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Projeto: protestos de trabalhadores de saúde
Este projeto-piloto de aprendizagem busca entender a relação entre direitos de saúde e os direitos dos
trabalhadores de saúde, uma vez que eles arriscam suas próprias vidas para proteger as vidas dos
demais. A recente pandemia de COVID-19 tem testado os limites dos sistemas de saúde mundial de
forma nunca antes vista. Trabalhadores de saúde na linha de frente enfrentam grandes riscos, desde a
falta de equipamento de proteção individual (EPI) à discriminação e assédio. Alguns até mesmo
enfrentam repercussões por denúncias e paralizações. A situação atual tem gerado uma nova onda de
protestos e propostas dos trabalhadorets de saúde na linha de frente, muitas vezes de forma inovativa.
O Projeto protestos de trabalhadores de saúde é um projeto colaborativo de dados abertos para
compartilhar e arquivar relatos de protestos de trabalhadores de saúde ao redor do mundo –
relacionados ao coronavírus e além – para aumentar a conscientização sobre os desafios da prestação
de contas. Lançado pelo Accountability Research Center (ARC - Centro de Pesquisa de Prestação de
Contas) um incubador de pesquisa-ação, este projeto-piloto visa estudar os padrões que possam surgir
ao observarmos a diversidade internacional dos protestos e propostas dos trabalhadores de saúde. A
proposta é que o reconhecimento das vozes e ações dos trabalhadores de saúde irá trazer à tona uma
ampla gama de falhas de prestação de contas em saúde pública e sistemas de governança bem como às
suas propostas em como aprimorar os sistemas de saúde pública.
Este projeto piloto avança a missão da ARC ao:
•
•
•

Reconhecer o trabalho dos defensores dos trabalhadores de saúde se solidarizando com eles.
Compartilhando soluções diversas e criativas para problemas de prestação de contas.
Habilitar os defensores dos trabalhadores de saúde e aliados a obter idéias e inspiração dos
protestos e propostas ao redor do mundo.

Nós propomos uma metodologia para reunir esses diversos relatos que seja simples e fácil. Nós lhe
convidamos a mandar relatos que você encontrar ao acompanhar a crise do vírus na mídia local,
nacional ou internacional. Por favor compartilhe conosco por email ou Twitter qualquer relato que você
encontre de protestos ou propostas de trabalhadores de saúde pelo mundo advindas de fontes que
você considere confiáveis – seja o título original ou o seu próprio. Relatos relevantes incluem a
cobertura midiática de diversas formas de ação coletiva, bem como declarações de organizações que
representem trabalhadores de saúde, ou vindas de denúncias. Serão aceitos relatos em várias línguas, se
possível acompanhados de um título em inglês. Com somente um clique, ajude a trazer esses problemas
à atenção global.
Como compartilhar relatos conosco:
•
•
•

Compartilhe relatos no Twitter usando a hastag #HealthWorkerProtest ou marque a nossa conta
(@HealthWorkerPro) no seu tuíte.
Envie uma mensagem direta para a nossa conta no twitter (@HealthWorkerPro).
Mande um email para HealthWorkerProtest@gmail.com.
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Por favor compartilhe com seus colegas – e envie quaisquer comentários ou perguntas que você possa
ter para HealthWorkerProtest@gmail.com. Para mais informações sobre a ARC visite o site
https://accountabilityresearch.org/.

