora estratégia de
efetivação do direito de acesso à saúde pública no incerto horizonte da póspandemia.
Quiçá todos os países ressignifiquem este trágico momento, convertendo-o
numa rara oportunidade global para, por meio de uma união de forças, retirar dos
porões da história o compromisso com a SAÚDE PÚBLICA firmado em um só coro
na Declaração Universal de Direitos Humanos, após os indizíveis flagelos da
Segunda Guerra Mundial6.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As sacrossantas cláusulas pétreas, bem como os direitos individuais e
sociais constitucionalmente garantidos, se encontram submetidos à pena capital
impiedosamente decretada pelas invisíveis asas desta histórica pandemia. Por certo
6 Artigo 25°. 1. Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua
família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à
assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no
desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de
subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade (ONU, 1948).
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cabe ao “Direito” o dever de “absolvê-los” no Tribunal da COVID-19, impedindo que
a Constituição Federal seja também sepultada com quase 75.000 filhos e filhas
desta nação que já foram dizimados entre 16 de março e 14 de julho de 2020.
Anseia-se vencer a guerra contra esse infinito exército metafísico, adotando-se uma
operação tática adequada, que defina como prioridade “salvar A SAÚDE”, haja vista
que sem acesso a esse direito, certamente a própria vida e os demais bens jurídicos
se tornam totalmente fúteis.
Decorre daí, portanto, o núcleo duro do presente debate: “Como desvelar o
mistério da Fênix, para, de forma hercúlea, resgatar a saúde pública das cinzas da
COVID-19 e reerguê-la em aplauso à paz, à justiça, à dignidade humana e à
cidadania no pós-coronacrise?”
Perscrutando esse hard case, eis que alguns horizontes se descortinam:
1) Urgente macrofinanciamento do SUS, rompendo com a EC 95/2016 que
congelou os gastos com despesas primárias por 20 anos, aumentando a pobreza
extrema no país.
2) Sólido fortalecimento da Política de Atenção Primária à Saúde (APS),
ponto nodal da Rede de Atenção à Saúde (RAS) previstas na Lei n. 8.080/90;
3) Efetivação do novo Marco Legal do Saneamento Básico e da Lei
n.11.445/2007;
4) Potenciais investimentos tecnológicos para garantir inovações que
democratizem a telemedicina e a telessaúde;
5) Implementação de políticas públicas similares às “Cidades Saudáveis”
para garantir um maior bem estar individual e coletivo da população;
6) Publicização de leitos e UTI’s da rede privada, com um sistema de fila
única;
7) Maior valorização dos profissionais da saúde e efetivação de seus direitos
por estarem no front desta permanente batalha em defesa da vida.
8) A garantia de “prioridade” de todas essas medidas universalizantes para:
a) As pessoas idosas, que ao reverso do que dispõe seu Estatuto estão na
pandemia sendo cruelmente condenados à “Pena de Morte” pela “Escolha de
Sophia”, quando faltam respiradores e vagas em UTI’s.
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b) Os povos indígenas, ante as sérias peculiaridades de sua saúde e intensa
vulnerabilidade das tribos, que agravam a letalidade em seus territórios.
Por fim, quanto ao “Mistério da Fênix” que na mitologia grega soergue-se
das cinzas após ter fatalmente sucumbido, ousamos decifrar seu enigma: sua
imortalidade flui da resiliência e inabalável fé no poder da Justiça, como “o Pão do
Povo”, capaz de restaurar suas forças na luta pelo direito de acesso a uma saúde
pública mais digna no pós-pandemia, tal como profetiza Berthold Brecht em sua
inspiradora poesia:
O PÃO DO POVO
A Justiça é o pão do povo.
Às vezes bastante, às vezes pouca.
Às vezes de gosto bom, às vezes de gosto ruim.
Quando o pão é pouco, há fome.
Quando o pão é ruim, há descontentamento.
[...]
Como é necessário o pão diário
É necessária a justiça diária.
Sim, mesmo várias vezes ao dia.
De manhã, à noite, no trabalho, no prazer.
No trabalho que é prazer.
Nos tempos duros e nos felizes
O povo necessita de pão diário
Da justiça, bastante e saudável.
(BRECHT)
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