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RESUMO 
O período pandêmico ensejou mudanças no cotidiano das pessoas, notadamente para profissionais de saúde, cuja 

incolumidade está em risco iminente, dadas as conjunturas em que estão submersos. Assim, torna-se relevante o estudo sobre 

as relações estabelecidas no âmbito laboral e os fatos decorrentes dessa interação. Tendo em vista a pretensão de analisar e 

discutir as reverberações advindas a partir da doença. Para tanto, a perquirição estará alicerçada na pesquisa documental, por 

meio de dados secundários oriundos de fontes de domínio público, notadamente os atos normativos provenientes da 

Organização Internacional do Trabalho – OIT; Organização das Nações Unidas – ONU; Organização dos Estados 

Americanos – OEA; Planalto e Ministério da Saúde. Diante disso verifica-se que, apesar de haver o resguardo da liberdade, 

as circunstâncias postam no desempenho profissional mitigam o livre-arbítrio em detrimento do bem-estar coletivo, 

notadamente nas relações que remetem a saúde. Contudo, condiciona-se a oferta de condições que propiciem o pleno 

desempenho das atribuições, incumbindo ao empregador adotar os mecanismos que permitam tais premissas. Destarte, não 

há que se mencionar a prática de atos de cunho autoritário, sempre que a omissão profissional puder desencadear risco para 

a população, cujo interesse particular será abreviado em detrimento dos anseios que emanam da coletividade. Incumbindo 

aos empregadores a proteção dos funcionários e, aos órgãos representativos, a defesa da respectiva classe visando afastar as 

violações aos direitos intrínsecos ao sistema jurídico vigente.  
PALAVRAS-CHAVE: Mão de obra em saúde. Exposição ocupacional. Infecções por coronavírus. Liberdade. 

Direito à saúde 

 

 

ABSTRACT 
The pandemic period led to changes in people's daily lives, notably for health professionals, whose safety is at imminent risk, 

given the circumstances in which they are submerged. Thus, the study of the relationships established in the labor scope and 

the facts resulting from this interaction becomes relevant. In view of the claim to analyze and discuss the reverberations 

arising from the disease. Therefore, the investigation will be based on documentary research, using secondary data from 

public domain sources, notably the normative acts from the International Labor Organization - ILO; United Nations 

Organization - UN; Organization of American States - OAS; Planalto Palace and Ministry of Health. That said, it appears 

that, despite the protection of freedom, the circumstances put in professional performance mitigate free will to the detriment 

of collective well-being, mainly the relationships that refer to health. However, the offer of conditions that favor the full 

performance of the assignments is conditioned, leaving the employer to adopt the mechanisms that allow such premises. 

Thus, there is no need to mention the practice of acts of an authoritarian nature, whenever professional omission may trigger 

risk for the population, whose particular interest will be abbreviated to the detriment of the desires that emanate from the 

community. The employers are responsible for the protection of employees and, for the representative bodies, the defense of 

the respective class in order to remove violations of the rights inherent to the current legal system. 
KEYWORDS: Health workforce. Occupational exposure. Coronavirus infections. Freedom. Right to health. 
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INTRODUÇÃO 

  

A pandemia da COVID-19 causada pelo novo coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda 

Grave 2 (SARS-CoV-2), até o dia 27 de junho de 2020 já infectou 1.313.667 pessoas e provocou a morte 

de 57.070 habitantes (BRASIL, 2020g). Porém, o impacto da doença não permanece apenas na esfera 

biológica, mas repercute também no meio social, econômico e cultural, notadamente em relação aos 

trabalhadores que lidam em atividades essenciais, como por exemplo os profissionais de saúde.  

 As medidas de enfrentamento à pandemia modificaram a rotina das pessoas, sobretudo no 

trabalho. No caso dos profissionais de saúde, alguns procedimentos técnicos têm implicações de cunho 

ético-profissional, conduzem a um conflito entre o pleno exercício profissional e os deveres éticos 

decorrentes dos instrumentos deontológicos inerentes à sua profissão. 

 A relação laboral, em diversas conjecturas implicam na mitigação da autonomia peculiar a 

profissão que desempenha. Assim, em diversas circunstâncias preponderará o bem-estar coletivo em 

detrimento do anseio individual. Contudo, em face da pandemia em comento, torna-se necessário o 

resguardo do colaborador, o que perpassa pela oferta de ambiente laboral digno e dos meios que 

resguardem a integridade do profissional, notadamente no que concerne ao fornecimento dos 

equipamentos de proteção individual.  

 Para tanto, o presente trabalho tem o cunho de analisar e discutir as repercussões deontológicas 

no tocante ao pleno exercício laboral dos profissionais de saúde, que foram desencadeadas pela pandemia 

da COVID-19, estando pautadas nas normativas previstas na Organização Internacional do Trabalho – 

OIT; Organização das Nações Unidas – ONU; Organização dos Estados Americanos – OEA; Planalto e 

Ministério da Saúde.  

 Ademais, vislumbrou-se que, apesar da mitigação do livre-arbítrio intrínseco ao cooperador em 

face de algumas circunstâncias que se apresentam no seu cotidiano. Assim, os profissionais, têm direito 

à saúde e segurança laboral, e, por conseguinte, em decorrência de tais preceitos, requer que tais 

normativas sejam postas em prática pelos empregadores em decorrência da relação trabalhista, que ora 

se configura.  

Dessa forma, há de se propiciar aos trabalhadores, espaços condizentes e necessários com o 

desempenho trabalhista. Incumbindo a esses profissionais, em decorrência dos preceitos deontológicos 

que os rege, esquivar-se da conjectura posta. Ademais, buscando o auxílio imprescindível de órgãos 

representativos, bem como, de fiscalização para que sejam tolhidas todas as situações que possam vir a 

implicar em ímpeto para a incolumidade sua ou do usuário do serviço disponibilizado. Outrossim, não 

sendo compelido a desempenhar atividades que venham a ferir os atos normativos que tutelam os 

cidadãos, notadamente, os preceitos de caráter ético-profissional.  
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TRABALHO E COVID-19 

 Os direitos humanos de segunda dimensão, dos quais fazem parte os direitos sociais, inclusive o 

direito ao trabalho, surgem como uma prestação positiva estatal. Por conseguinte, torna-se intrínseco à 

liberdade de exercício profissional. 

A temática trabalhista já estava presente na Constituição do Brasil de 1824 (BRASIL, 1824), 

resguardava o exercício profissional, que só seria vedado caso contrariasse os costumes públicos, a 

segurança e a saúde dos indivíduos.  

