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RELATÓRIO DA VIDEOCONFERÊNCIA DAS ASSESSORIAS DE IMPRENSA 

CALCULADORA DA SAÚDE 
 

 

Data: 10/07/2020 – Via Zoom. 

Horário: 9h às 11h 

Próxima reunião: 24 de julho – 9h às 11h 

Estados presentes: BA, DF, MG, MT, PE, RJ, RO, e RS. 

Coordenação: Luís Cláudio de Santana/Diretor de Imprensa e Comunicação 

 

A reunião teve por objetivo apresentar a Calculadora da Saúde às assessorias de imprensa das entidades filiadas 

à Condsef/Fenadsef, além de levantar ideais e propostas de ação estratégica para divulgação da ferramenta.  

O Dieese ficou encarregado da apresentação técnica das funcionalidades da calculadora. Um tutorial 

(https://drive.dieese.org.br/index.php/s/Q49Q8YeSDbsYFeY) foi apresentado e tem por função explicar de 

modo didático os usos da ferramenta.  

Briefing 

O secretário-geral da Condsef/Fenadsef fez um breve relato sobre as intenções e expectativas ligadas ao 

trabalho de divulgação da calculadora.  

Num primeiro momento a direção optou por não divulgar amplamente o link de acesso da calculadora. 

Portanto, as ações e propostas das assessorias de imprensa devem apontar estratégias que considerem essa 

determinação.  

Integrante do grupo de trabalho (GT) da Calculadora da Saúde, a 1ª adjunta da Secretaria de Política Sindical e 

Formação da Condsef/Fenadsef, Elna Melo, destacou as intenções da direção nesse estágio de divulgação. O 

trabalho deve ser focado nos estados junto às entidades filiadas. Essa etapa deve considerar aprimorar o 

manuseio e formas de interação dos sindicatos com a ferramenta.  

Outra fase incluirá a consolidação de parcerias no uso da calculadora com outras entidades. Foco: visar a 

proteção do conjunto dos profissionais de saúde e aquelas que recorrem ao atendimento à saúde nesse 

momento de pandemia. Com isso, o objetivo é conseguir as primeiras respostas de como dirigentes vão reagir à 

calculadora.  

Nelson Karam, supervisor do Núcleo de Políticas Públicas do Dieese fez uma exposição técnica da Calculadora da 

Saúde. A ideia de desenvolver a ferramenta surgiu da identificação de lacunas e ausência de preocupação com 

profissionais da saúde que executam o trabalho de combate à Covid-19.  

Ao enaltecer o trabalho dos profissionais da linha de frente pouco se fala sobre condições de trabalho. Foco 

maior está na evolução da doença e questões epidemiológicas. Calculadora vem, portanto, preencher essa 

lacuna e trazer luz a desafios e questões específicas desses profissionais.  

https://drive.dieese.org.br/index.php/s/Q49Q8YeSDbsYFeY
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Dimensões da calculadora: visão social e ações sindicais 

Pensando nas exposições feitas, os profissionais de imprensa devem se concentrar nas dimensões da 

calculadora: 

A primeira é uma dimensão social e envolve a ajuda na definição de políticas públicas; estrutura da saúde 

pública no Brasil e alerta a sociedade para importância de políticas públicas em saúde e no planejamento do 

Estado. Portanto, uma visão epidemiológica e social, ligadas ao mundo do trabalho. 

A outra dimensão é a sindical e coloca a calculadora como instrumento de denúncias em relação a condições de 

trabalho observadas com o uso da ferramenta (falta de pessoal, equipamentos de proteção, leito). Desse modo 

a calculadora aponta e ajuda a observar ausências desses parâmetros.  

Ações e estratégias de divulgação nacional e nos estados  

Necessidade de estabelecer uma linguagem única na divulgação da calculadora seja em âmbito nacional ou nos 

estados. Traçar uma linha editorial consistente. Algumas sugestões para que isso seja viabilizado: 

1) Nomear representantes da calculadora em âmbito nacional e também nos estados. Essas serão peças-

chave para as assessorias de imprensa, as fontes diretas sobre o quê e como informações deverão ser 

divulgadas. O Sinfa-RJ informou que já indicou a representante da entidade e que executará esse papel. 

