
 

Ofício Interinstitucional nº 007 /2021 

Fortaleza-CE, 26 de Março de 2021. 

 

AO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ; 

ENDEREÇO: Av. Barão de Studart, 505 - Meireles, Fortaleza - CE, 60120-000 

À SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ; 

ENDEREÇO: Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema, Fortaleza - CE, 60060-440 

E ÀS SECRETARIAS DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO CEARÁ; 

 

Assunto: Vacinação de Assistentes Sociais contra Covid-19 como grupo prioritário 

 

O SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO ESTADO DO CEARÁ - 

SASEC, inscrito no CNPJ nº 05.216.155/0001-83, com sede administrativa na rua Irmã Bazet, 

nº 753, lojas 43 e 44, Montese, Fortaleza-CE, CEP 60.420-670, de email: sasec@ig.com.br, 

neste ato representado por sua presidente Margarida Ravenna Guimarães Chaves, brasileira, 

solteira, assistente social inscrita no CRESS sob o nº 5520, CPF nº 029.155.053-30, RG nº 

2005015020535 SSP-CE, e o CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – CRESS 

3ª. Região, inscrito no CNPJ 09.529.439/0001-80, com sede na Rua Waldery Uchôa, 90 – 

Benfica, Fortaleza-CE, CEP 60.020-110, de e-mail: cressceara@cress-ce.org.br, neste ato 

representado por sua presidente Maria Crizeuda Freire da Castro, vêm, por meio deste ofício, 

diante de Vossas Excelências, responsáveis pela empresa Associação Paulista para o 

Desenvolvimento da Medicina (SPDM), expor e requerer o que segue. 

 

De acordo com a Resolução nº. 383/1999, do Conselho Federal de Serviço Social, 

resolveu-se:  
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Art. 1º. Caracterizar o assistente social como profissional de saúde.  

Da mesma forma, a Resolução nº. 218/1997, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), 

também caracteriza o assistente social como profissional da saúde. Igualmente, os assistentes 

sociais se veem contemplados pela Resolução nº. 287/1998, do mesmo conselho, que relaciona 

categorias profissionais de saúde de nível superior para fins de sua atuação. 

Como se observa, diversos regramentos estabelecem a respeito da configuração 

automática do assistente social enquanto profissional de saúde, pela própria natureza de sua 

profissão e atuação, independentemente do seu local de trabalho ou secretaria de lotação. 

Nesse sentido, para fins de vacinação contra o Covid-19, devem ser considerados todos os 

profissionais do serviço social como grupo prioritário. 

Tal fato é reconhecido pelo próprio Ministério da Saúde, no documento “OFÍCIO Nº 

234/2021/CGPNI/DEIDT/SVS/MS”, direcionado às “COORDENAÇÕES ESTADUAIS DE 

IMUNIZAÇÕES”. Veja-se: 

 

 

[Inteiro teor do documento em anexo] 
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Ademais, vale destacar o seguinte trecho do Decreto federal nº. 10.282/2020: 

Art. 3º  

[...] 

§ 1º  São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao 
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles 
que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da 
população, tais como: 

I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares; 

 

 

                                                                                                                                                    
Ademais, vale destacar o seguinte trecho do Decreto federal nº. 10.282/2020: 

Art. 3º  

[...] 

§ 1º  São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao 
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles 
que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da 
população, tais como: 

I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares; 
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II - assistência social e atendimento à população em estado de 
 vulnerabilidade; 

[...]. (grifos nossos) 

 

Uma vez que os profissionais do Serviço Social permanecem executando seu trabalho 
na linha de frente, enquanto prestadores de serviço verdadeiramente essencial, as presentes 
entidades vêm REQUERER informações e esclarecimentos a respeito da previsão de vacinação 
de assistentes sociais, bem como da devida inclusão de tais profissionais em alguma das fases 
dos Planos de Vacinação, reconhecendo a relevância e o caráter essencial de tal serviço, 
natureza que advém, inclusive, de determinação normativa. 

 

Certos de vossa cooperação, externamos nossos votos de estima e grande apreço.  

Coloco-nos a disposição para possíveis questionamentos/esclarecimentos. 

 

 

Atenciosamente. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por  THAYS GUIMARAES PITOMBEIRA SAMPAIO, em 26/03/2021, às 19:28:54, conforme horário oficial de Brasília.
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