A Constituição de 1934 (BRASIL, 1934), por seu turno assegurou o direito ao livre exercício 

profissional como meio de subsistência do trabalhador e de sua família; incumbindo à legislação, que 

estabelecesse as condições de trabalho objetivando a proteção social do trabalhador. Estipulou ainda a 

assistência médica e sanitária desse público, bem como, equiparou aos trabalhadores todos os que 

exerciam profissões liberais. 

A Constituição de 1937 (BRASIL, 1937) passou a tratar o trabalho como uma obrigação social, 

merecendo a proteção e diligência peculiares do Estado. Resguardando o trabalho como mecanismo de 

sustento do sujeito, afiançando condições adequadas e instrumento de amparo a esse direito. Contudo, 

no mesmo instrumento legal passa a considerar a greve e o lockout como expedientes contrários aos 

anseios sociais, notadamente em relação ao trabalho e ao capital. 

 Em 1º de maio de 1943, através do Decreto-Lei Nº 5.452 (BRASIL, 1943), foi instituída a 

Consolidação das Leis do Trabalho, esclarecendo inicialmente que não há distinção entre o trabalho 

desenvolvido no estabelecimento do empregador, o realizado na moradia do trabalhador ou à distância. 

 Desse modo, passa a prevê a hipótese através do teletrabalho, que se dá primordialmente além 

das dependências do empregador, usando os instrumentos de tecnologia de informação e de 

comunicação. Com o surgimento da pandemia o mercado de trabalho careceu se adaptar e diversos 

seguimentos passaram a ofertar os seus serviços através do teletrabalho ou home office, inclusive o Poder 

Público, no que concerne aos serviços não essenciais. 

 Nesse sentido, a referida consolidação prevê que a hipótese de oferta de teletrabalho deve estar 

expressa no contrato de trabalho, tratando que a obtenção, conservação ou abastecimentos dos 

instrumentos tecnológicos e infraestrutura imprescindíveis e amoldada a oferta do trabalho remoto 

estarão prescritos em trabalho.  

 A norma trabalhista em comento ainda incumbe às Delegacias Regionais do Trabalho, a 

promoção da fiscalização acerca da execução dos atos normativos de segurança e medicina do trabalho. 

Competindo às corporações as quais estão vinculados os empregados, observar e cumprir esses atos, 

bem como, realizar a instrução necessária aos colaboradores visando à prevenção ao acometimento de 

acidentes ou moléstias decorrentes do âmbito laboral. Esse posicionamento fica cada vez mais nítido e 

necessário para ser posto em prática face à pandemia que enfrentamos atualmente e diversos são os 

trabalhadores que se encontram expostos às moléstias, inclusive na esfera da saúde.  
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 O ato normativo ainda preconiza que o estabelecimento só poderá principiar as atividades depois 

de existir a precedente inspeção e chancela das referidas instalações por parte da autoridade competente 

em matéria de segurança e medicina do trabalho em âmbito regional. O mesmo deve ocorrer caso haja 

modificações consideráveis nas instalações, cujo ato, impõe à empresa a notificação imediata à 

Delegacia Regional do Trabalho. Desse modo, com o surgimento da pandemia, há uma mudança 

enérgica das estruturas dos estabelecimentos, notadamente para a implantação de hospitais de campanha 

ou estruturação de alas privativas para o atendimento aos pacientes acometidos pela COVID-19.  

 Por força da mencionada lei, as corporações, em consonância com os atos normativos emitidos 

pelo Ministério do Trabalho se obrigam a manter serviços com especialidade em segurança e medicina 

do trabalho. Bem como, quando não puderem ser oferecidas condições que tutelem o empregado de 

riscos de acidente e danos à saúde, incumbindo ao empregador ofertar a título gratuito, os EPIs 

apropriados para o ímpeto ao qual será submetido e estejam em perfeitas condições de conservação e 

capacidade de desempenho. 

 A Consolidação das Leis do Trabalho ainda estipula que deverá haver a notificação compulsória 

das morbidades que vierem acometer o empregado em decorrência da atividade laboral. Nesse sentido, 

passa a considerar como insalubre, o ato que por seu caráter, qualidades ou metodologias laborais, 

sujeitem os empregados a agentes danosos para sua saúde além dos limites tolerados, face o seu caráter 

ou magnitude e do período de exposição. Nesse tocante, em decorrência da pandemia que ora perpassa-

se, vislumbra-se cada vez mais a exposição de trabalhadores em inúmeras localidades aos agentes 

químicos utilizados para a realização de procedimento de sanitização. 

 Assim, a referida norma preceitua que a extirpação ou aniquilação da insalubridade será viável 

por meio da adoção de mecanismos que permitam que os espaços laborais estejam dentro dos limites de 

salubridade, bem como, através do uso de equipamentos de proteção individual, que proporcionem que 

a atividade laboral esteja dentro dos limites de tolerância para a salubridade. Para tanto, impõe-se a 

empresa que proporcione os mecanismos imprescindíveis para a higienização dos métodos e ambientes 

laborais, além de outros que se considerem imprescindíveis para o resguardo da segurança e conforto, a 

partir da oferta dos EPIs em conformidade com a natureza do trabalho desempenhado. 

Assim, recentemente, o Supremo Tribunal Federal ao sustar a eficácia dos artigos 29 e 31 da 

Medida Provisória Nº 927/2020, reconhece a COVID-19 como uma enfermidade ocupacional, 

permitindo ao colaborador que requeira o benefício previdenciário a que tenha direito, como exemplo, 

o auxílio-doença. Caso não houvesse esse reconhecimento, o trabalhador estaria prejudicado, haja vista, 

que não estariam totalmente resguardados pelas normas previdenciárias e que tutelam o laborioso 

(SENADO FEDERAL, 2020). 

Nesse contexto, a Portaria Conjunta Nº 20, de 18 de junho de 2020 (BRASIL, 2020f), foram 

estabelecidas diretrizes destinadas para o cuidado, manejo e amenização dos ímpetos de difusão do novo 

coronavírus no meio laboral, que se dará dentre outras ações, por meio do reconhecimento prévio e, 
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consequente afastamento dos colaboradores suspeitos de estarem acometidos da COVID-19 ou terem 

sido confirmados, cujo ato de comunicação será executado pelo estabelecimento laboral. Ainda, no rol 

de tais ações, inclui-se a orientação acerca dos procedimentos relacionados a higiene e a etiqueta 

respiratória. 