Sugestão: disponibilizar uma lista com os nomes e contatos desses representantes que serão referência dos 

profissionais de imprensa. 

2) Como a divulgação pressupõe uma escalada evolutiva (etapas), construir uma linha editorial que evite 

“furos” nas coberturas com a calculadora como tema.  

3) Para subsidiar as notícias é importante que os profissionais de imprensa se apropriem inteiramente do 

funcionamento da ferramenta. Caso necessário, buscar sempre junto ao Dieese a fonte técnica para 

subsidiar pautas. Diretrizes gerais, nota metodológica, perguntas e respostas e conteúdos previamente 

dados pelo Dieese servem como primeiro subsídio para o trabalho das equipes de comunicação.  

4) Ainda com intenção de garantir um elo de comunicação, uma sugestão é disponibilizar um canal de 

comunicação único onde num primeiro momento entidades filiadas à Condsef/Fenadsef, posteriormente 

entidades parceiras, profissionais de saúde e a própria sociedade possam encaminhar dúvidas, 

comentários, denúncias. Caso a direção incorpore a sugestão o endereço 

calculadoradasaude.cd@gmail.com está criado e à disposição. Em várias oportunidades esse endereço 

poderá ser reforçado e amplamente divulgado em notícias, cards, podcasts, rede de whatsapp e outros. 

Diálogo nos estados (GT´s) 

A própria direção propôs a criação de GT´s estaduais. Esses grupos devem estimular o uso da calculadora pelas 

entidades filiadas. A Bahia informou que já instalou seu GT no estado e Pernambuco também já se organizou 

nesse sentido.  

Sugestão: que um profissional de imprensa de cada entidade participe dos respectivos GTs que forem criados 

para acompanhar simultaneamente as discussões e avanço do debate do uso da calculadora nos estados. Desse 

modo, cada profissional terá condições, considerando especificidades de cada estado, de propor ideias e 

sugestões na comunicação direcionada (exemplos de possíveis ações: ato de divulgação da calculadora no 

principal hospital da capital x com cobertura local. Ação em hospital de alguma cidade do interior onde seja 

detectado um problema mais grave que requeira denúncia de condições de trabalho com produção de pauta e 

mailto:calculadoradasaude.cd@gmail.com
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convocação de jornalistas da imprensa regional e assim por diante). Nesses casos, pautas estaduais que tenham 

relevância nacional terão destaque no site e redes sociais da Condsef/Fenadsef. 

A imprensa da Condsef/Fenadsef também pode propor pautas nessa direção observando dados sobre taxa de 

infecção divulgadas, informações atuais sobre o avanço da pandemia no Brasil, sempre propondo pautas 

relacionadas ao uso da calculadora com olhar nas dimensões da ferramenta (visão social e ações sindicais). 

Buscar produções especiais que envolvem matéria apurada com os estados, card e podcast sobre realidades nos 

estados. 

Aprimoramento da calculadora 

À medida que a ferramenta for sendo utilizada, novas ideias podem ser analisadas pelo Dieese, GT nacional da 

calculadora e incorporadas ao projeto. 

Observações e outras sugestões 

Avaliar a criação de um banner para dar destaque a todas as informações relacionadas à calculadora da saúde. 

Não se trata da divulgação do link da calculadora, mas de ações ligadas à ferramenta. Com isso, interessados 

podem acessar em um único lugar diversos conteúdos que forem sendo criados relacionados ao tema. 

Geração de pautas permanentes a partir de situações de uso da calculadora. O trabalho de divulgação dirigida 

deve caminhar junto com divulgação mais ampla. Devem atuar juntos integrantes das diretorias de formação, 

comunicação, além de representantes da saúde do trabalho a partir da organização de base dos sindicatos.  

Verificar em anexo o Ofício Circular 45 que contém deliberações da diretoria executiva da Condsef/Fenadsef 

acerca da Calculadora da Saúde. 

Brasília-DF, 10 de julho de 2020. 

 

 

 

 

 

Secretário de Imprensa e Comunicação  Secretário-Geral da Condsef/Fenadsef 


