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RESUMO 

 

Introdução: As crises econômicas impactam não só a sociedade, mas também os governos 

em geral. Quando essas adversidades são relacionadas a doenças, o impacto é ainda maior, 

pois o Estado tem que se desdobrar em políticas públicas que evitem a disseminação e 

financiar pesquisas para alcançar a cura. Desde o final de 2019, marco inicial da propagação 

da pandemia Covid-19, doença potencialmente fatal, a atenção global voltou-se para o maior 

problema de saúde pública dos últimos 100 anos. Com isso, surgiu também uma grande 

demanda de profissionais, principalmente da área de saúde, qualificados para atuar no 

combate direto ao contágio e tratamento dos pacientes, contribuindo para que o Brasil e o 

mundo não parassem suas atividades, permanecendo assim economicamente ativos. Objetivo: 

Considerando os impactos gerados pela pandemia do COVID-19, em relação às contratações 

de profissionais do setor da saúde, o estudo buscou expor o aumento destas contratações no 

setor público brasileiro, embasado na Lei nº 13.979/2020. Metodologia: Foram coletados 

dados relacionados à contratação de profissionais da saúde, durante a pandemia do Covid-19, 

e para isso, foi realizada uma análise de fontes diversas, com base documental em artigos 

científicos e trabalhos de pesquisa no repositório de dados Google Acadêmico. A coleta de 

dados ocorreu entre os meses de agosto e outubro de 2021. Foram utilizados como fonte os 

relatórios divulgados pela Confederação Nacional da Saúde, utilizando como método a 

revisão de literatura com análise qualitativa. Considerações Finais: Os resultados 

apresentados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, apontaram que 

apesar do alto índice de demissões desencadeado pela pandemia, houve um salto positivo nas 

contratações de profissionais da saúde, com uma soma de mais de 110 mil empregos gerados 

no setor. Conclui-se que, apesar da elevada taxa de desemprego ocasionada pela pandemia, 

houve um considerável aumento na contratação de profissionais no setor público da saúde, o 

que comprova a inegável importância destes profissionais que tanto contribuíram com 

                                            
1
 Graduanda em Ciências Contábeis pela UNIFUCAMP. E-mail: brendasilva@unifucamp.edu.br  

2
 Mestre em Administração Pública pela UFTM. E-mail: deniaamorim@hotmail.com 



 

ANAIS DA FUCAMP, v. 7, n. 8, 2022   ISSN: 2448-3133 

dedicação, esforço e compromisso, zelando pela saúde da população brasileira. Ressalta-se a 

importância da aprovação da Lei nº 13.979/2020, que dispôs sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública e demais normativos que facilitaram 

contratações e compras públicas durante o período de calamidade pública.  
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