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INTRODUÇÃO: Os primeiros meses de 2020 apresentaram ao mundo um surto
epidemiológico com alto índice de mortalidade, trazendo a necessidade de adoção de medidas
para o enfrentamento da epidemia, como o isolamento social, colocando em prática medidas
como o home office e suspensão de contrato de trabalho. Contudo, nem todos os trabalhadores
puderam gozar destas possibilidades de cumprimento laboral, como por exemplo, os
empregados de serviços essenciais e os agentes da saúde. Dessa forma, o objetivo deste
resumo é analisar os fatores da Covid-19 que contribuíram para agravar a situação dos
trabalhadores mais vulneráveis, aqueles que não puderam parar de trabalhar, e as medidas de
enfrentamento à pandemia nos locais de trabalho. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: O
Novo CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) demonstra a evolução, em
dados apurados de janeiro a maio de 2020, do saldo entre admissões e demissões com vínculo
empregatício pelo regime CLT. O saldo, que constava positivo em janeiro e fevereiro do
referido ano, com alta máxima de 227.352, passou a decair em março, chegando ao saldo de
902.841 pontos negativos em abril, mês em que houveram 1.521.545 desligamentos contra
618.704 admissões. Não obstante os dados que causam espanto, questões importantes estão
presentes por detrás dos números, principalmente se aliadas ao atual momento pandêmico,
como a possível sobrecarga de trabalho sobre funcionários frente à demissão de outros;
dificuldade financeira ou piora da mesma; impossibilidade de ficar em isolamento por
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funcionários de serviços essenciais e, também, mesmo que dentre inúmeros outros fatores
possíveis de serem citados, na forma como a morte de pessoas do núcleo familiar pela doença
prejudica os demais. Do disposto, crê-se na importância de se citar, como um dos principais
fatores em prejuízo, a prestação dos serviços essenciais de combate à pandemia, colocando
principalmente os agentes de saúde, os quais atuam na linha de frente, como mais propensos a
contrair o vírus. Segundo pesquisas realizadas pelo Governo Federal, conforme divulgado
pelo Boletim Epidemiológico Especial nº 21, os técnicos e auxiliares de enfermagem foram os
trabalhadores mais afetados, com 59.635 casos de síndrome gripal em todo o país, seguidos
pelos enfermeiros, com 25.718 contaminações. Além disso, apesar de não haver dados
específicos, os trabalhadores dos ramos do transporte e comércio, em especial de mercados,
também ficam mais expostos, visto que impossibilitados de prestar seus serviços em
isolamento social. Frente a isso, o meio ambiente do trabalho deve proporcionar a segurança
necessária ao trabalhador e a redução dos riscos inerentes ao trabalho, através de normas de
saúde, higiene e segurança. Visando alcançar o ambiente seguro, o empregador deve, a
exemplo, fornecer os equipamentos de proteção individual necessários, não sendo esta
exatamente a realidade observada atualmente no Brasil. Para exemplificar, utiliza-se de dados
disponibilizados pelo COFEN (Conselho Federal de Enfermagem), onde está demonstrado
que tanto não são respeitados os direitos dos trabalhadores de laborar em um ambiente que
não o coloque exposto a riscos que podem ser evitados, que se faz necessário ingressar com
demandas judiciais a fim de que os direitos sejam assegurados. A gravidade do assunto se
demonstra, ainda, pela necessidade de se fazer um estudo, lançado pela Fiocruz no presente
mês, para ouvir a opinião dos profissionais de saúde envolvidos no combate à Covid-19 para
que se obtenha informações que levem a mudanças no Sistema de Saúde e auxiliem no
desenvolvimento de ações e políticas públicas que melhore as condições de trabalho de quem
atua na linha de frente durante emergências sanitárias. MATERIAL E MÉTODOS: O
presente resumo foi desenvolvido através de pesquisa bibliográfica e levantamento de dados
através

de

estatísticas

divulgadas

por

órgãos

públicos,

especialmente

federais.

CONCLUSÃO: Ao se analisar apenas os dois pontos citados, ou seja, a falta de EPI’s e
pesquisas que confirmam que a situação de trabalho não se encontra em perfeitas condições,
conclui-se que os profissionais estão sendo submetidos a riscos sobre algo que deveria
condicionar sua atuação, qual seja, sua segurança e de seus familiares.
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