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Assunto: Esclarecimentos acerca da definigao de trabalhadores dos 

serviQos de saude.

A doenga causada pelo novo Coronavirus (Sars-Cov-2) comumente denominada 

de COVID-19, alem dos problemas de saude ja amplamente conhecidos pela 

populagao, apresentou denominagoes que reiteradas vezes sao tratadas como 

sinonimas, mas que verdadeiramente nao sao distintas e sim, convergentes, 
inclusive, em trabalho designado de “Recomendagdes de protegao aos 

trabalhadores dos setvigos de saude no atendimento de COVID-19 e outras 

slndromes gripais”1 o Ministerio da Saude outrora ja se ocupou deste tema.

Assim, ainda no inicio da pandemia foi ativado o Centro de Operagdes de 

Emergencias em Saude Publica do Ministerio da Saude com o proposito de 

coordenar respostas a essa emergencia de saude publica em ambito nacional, 
onde dentre os documentos de orientagao tecnica produzidos, tem-se o trabalho 

citado acima, que didaticamente apresentam relevantes explicagoes acerca da 

definigao de trabalhadores dos sen/igos de saude.

Diz o referido documento:

“Trabalhadores dos services de saude sao todos aqueles que atuam 

em espagos e estabelecimentos de assistencia e vigilancia a saude, 
sejam eles hospitais, clmicas, ambulatories e outros locais2. Desta 

maneira, compreende tanto os profissionais da saude - como 

medicos, enfermeiros, tecnicos de enfermagem, nutricionistas, 
fisioterapeutas, etc. - quanto os trabalhadores de apoio, como 

recepcionistas, segurangas, pessoal da limpeza, cozinheiros, entre 

outros, ou seja, aqueles que trabalham nos servigos de saude, mas

1 https://www.saude.qo qov br/files/banner coronavirus/GuiaMS-Recomendacoesdeprotecaotrabalhadores-COVlD- 
19.pdf:
'ANVISA
http://www.anvisa.gov br/servicosaude/ organiza/index.htm. Acessado em 10/03/2020;

Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. Servigos de Saude. Disponivel em:

https://www.saud
http://www.anvisa.gov
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que nao estao prestando servipos direto de assistencia a saude das 

pessoas”.
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Mais adiante, de forma cristalina e esclarecedora, enumera exemplificadamente 

algumas categorias de trabalhadores dos servigos de saude, vejamos:

• Trabalhadores da Assistencia: agentes comunitarios de saude, 
assistentes sociais; enfermeiros; farmaceuticos; fisioterapeutas; 
fonoaudiologos; medicos; nutricionistas; odontologos; psicologos; 
tecnicos e auxiliares de enfermagem e de saude bucal e; terapeutas 

ocupacionais.
• Trabalhadores da Vigilancia em Saude: profissionais da vigilancia 

sanitaria, epidemiologica, saude ambiental; saude do trabalhador; e 

dos laboratories.
• Trabalhadores da Gestao: administradores; diretores; gerentes; 

gestores.
• Trabalhadores do Apoio: auxiliares administrativos; almoxarifes; 
trabalhadores da copa e fornecimento de alimentagao.
• Trabalhadores da Conservagao: trabalhadores da conservagao 

predial e trabalhadores da limpeza.

Vale ressaltar que o proprio documento orientador incluiu trabalhadores da 

gestao, contemplando diretores, gerentes e gestores, como trabalhadores dos 

servigos de saude, de modo que Diretores de Hospitals, Coordenadores e 

Secretaries de Saude estao abrangidos nesta definigao, ratificando que nao se 

tratar de urn rol taxativo, mas apenas exemplificative.

For sua vez, as ultimas noticias relativas ao inicio da vacinagao contra a COVID- 
19, diante do quantitative de doses disponibilizadas inicialmente pelo Ministerio 

da Saude, impos aos gestores publicos a eleigao das prioridades dentro das 

prioridades, sem, contudo, superada essas especificidades momentaneas, vedar 
a possibilidade da ampliagao dos beneficiados da vacina dentro do espectro de 

trabalhadores dos servigos de saude.
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De forma muito clara nao devemos ter a falsa compreensao de que alguns sao 

trabalhadores dos servigos de saude e outros nao, criando uma classe dentro da 

propria classe, todos sao trabalhadores dos servigos de saude, sem qualquer 
distingao e, na medida em que se evolui a vacinagao dos grupos prioritarios, 
obrigatoriamente devem ser disponibilizadas a outros trabalhadores dos servigos 

de saude sem que isso configure o que popularmente tem-se denominado de 

“fura-filas”.
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A extensao da vacinagao para outros grupos prioritarios na classe de 

trabalhadores dos servigos de saude jamais pode ser confundida com cidadao 

que deliberadamente se beneficia da amizade ou compadrio e ate mesmo das 

falhas da administragao, pretendendo deslegitimar o direito daqueles que 

integram e prestam servigos direto na protegao da saude das pessoas.

Assim, os trabalhadores dos servigos de saude independentemente da classe 

funcional que estejam vinculado e o ambiente que desenvolva suas atividades, 
seja no ambito assistencial, administrative ou de gestao, devem ser 
contempladas nos grupos prioritarios de vacinagao, vez que sao imprescindiveis 

para o alcance do resultado neste momento de Emergencia de Saude Publica, 
legitimando a destinagao da vacinagao para todos os trabalhadores.

Marcia Sao Pedro Leal Souza
Diretora