A Constituição de 1946 (BRASIL, 1946) ao tratar da ordem econômica estipula que os atos 

normativos trabalhistas e previdenciários deveriam prever dentre outras temáticas, a higiene e segurança 

do trabalho, assim como, assistência sanitária. Não havendo para tanto, diferenças entre formas de 

trabalho, asseverando a todos os mesmos direitos, garantias e benesses. Ainda foi assegurado o livre 

arbítrio para que os sujeitos pudessem se irmanar em associações ou sindicatos representativos da classe 

trabalhadora.  

 Além disso, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 (ONU,1948), estipulou em 

seu artigo XXIII o acesso ao trabalho, bem como a liberdade profissional, o qual serve como 

instrumentos para o resguardo da dignidade inerente ao ser humano. 

 Por seu turno, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966 

(ONU, 1966), reconhece a dignidade como elemento basilar para os demais direitos pertinentes ao 

sujeito humano. E, dessa forma, os Estados signatários passam a reconhecer dentre outros direitos, o 

direito ao trabalho, bem como o livre exercício profissional, incumbindo a eles, o dever de resguardo 

desse direito peculiar ao sujeito.  

 No artigo 12 do Pacto em comento, passa a perfilhar algumas medidas a serem adotadas pelos 

Estados signatários, com o intuito de que através de tais medidas resguardem a incolumidade física e 

mental dos indivíduos, orientando adoção de procedimentos atinentes à higiene do trabalho, bem como, 

prevenção e o tratamento das doenças, dentre elas, as epidêmicas. Isto perpassa pela oferta dos 

equipamentos de proteção individual, principalmente no contexto mundial da pandemia da COVID-19, 

o que requer esforços públicos e privados para que os trabalhadores envolvidos no enfrentamento da 

mazela tenham sua incolumidade física e psíquica resguardadas. Para tanto, o referido artigo do 

instrumento legal, ainda preleciona a necessidade de oferta de assistência médica e demais serviços 

médicos necessários em face do acometimento de enfermidade. 

 No que lhe concerne acerca da temática, a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 

(OEA, 1969), veda a imposição de trabalho forçado ou obrigatório. Contudo, ressalva que nos casos de 

perigo ou calamidade que coloque em risco a existência ou bem-estar coletivo, incumbe ao profissional 

desempenhar as suas atribuições. Este é o atual contexto vivido pelos profissionais da saúde frente ao 

combate à COVID-19, cuja doença vem impondo risco à incolumidade pública de forma severa e veloz. 

O artigo em comento ainda coloca dentre as exceções, o exercício laboral decorrente das obrigações 

cívicas normais. 

 A Convenção Nº 29 da Organização Internacional do Trabalho – OIT (OIT, 1930), aprovada em 

1930, não considerou como trabalho forçado, o ato do exercício das obrigações civis normais, bem como, 
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os casos em que se exige a oferta do trabalho por força do surgimento de situações de força maior, 

inclusive, as situações de epidemias que possam vir a colocar em risco a vida do homem e as condições 

de existência dentro da normalidade da coletividade ou de parcela dela. Assim, a oferta desse trabalho 

não implicará aos trabalhadores a saída de seus locais de residência habitual.  

 Esse instrumento legal de cunho internacional, impõe ao empregador, de modo razoável, que 

adote os meios necessários para que os espaços de desempenho de funções, os equipamentos e processos 

sejam dotados de segurança e que não denotam risco para a segurança e a saúde dos colaboradores.  

Assim, compete aos empregadores realizar a identificação e a avaliação dos ímpetos para a saúde 

que se encontram presentes no ambiente de trabalho. Incumbindo ainda a oferta de assessoria 

multidisciplinar em relação à segurança e à saúde, bem como a oferta de trajes e equipamentos de 

proteção individuais com o objetivo de preservar a saúde de seus prestadores de serviço. Além dessas 

atribuições, os empregadores devem reconhecer a necessidade de afastamento dos servidores de 

atividades laborais, mediante morbidade adquirida no exercício profissional.  

 A Convenção Nº 155 da OIT de 1981 (OIT, 1981), permite ao trabalhador cessar o trabalho por 

razões admissíveis, cuja prática possa colocar em risco notório sua vida ou sua saúde. Nesse sentido, 

haja vista que o SARS-CoV-2 é um potencial agressor para a incolumidade do trabalhador, diante de 

irregularidade nas referidas condições de trabalho, é facultado ao profissional, interromper a prestação 

de serviços até que o dever do empregador seja cumprido. Porém, alguns profissionais de saúde, em face 

de razões éticas concernentes ao desempenho profissional voltado aos pacientes, muitas vezes se sentem 

compelidos a desempenhar suas funções, mesmo em condições insalubres. 

Lamentavelmente, o serviço público, em cuja primazia, não se vislumbram equipes de promoção 

à saúde do trabalhador e prevenção a acidentes laborais intrínsecos aos ambientes de trabalho. Diferente 

do que ocorre na iniciativa privada, cujas empresas possuem a Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes – CIPA. Conquanto, em diversas oportunidades a consecução do estabelecimento do nexo de 

causalidade entre a doença e o trabalho se dá, por ocasião da perícia médica, ao qual estará submetido o 

trabalhador para pleitear o acesso ao respectivo benefício previdenciário.  

 Vislumbra-se, a inefetividade ou inexistência desse segmento, haja vista as inúmeras 

intercorrências decorrentes do ambiente de trabalho, não só no que concerne ao âmbito da incolumidade 

física, mas também a psíquica. Notadamente, com o surgimento da pandemia da COVID-19, são 

diversos os profissionais que já se encontram afastados das atividades laborais, seja porque contraíram 

o vírus, ou porque foram afetados psiquicamente em decorrência da doença.  

 Nesse sentido, é que, primando pela saúde do trabalhador, a Portaria Nº 2.728, de 11 de novembro 

de 2009 (BRASIL, 2009), versa acerca da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador 

(RENAST), preceituando pelo desenvolvimento de ações de saúde do trabalhador em todos os níveis de 

atenção do Sistema Único de Saúde. 

A saúde do trabalhador perpassa também pelo adequado manuseio e necessário fornecimento dos 
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equipamentos de proteção individual. Que mesmo sendo obrigatório o fornecimento por parte do 

empregador, com a pandemia da COVID-19, requer que os cuidados sejam cada vez mais eficazes e 

cautelosos. Notadamente, quanto ao manuseio e medidas de higienização e sanitização do ambiente e 

dos veículos que transportam os colaboradores, bem como, substituição periódica de itens em 

consonância com as orientações sanitárias vigentes. 

