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Quem são?

 Trabalhadores da Assistência:

Agentes comunitários de saúde, profissionais de saúde e seus respectivos
técnicos e auxiliares.

 Trabalhadores da Vigilância em Saúde:

Profissionais da vigilância sanitária, epidemiológica, saúde ambiental; saúde do
trabalhador; e dos laboratórios.

 Trabalhadores da Gestão:

Administradores; diretores; gerentes; gestores.

 Trabalhadores do Apoio:

Auxiliares administrativos; almoxarifes; trabalhadores da copa e fornecimento de
alimentação.

 Trabalhadores da Conservação:

Trabalhadores da conservação predial e trabalhadores da limpeza.

Fonte: Ministério da Saúde, 2020. Recomendações de proteção aos trabalhadores dos serviços de saúde no atendimento de COVID-19 e
outras síndromes gripais. Disponível em: https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/16/01-recomendacoes-de-
protecao.pdf. Acessado em: 05/03/2021

https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/16/01-recomendacoes-de-


Definição de Profissionais de saúde

Os Profissionais de Saúde são definidos em 14 categorias, conforme Resolução nº 
287, de 8 de outubro de 1998, do Conselho Nacional de Saúde:

1. Assistentes sociais
2. Biólogos
3. Biomédicos
4. Enfermeiros
5. Farmacêuticos
6. Fisioterapeutas e 
7. Fonoaudiólogos
8. Médicos
9. Médicos veterinários
10. Nutricionistas
11. Odontólogos
12. Profissionais da educação física
13. Psicólogos
14. Terapeutas ocupacionais

Fonte: Resolução nº 287, de 8 de outubro de 1998.



Onde atuam?

 Os estabelecimentos em serviços de saúde são destinados a promover a saúde do
indivíduo, protegê-lo de doenças e agravos, prevenir e limitar os danos a ele
causados e reabilitá-lo quando sua capacidade física, psíquica ou social for
afetada.

Fonte: ANVISA. Disponível em https://www.anvisa.gov.br/servicosaude/organiza/index.htm#:~:text=Ser
vi%C3%A7os%20de%20Sa%C3%BAde%20s%C3%A3o%20estabelecimentos,ps%C3%ADquica%20ou%20social%20for
%20afetada. Acessado em 05/03/2020;

Exemplos: Hospitais, clínicas, consultórios, serviços de hemoterapia e 
de hemodiálise, laboratórios e bancos de leite humano.

 Além do caráter assistencial, apresentam ações de vigilância, regulação ou gestão
de saúde de serviços de saúde de natureza humana.

https://www.anvisa.gov.br/servicosaude/organiza/index.htm#:~:text=Ser


O que são Serviços de Interesse à Saúde?

 Definição:

São serviços que podem provocar benefícios, danos ou agravos à saúde.

 Os estabelecimentos de Serviços de Interesse à Saúde não tem foco direto na
saúde humana e, portanto, não podem ser considerados como estabelecimento
de saúde.

Fonte: ANVISA. Disponível em https://www.anvisa.gov.br/servicosaude/organiza/index.htm#:~:text=Ser
vi%C3%A7os%20de%20Sa%C3%BAde%20s%C3%A3o%20estabelecimentos,ps%C3%ADquica%20ou%20social%20for
%20afetada. Acessado em 05/03/2020;

Exemplos: Clínicas de estética, Creches, asilos de idosos, óticas,
salões de beleza, clubes, academias de ginástica, estúdios de
tatuagem, cemitérios e estabelecimentos de saúde animal.

https://www.anvisa.gov.br/servicosaude/organiza/index.htm#:~:text=Ser


Plano Nacional de Operacionalização da 
Vacinação contra a Covid-19

Definição de trabalhadores de saúde:

“Trabalhadores dos serviços de saúde são todos aqueles que atuam em espaços e
estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas,
ambulatórios, laboratórios e outros locais. Compreende tanto os profissionais da
saúde (ex. médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos,
psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física, médicos veterinários e
seus respectivos técnicos e auxiliares), quanto os trabalhadores de apoio (ex.
recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares,
motoristas de ambulâncias e outros), ou seja, todos aqueles que trabalham nos
serviços de saúde. Inclui-se ainda aqueles profissionais que atuam em cuidados
domiciliares (ex. cuidadores de idosos, doulas/parteiras), bem como funcionários do
sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados.
A vacina também será ofertada para acadêmicos em saúde e estudantes da área
técnica em saúde em estágio hospitalar, atenção básica, clínicas e laboratórios”.
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