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Resumo: Na graduação em Enfermagem, a disciplina Saúde do Trabalhador          
fornece conhecimentos para o processo de saúde-doença e os cuidados aos           
trabalhadores, para promoção da saúde e bem-estar. Porém, a dificuldade para           
o curso foi a pandemia pelo covid-19, pois as aulas passaram a ser à distância               
e exigiram forte adaptação dos estudantes, principalmente os que também          
trabalham. O objetivo deste trabalho foi relatar a experiência do decurso da            
disciplina de saúde do trabalhador sob a ótica do estudante com vínculo            
empregatício. Trata-se de um relato de experiência de acadêmicos que cursam           
a disciplina de saúde do trabalhador da Universidade Regional do Cariri, e que             
além da graduação tinham algum vínculo empregatício. Os encontros da          
disciplina foram realizados via plataforma online Google Meet, uma vez por           
semana no período da tarde, do mês de abril a novembro de 2020. Em              
consequência das adversidades que a pandemia trouxe, o processo de          
ensino-aprendizagem inevitavelmente sofrera mudanças, sobretudo nas      
metodologias e dinâmicas de trabalho. No tocante às fragilidades encontradas          
na esfera educacional, observa-se a necessidade de acesso a internet de           
qualidade, disposição de aparelhos eletrônicos -notebook, celular – e questões          
relativas ao cotidiano individual que exigem muito mais a disposição de tempo            
e estabilidade mental dos estudantes e professores. Somado à necessidade de           
conciliar trabalho, estudos e rotinas do lar, multiplicam-se os desafios já           
presentes neste período. Tudo isso acarretou prejuízos às dimensões física e           
psicológica, acrescido à rotina de trabalho intensificada devido a demanda da           
pandemia, especialmente aos que trabalham na área da saúde. Aliado a todo            
esse esforço e empenho, surgiu o medo do elevado risco de contaminação            
pelo COVID-19, fomentando um alto nível estresse mental que afetou          
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negativamente no rendimento acadêmico. Quanto às aulas remotas, muitas         
vezes foram assistidas em ambiente de trabalho, para que não abdicássemos           
nem dos estudos e muito menos do nosso trabalho, que nesse momento foi             
primordial para minimizar os danos causados pela pandemia. Percebeu-se a          
flexibilidade da disciplina quanto ao cronograma e método da aula, todavia           
atender aos encontros assiduamente, bem como participar ativamente foi um          
desafio um tanto penoso dada às circunstâncias, e além do exposto. Assim,            
depreende-se que sob a perspectiva do estudante o impacto psicológico foi de            
extrema relevância por ser inevitável a conciliação do trabalho, dos estudos e            
rotina diária sendo a principal causa do sofrimento dos acadêmicos neste           
período. 

Palavras-chave: Saúde do trabalhador. Enfermagem. Pandemias. Infecções       
por coronavírus.  

 V SEMANA UNIVERSITÁRIA DA URCA 
XXIII Semana de Iniciação Científica  

07 a 11 de Dezembro de 2020 
Tema: “Os impactos e desafios da pandemia COVID no ensino, 

pesquisa e extensão” 
 

 