Nesse tocante, em relação aos equipamentos de proteção individual, torna-se primordial que se 

observe os atos normativos que versam sobre o assunto, inclusive os oriundos da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas – ABNT.  

Desse modo, como há diversas situações em que os equipamentos de proteção individuais estão 

indisponíveis em inúmeras localidades, alguns órgãos já passaram a tutelar a relação, a exemplo dos 

Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia – CRTRS, haja vista que o fornecimento de EPIs 

adequados e em quantitativo satisfatório, torna-se a principal ação preventiva ao acometimento da 

COVID-19 por parte dos profissionais da área de saúde (CONTER, 2020b; CONTER, 2020c). Além 

disso, é primordial que os ambientes estejam sanitizados e que os profissionais adotem as medidas 

necessárias para a prevenção, inclusive com a higienização permanente de membros que possam vir a 

ter contato com as mucosas, dentre outras medidas.  

Nesse sentido, no Estado do Ceará, até o dia 18 de junho de 2020, já havia 10.063 profissionais 

da saúde infectados, dos quais 346, integravam o público idoso e, por tanto, grupo de risco da doença. 

Salientando que desse número de infectados, 23 já tinha ido a óbito, dos quais, 13 eram idosos (DIÁRIO 

DO NORDESTE, 2020). Em relação ao panorama nacional, até o dia 14 de maio de 2020, o número de 

colaboradores da saúde infectados já atingia o quantitativo de 31.790 e 114.301 encontravam-se em 

situação de investigação, cujos principais profissionais afetados pela COVID-19, foram técnicos ou 

auxiliares de enfermagem, enfermeiros, médicos e recepcionistas (VALENTE, 2020). 

Apesar de toda a conjectura posta e do desiderato decorrente da legislação em vigor, não se 

vislumbra por vezes a preocupação dos empregadores em ofertarem o aparato necessário para aqueles 

que já apresentam sinais de dilemas de ordem psíquica, quer seja pela ausência de conhecimento acerca 

da doença em comento, quer seja pela inércia do empregador no que concerne às orientações e à adoção 

das demais medidas preventivas ao novo coronavírus. 

 A Convenção Nº 151 da OIT, datada de 1978 (OIT, 1978), preleciona acerca do gozo dos direitos 

civis e políticos pertinentes ao exercício da liberdade sindical. Em circunstâncias, como as atuais, em 

que servidores vivenciam o enfrentamento a pandemia da COVID-19, está sendo notória a atuação de 

diversos sindicatos para o resguardo das condições mínimas de trabalho (MENDES, 2020, SUDRÉ, 

2020, TAVARES, 2020;), principalmente quanto à oferta regular e adequada dos equipamentos de 

proteção individual para que trabalhadores possam minimizar os riscos de contaminação da doença. 

Nesse tocante, a norma constitucional de 1988, resguardou a liberdade de agregação profissional 

ou sindical, competindo ao sindicato o resguardo dos direitos e anseios particulares e grupais da classe 
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que representa, tanto na esfera judicial, quanto no âmbito administrativo. 

 A Constituição Federal de 1988, decorrente de processo de retomada da democracia no território 

nacional, no seu preâmbulo resguardou os direitos sociais e individuais, inclusive a liberdade. E assim, 

enquanto Estado Democrático de Direito, foi embasada na cidadania, na dignidade e nos valores sociais 

do trabalho e da livre iniciativa (BRASIL, 1988). 

 O aludido ato normativo, dispôs acerca da carga horária aplicável aos colaboradores, além da 

necessidade de minimização das ameaças pertinente ao ambiente laboral, cujo ato se dá através de regras 

relacionadas à salubridade, higiene e segurança. Em caso de exercício de atividade penosa, insalubre ou 

perigosa, é necessário que exista um suplemento salarial.  

No que concerne aos direitos inerentes ao cidadão, a norma constitucional, ao versar sobre a 

liberdade, permite a locomoção do sujeito no âmbito nacional. Além da possibilidade de associarem-se 

com finalidades pacíficas. Assim, nesse período de pandemia da COVID-19 diversas pessoas tiveram 

sua liberdade de ir e vir tolhida em prol do bem coletivo, excepcionando-se as situações decorrentes do 

exercício profissional de atividades ou funções essenciais previstas em lei, que permitem tal trânsito. 

 

ASPECTOS DEONTOLÓGICOS 

 

 Durante a pandemia da COVID-19, os profissionais de saúde têm enfrentado diversos dilemas 

de cunho deontológico. Notadamente, no que concerne aos deveres pertinentes ao exercício profissional 

face às obrigações decorrentes de atos normativos, principalmente, ao longo do período em que perdura 

a doença em comento.  

 A ética constitui-se como um ato decorrente da aspiração humana norteada pela racionalidade 

atrelada à finalidade de galgar o bem do sujeito, o qual se traduz em valores morais, que notadamente se 

traduz, no entusiasmo, na bondade, na lealdade, na retidão, na honradez, no comedimento, dentre outros 

aspectos. Assim, perpassa convicção de livre-arbítrio, de encargo e de obrigação (CHAUI, 2001). 

 Assim como as demais profissões, os profissionais liberais que integram a área de saúde estão 

susceptíveis a obediência dos preceitos éticos que regem suas respectivas profissões.  

 Assim, encontram-se arregimentados na Resolução Nº 287/1998, do Conselho Nacional de 

Saúde, onde em tal ato arrolou as seguintes categorias como profissionais de saúde de nível superior: 

Assistente Social, Biólogo, Biomédico, Profissional de Educação Física, Enfermeiro, Farmacêutico, 

Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico, Médico Veterinário, Nutricionista, Odontólogo, Psicólogo e 

Terapeuta Ocupacional (BRASIL, 1998). Apesar de não estar contida nessa Resolução, a profissão de 

Técnico em Radiologia, em consonância com a Lei Nº 7.394, de 29 de outubro de 1985 (BRASIL, 1985), 

o profissional dessa área é responsável pelo desenvolvimento da atividade radiológica que dá suporte 

para o diagnóstico e terapia de pacientes. 

 Nesse diapasão, o Código de Ética do(a) Assistente Social, reconhece a liberdade como valor 



255 
 

ético essencial, bem como, alargamento e solidificação da cidadania, inclusive como meio para 

resguardo dos direitos civis inerentes as classes trabalhadoras. O referido documento estipula o 

compromisso profissional de ofertar um serviço de qualidade aos sujeitos. Assim, configura-se como 

direito do profissional, o livre arbítrio para desempenhar os atributos pertinentes à profissão, possuindo 

extensa autonomia para tal desempenho (CFESS, 2012). 

 O preceito ético estipula a obrigação do desempenho profissional, observando os atos normativos 

em vigor. Incumbindo à classe profissional participar de programas de auxílio aos indivíduos nas 

hipóteses de calamidade pública, inclusive no que diz respeito ao acolhimento e amparo dos anseios 

populares e suas carências. 

 Por seu turno, a Resolução Nº 2, de 05 de março de 2002 do Conselho Federal de Biologia 

(CFBio, 2001), instituiu o Código de Ética do Profissional Biólogo, através do qual estipula que o 

desempenho do biólogo deverá estar pautado na reverência à existência dos seres vivos, bem como, no 

aspecto qualitativo do meio ambiente, carecendo que haja observância ao Princípio da Precaução.  

O profissional tem a incumbência de promover os diagnósticos e a execução dos tratamentos 

trilhados pelo livre-arbítrio, contudo, limitado por suas competências. Assim, o desempenho profissional 

deverá ser galgado no compromisso constante de aperfeiçoamento do conhecimento, objetivando 

inclusive o resguardo do bem comum.  

 Contudo, atrelado aos direitos, há obrigações que atribuem a esses profissionais os caracteres de 

dedicado, responsável, rigoroso, dentre outros. Furtando-se de desenvolver atos que venham a atingir o 

aspecto inerente à dignidade peculiar a profissão. Além disso, incumbe a ele, colaborar para que a 

qualidade de vida melhore, bem como, para o processo educacional comunitário por meio da 

disseminação de informações, inclusive às que digam respeito às situações que possam ensejar risco para 

a salubridade dos sujeitos e, por conseguinte, sua existência.  

Dentre o rol de obrigações, exigem-se por parte do biólogo o resguardo do sigilo de algumas 

informações decorrentes do exercício profissional e que possam desencadear lesões ao requerente, 

excepcionados os casos que impliquem em prejuízo à saúde, sendo cogente a notificação dos resultados 

às autoridades competentes. 

A Resolução Nº 307/2015, do Conselho Federal de Educação Física (CONFEF, 2015), versa 

sobre o Código de Ética dos Profissionais de Educação Física. Cujo instrumento deontológico está 

embasado, dentre outros instrumentos normativos, na Declaração Universal de Direitos Humanos, 

rechaçando os atos que possam desencadear atribulações para a coletividade e o sujeito. Ademais, a 

profissão torna-se necessária para a ascensão e salvaguarda do bem-estar humano. Para tanto, requer que 

o profissional se comprometa com a coletividade, pondo-se a seu dispor, preferencialmente, ainda que 

exista outro interesse na relação.  

A norma deontológica adquire um caráter norteador dos direitos e obrigações, almejando a 

consecução dos Direitos Humanos. Assim, a manutenção do bem-estar dos sujeitos perpassa pelo aspecto 
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da responsabilidade social dos profissionais regidos pelo aludido Código. Logo, o desempenho laboral, 

será regido pela deferência à existência e aos direitos intrínsecos aos sujeitos, bem como pela 

preconização da autonomia e dignidade decorrentes de tal exercício. 

O Conselho Federal de Enfermagem, através da Resolução Nº 564/2017 (COFEN, 2017), institui 

a nova normativa deontológica da profissão, estabelecendo que os princípios fundamentais sejam 

indispensáveis para o comportamento profissional, cuja enfermagem torna-se imprescindível para a 

consecução dos serviços de saúde. Assim, ao profissional é resguardado o exercício laboral de forma 

autônoma, promovendo o sujeito de modo integral.  

Logo, torna-se direito do profissional, o exercício da enfermagem com livre-arbítrio, aspecto 

ambiental seguro e o resguardo à autonomia. Além do exercício em ambientes sem contratempos, danos 

e violências que afetem o bem-estar do trabalhador, bem como, acatamento à dignidade e tutela dos 

direitos intrínsecos a esse público. 

É direito ainda do enfermeiro, o de prestar apoio aos movimentos de resguardo da dignidade 

inerente à profissão, bem como, das exigências pertinentes ao aprimoramento dos aspectos pertinentes 

à assistência, ao labor e vencimentos. Podendo para tanto, agregar-se ou participar em organizações de 

classe. Nesse contexto, veda-se que o profissional se recuse a desempenhar o auxílio inerente à profissão 

em inúmeras conjecturas, inclusive em situações que se configuram como epidemia, excetuando-se os 

casos que impliquem malefício para a integridade do aludido trabalhador. 

A Resolução Nº 596/2014, do Conselho Federal de Farmácia (CFF, 2014), disciplina acerca do 

Código de Ética Farmacêutica, cujo profissional regido por esse instrumento deontológico deve conduzir 

o seu desempenho profissional galgado na contribuição para o resguardo da saúde. Para tanto, sua 

atuação será guiada pela deferência à existência humana face às situações conflitantes entre ciência e os 

direitos fundamentais. É imprescindível que o desempenho profissional se dê em situações que 

promovam a honradez e a dignidade peculiares ao farmacêutico, bem como, seja posto à sua disposição, 

condições que propiciem o desempenho laboral. Além disso, é cogente que haja o respeito à autonomia, 

velando-se pela incorreta intervenção de outrem. 

É notório que haja a valorização e reverência ao profissional. Não se concebendo a limitação 

quanto à preferência dos instrumentos conhecidos cientificamente que serão empregados no exercício 

laboral. Por seu turno, constitui-se como obrigação profissional, a oferta dos seus serviços às autoridades 

constituídas, ainda que de forma gratuita ou sem recebimento de recompensa, dentre outras hipóteses, 

na situação de ocorrência de epidemia.  

Incumbe ainda a esse farmacêutico, a prática profissional em deferência aos atos e normas 

atinentes à profissão, que respeitam a existência humana, bem como, apontando para as autoridades 

competentes fatos que possam implicar em riscos laborais e, por conseguinte, sejam maléficos para o 

bem-estar e a existência. Sendo vedado que o profissional acate a intervenção de pessoas que não detém 

conhecimento para a atuação farmacêutica por ocasião do desempenho profissional e nas deliberações 
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que dele decorrem.  

A Resolução Nº 424/2013 do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

(COFFITO, 2013), institui o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia, o qual incube ao detentor 

de tal profissão a participação da ascensão da saúde, primando através dos seus atos pela promoção da 

qualidade de vida. Atribui ainda ao profissional, dispor os seus préstimos para a coletividade em algumas 

hipóteses, inclusive na ocorrência de epidemia. 

Desse modo, veda-se ao aludido profissional, recusar-se de auxiliar o sujeito ou a comunidade 

nas situações de incontestável urgência, primando pela deferência da existência humana. Além disso, 

compete ainda a assistência ao sujeito atrelada à dignidade e aos direitos humanos que lhes são 

intrínsecos. O profissional é impedido de disseminar ou assegurar terapia, cuja pujança não tenha sido 

evidenciada. Carecendo o empenho para a existência do aprimoramento das condições de assistência 

fisioterapêutica.  

O Conselho Federal de Fonoaudiologia, com a Resolução Nº 490/2016 (CFFa, 2016), constitui 

o Código de Ética que rege a classe, o qual elenca que a atuação profissional será norteada pela 

reverência à dignidade e os direitos peculiares aos homens, pautando-se em um exercício que minimize 

os prejuízos à coletividade e que asseverem a honradez e a dignidade peculiares à profissão.  

Por meio da Resolução Nº 2.217/2018 (CFM, 2019), o Conselho Federal de Medicina instituiu o 

Código de Ética Médica, através do qual é um ofício que deve ser desempenhado em prol do bem-estar 

humano e da coletividade onde é ofertada. Para tanto, é cogente que possua a sua disposição, condições 

laborais que propiciem o bom desempenho de suas atividades e, por conseguinte, submergido em tais 

circunstâncias, assegurará que haja honradez e dignidade para com a medicina. 

Assim, o médico não será tolhido para desempenhar o ofício para o qual está habilitado, quando 

as circunstâncias contrariarem os preceitos intrínsecos à sua consciência. Sendo afastado esse preceito 

nas hipóteses de emergência ou urgência, bem como, quando o ato de escusa puder desencadear prejuízos 

ao bem-estar do usuário do serviço. Contudo, o profissional não pode, em nenhuma hipótese, deixar de 

lado o livre-arbítrio profissional, bem como, faz-se necessário que ele se comprometa pela busca do 

aprimoramento laboral e pela extirpação e controle dos apuros que possam surgir em decorrência do 

exercício laboral e refletirem na saúde. 

O Conselho Federal de Medicina Veterinária, por seu turno, através da Resolução Nº 1.138/2016 

(CFMV, 2016), cuja norma passou a vigorar em 2017, pela tutela da dignidade peculiar à profissão, que 

dentre outros fatores que desembocam em tal circunstância, está a existência de um ambiente propício 

para o exercício laboral. Assim, compete a esse profissional, sempre que necessário, munir as 

autoridades competentes dos dados de importância para a saúde pública, quando esses digam respeito a 

situações de notificação imperiosa.  

A Resolução Nº 599/2018 (CFN, 2018), do Conselho Federal de Nutricionistas, institui o Código 

Ética da categoria profissional, cuja conduta profissional se pautará nos princípios universais dos direitos 
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do homem, inclusive no direito à alimentação adequada. Sua atuação profissional está galgada dentre 

outros fatores, na autonomia e livre-arbítrio que devem ser intrínsecos ao profissional.  

A Resolução Nº 118/2012 (CFO, 2012), do Conselho Federal de Odontologia, aprova o Código 

de Ética Odontológica, o qual preceitua que a odontologia é um ofício que prima pela benesse da saúde 

humana, bem como, luta dos princípios que norteiam as políticas públicas pertinentes à saúde.  

Através da Resolução Nº 010/2005 do Conselho Federal de Psicologia (CFP, 2005), institui-se o 

Código de Ética Profissional do Psicólogo, cujo labor estará fundamentado no livre-arbítrio, na isonomia 

e inteireza pertinente ao sujeito. Incumbirá a esse sujeito, no seu labor, buscar a promoção da saúde, bem 

como, cooperará para que haja a extirpação de situações que negligencia, discrimina, oprime, dentre 

outras, os sujeitos humanos. 

No contexto das relações de poder, incumbe ao profissional agir criticamente e pautado pelos 

preceitos erigidos no aludido ato deontológico. Competindo ao profissional a oferta dos seus serviços 

arraigados de qualidade, inclusive nas hipóteses do advento de ocorrência de calamidade pública ou 

emergencial, sem vislumbrar benesses pessoais. Assim como, na ocorrência de greves ou paralisações, 

resguardará a continuidade da oferta dos serviços para as situações emergenciais e que o referido ato de 

paralisação seja previamente notificado aos usuários.  

No caso da terapia ocupacional, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, por 

meio da Resolução Nº 425/2013 (COFFITO, 2013), traça o Código de Ética e Deontologia da Terapia 

Ocupacional. Por meio do qual, se estipula que o terapeuta ocupacional proporciona auxílio ao homem. 

Devendo dispor do seu ofício no advento de diversas situações, inclusive a pandemia, sem que para tanto 

exista contraprestação que seja conflitante com o preceito bioético de justiça. 

Veda-se que o profissional se esquive da oferta dos seus serviços nas hipóteses de irrefragável 

urgência, devendo cientificar o conselho de classe de cunho regional, acerca da escusa, destituição ou 

exoneração de encargo que exercia, cuja motivação precípua tenha sido a carência de salvaguarda dos 

fidedignos anseios intrínsecos à profissão.  

No que se refere ao biomédico, o Conselho Federal de Biomedicina, por meio da Resolução Nº 

198/2011 (CFBM, 2011), constituiu o Código de Ética aplicável ao mencionado profissional, atribuindo 

a ele, enquanto profissional de saúde, a obrigação de colaborar para o resguardo da saúde pública. 

Competindo a ele, cientificar as autoridades competentes acerca da violação dos preceitos éticos, bem 

como, acerca do não exercício de encargo em razão da fundamentada carência de preservação dos 

anseios pertinentes à classe, à coletividade ou à saúde. Carecendo ainda que sejam apontados, dentre 

outras situações, as que implicam em  atribulações relacionadas ao ambiente laboral, que tenham 

potencialidade de atingirem a saúde ou a existência. 

O Conselho Nacional de Técnico em Radiologia, através da Resolução Nº 15/2011 (CONTER, 

2011), instituiu o Código de Ética dos Profissionais das Técnicas Radiológicas, que requer a deferência 

pela dignidade peculiar a quem usufrui o serviço, bem como, uma atuação laboral norteada pelos 
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preceitos morais que ascendam a dignidade que deve ser peculiar a profissão. Além disso, fica vedado o 

abandono ou não comparecimento ao trabalho, sem que exista uma motivação cabal que possa ser 

justificada. 

Desse modo, os aludidos instrumentos deontológicos que norteiam os profissionais de saúde, 

orientam pelo desempenho profissional de modo digno, atendendo as peculiaridades pertinentes às 

profissões. Incumbindo a esses colaboradores a defesa intransigente para que essa dignidade seja 

respeitada e preconizada, inclusive no que concerne a oferta dos serviços em ambientes laborais que 

propiciem a plenitude do desempenho laboral. Podendo para tanto, haver a notificação dos órgãos de 

defesa de classe, bem como, aos empregadores para que encampem tais incumbências e, por conseguinte, 

proporcionem ambientes que assegurem o respeito aos preceitos éticos e resguardem a salubridade dos 

profissionais e usuários dos serviços. 

Nesse sentido, face o advento da pandemia por COVID-19, diversas são as situações postas aos 

profissionais que integram diversos serviços essenciais, notadamente os serviços de saúde e assistência 

social, haja vista, serem as principais políticas públicas que estão postas à disposição da população nesse 

momento.  

Dessa forma, surgem novas incumbências, algumas que repercutem diretamente nos ditames 

deontológicos preconizados pelos preceitos que regem algumas profissões. Primordialmente, àqueles 

que preveem a atuação profissional em face do advento do reconhecimento de epidemias ou 

circunstâncias de calamidade pública ou de emergência.  

 

LIBERDADE PROFISSIONAL VERSUS PANDEMIA DA COVID-19 

  

 Nesse sentido, surge a Portaria Nº 639, de 31 de março de 2020 (BRASIL, 2020d), oriundo do 

Ministério da Saúde, que passa a dispor acerca da Ação Estratégica “O Brasil Conta Comigo – 

Profissionais da Saúde”, cujo objetivo precípuo é promover a capacitação, bem como, proceder a 

cadastro dos profissionais que integram a área da saúde, como medida de enfrentamento à pandemia da 

COVID-19.  

 Para tanto, considerou que estavam inclusos nos ditames preconizados pelo referido documento, 

os profissionais da área de saúde, responsáveis pelo diagnóstico, pelo tratamento, pela reabilitação, pela 

promoção à saúde, pela assistência, dentre outras atividades peculiares à área em comento.  

 Assim, a referida ação estratégica tem por intuito precípuo a criação de um cadastro com a base 

de dados dos profissionais da área da saúde, a partir do qual os entes federados poderão realizar consulta 

para que guiem as atividades de enfrentamento à COVID-19, bem como, promover capacitação desses 

profissionais acerca dos protocolos aplicáveis oficialmente para tal enfrentamento.  

 Para tanto, se estipulou que os conselhos de classe deveriam encaminhar ao Ministério da Saúde 

as informações pertinentes aos inscritos em seus quadros, bem como, informar aos profissionais para 
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realizarem o preenchimento de um instrumental de cunho eletrônico, cujo Ministério reportaria aos 

respectivos conselhos àqueles que não procederam ao preenchimento, bem como, não concretizou sua 

participação no curso em plataforma EAD. 

 Desta forma, ao ser publicada a Portaria em comento, os conselhos representativos de classe 

passaram a se posicionar acerca do teor do documento. Assim, alguns conselhos de classe passaram a 

entender pelo caráter cogente da realização do cadastro e capacitação. Outros entenderam pelo cunho 

facultativo da aludida norma. E, também houve os que manifestaram-se pela recomendação (CFBio, 

2020, CFFa, 2020, CFBM, 2020, CFESS, 2020, CFF, 2020, COFFITO, 2020, CFM, 2020, CFMV, 2020, 

CFN, 2020, CFO, 2020, CFP, 2020, COFEN, 2020, CONFEF, 2020, CONTER, 2020a).  

Desse modo, independente do cunho que se apresenta ou que se vislumbra em relação ao processo 

de capacitação acerca da COVID-19, é salutar a relevância da busca pela compreensão sobre a doença, 

haja vista as suas diversas facetas e inúmeras incertezas intrínsecas a essa moléstia que hodiernamente 

acomete nossa sociedade.  

 Destarte, em face da incidência dessa doença que já acometeu milhares de brasileiros e levou 

inúmeros a óbito. Cuja situação ensejou o veemente colapso do sistema de saúde por conta da 

insuficiência de leitos hospitalares para atender a demanda dos acometidos pela COVID-19, que em 

muitas circunstâncias demandavam a ocupação de UTIs ou ambientes similares, exigiu-se a abertura de 

novos leitos de UTI e instalações de hospitais de campanha. 

 Com isso, diversas unidades federadas que já vinham enfrentando dificuldades econômicas, 

encontram-se diante de mais um desafio, no que concerne à aquisição dos insumos necessários para o 

enfrentamento da pandemia da COVID-19. Nesse sentido, até o dia 04 de junho de 2020, o Ministério 

do Desenvolvimento Regional reconheceu que 34 municípios e 25 estados brasileiros se encontravam 

em estado de calamidade pública e situação de emergência em decorrência da pandemia do novo 

coronavírus (BRASIL, 2020e), permitindo que os benefícios sociais sejam antecipados, haja a liberação 

de seguros e o adiamento das liquidações de empréstimos.  

 Esse reconhecimento denota o surgimento do dever ético para algumas classes profissionais em 

razão dos preceitos deontológicos expressamente estipulados em seus respectivos Códigos de Ética. 

Algumas em razão do ensejo da situação de emergência, outras em face do reconhecimento da 

calamidade pública. Notadamente, em relação a essa última situação, há previsão no Código de Ética 

do/a Assistente Social e do Psicólogo, os quais respectivamente, preveem na alínea “d”, do art. 3º e 

alínea “d” do art. 1º, o dever ético em decorrência de tal situação (CFESS, 2012, CFP, 2005).      

 

DESEMPENHO LABORAL E SUAS RESTRIÇÕES 

 

 Apesar da liberdade do exercício profissional encontrar-se no rol dos direitos individuais e 

coletivos e o direito ao trabalho ser tido como um direito social, os quais estão preceituados pela 
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Constituição Federal de 1988. O advento da pandemia por COVID-19 impôs que os atos normativos 

oriundos de diversos municípios e estados vedassem o funcionamento de inúmeras atividades.  

 Ademais, a classe trabalhadora também é integrada por pessoas que prestam serviços de cunho 

essencial e que, por sua natureza não podem ser paralisados. Assim, tal previsão decorre da Lei Nº 7.783, 

de 28 de junho de 1989 (BRASIL, 1989), o artigo 10 do referido ato normativo atribui a essencialidade 

a inúmeras atividades, dentre elas, as que dizem respeito à oferta da assistência terapeuta e nosocomial, 

bem como, disposição e venda de medicamentos.  

   Nesse diapasão, por decorrência da pandemia da COVID-19, surge a Lei Nº 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020 (BRASIL, 2020a), que através do §9º, do art. 3º, haverá o disciplinamento dos serviços 

públicos e atividades essenciais, o que se deu por meio do §1º, do Art. 3º, do Decreto Nº 10.282, de 20 

de março de 2020 (BRASIL, 2020b), bem como, por intermédio do Art. 4º, do Decreto Nº 10.288, de 22 

de março de 2020 (BRASIL, 2020c). Sendo incluído dentre outros serviços e atividades no rol da 

essencialidade, a assistência social e a assistência à saúde.  

 Contudo, devido à rápida propagação da doença e o surgimento de inúmeros óbitos, fez-se 

necessário que houvesse a implementação do lockdown, pelo qual se impõe um bloqueio total ou 

confinamento. Tal medida se deu como método para o achatamento da curva de progressão da COVID-

19 e, por conseguinte, permitir que o sistema de saúde pudesse suportar a demanda de acometido pelo 

vírus. 

 Entretanto, o §11, do Art. 3º, da Lei Nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 (BRASIL, 2020a), 

proíbe que exista o tolhimento quanto à liberdade de locomoção dos colaboradores, cujo ato de proibição 

possa vir a atingir o desempenho de serviços públicos e atividades essenciais, bem como, carregamentos 

de produtos que possa implicar em desabastecimento de itens imprescindíveis para os sujeitos.  

 Em decorrência da essencialidade do desempenho laboral, é imprescindível que sejam adotadas 

as medidas necessárias de segurança e saúde do trabalhador, inclusive em relação às pessoas que se 

encontram no grupo mais susceptível ao acometimento da doença. Que sendo viável, possam 

desempenhar suas incumbências pelo trabalho remoto, ou caso seja imprescindível sua prestação de 

serviço de forma presencial, que haja o resguardo de sua incolumidade por meio da adoção das medidas 

de prevenção à COVID-19. 

 

CONCLUSÕES 

Ante o exposto, torna-se imprescindível que se reverencie a liberdade profissional. Todavia, o 

serviço ofertado para a população relacionado ao enfrentamento do novo coronavírus, configura-se como 

de relevância ímpar e, por conseguinte, requer o recrutamento de inúmeros sujeitos com as mais variadas 

formações possíveis e viáveis, posto que, busca-se fazer com que haja a prevalência da incolumidade 

pública em detrimento dos anseios individuais. 

 Nesse tocante, haverá algumas situações em que o livre-arbítrio do profissional será mitigado, o 
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que desencadeará a suscitação acerca da autonomia profissional. Contudo, não há que se falar em 

violação da autonomia laboral, haja vista que o bem comum deverá ser superior ao interesse individual 

e nos ditames do inciso II, do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, as obrigações de fazer ou não 

fazer decorrem da previsão legal.  

 Logo, face às exposições tecidas, conclui-se que a necessidade de oferta das atividades laborais 

e/ou serviços essenciais, decorrentes de previsão legal não implicam em violação da liberdade laboral. 

Haja vista que, os anseios particulares devem ser postos de lado, em face do bem coletivo. Que implica, 

em algumas circunstâncias, no tolhimento de alguns direitos sempre que possam colocar em risco a 

saúde ou existência do sujeito. Isso perpassa pelo desempenho de algumas atividades, que desembocam 

necessariamente na oferta de itens para assegurar esses bens intrínsecos ao ser humano. 

Entretanto, apesar da essencialidade de sua oferta, para que seja posto em prática a atividade ou 

o serviço, é primordial que também sejam assegurados meios que resguardem a segurança e saúde do 

trabalhador. Isso perpassa pela disposição de condições justas, salubres e dignas no ambiente laboral. 

 Portanto, é imprescindível a oferta adequada de equipamentos de proteção individual aos 

colaboradores, como um dos instrumentos de resguardo ao sujeito no meio laboral para que seja evitado 

que o colaborador contraia uma doença ocupacional em decorrência da aludida doença.  

 Ademais, em face do advento da pandemia da COVID-19, reconheceu o estado de emergência e 

calamidade pública a diversos entes federados. Com isso, surge para o profissional de saúde, em 

consonância com alguns preceitos deontológicos que regem suas profissões, o dever de atuação. Cuja 

inexecução poderá implicar em descumprimento da normativa deontológica, ressalvando-se os casos de 

escusa em decorrência das condições laborais indignas e inadequadas.  

 Portanto, faz-se necessário a observância aos preceitos éticos, onde diante da pandemia que ora 

se enfrenta, requer por parte dos órgãos de fiscalização, a averiguação nos ambientes laborais acerca do 

cumprimento de todas as medidas sanitárias aplicáveis. Bem como, as instituições públicas ou privadas 

a adoção das medidas eficazes a proliferação do novo coronavírus, através de testagem em massa, para 

detecção de possíveis acometidos com a doença, especialmente, os assintomáticos e que possam ser 

afastados preventivamente e, por conseguinte, precaver que haja a disseminação. 

 Desse modo, é primordial que haja a sanitização dos ambientes, sejam assegurados instrumentos 

que permitam a detecção de suspeitos de COVID-19 e que os critérios de retomada de funcionamento 

de setores da economia sigam procedimentos rigorosos, que resguardem a incolumidade das pessoas 

envolvidas na relação. Isso, atrelado às medidas a serem adotadas pela população, minimizará 

significativamente os riscos do profissional contrair a doença e, possivelmente, perecer em decorrência 

dela.  

 Portanto, é necessário que o profissional não coadune com situações que impliquem em risco 

para sua incolumidade. Buscando o auxílio das associações, sindicatos e conselhos representativos de 

classe, bem como, os demais órgãos competentes para atuarem na defesa intransigente dos 
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colaboradores. 
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