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Esta Nota Técnica trata da questão da exclusão/inclusão das(os) trabalhadoras(es) do
Sistema Único de Assistência Social (SUAS) nos grupos prioritários do Plano Nacional de
Operacionalização da Vacina contra a COVID-19, elaborado pelo Ministério da Saúde. De
acordo com a 7ª. Edição do Plano Nacional de Operacionalização, publicado em 17 de
maio de 2021:

-

t
do como prioridade a preservação do funcionamento dos serviços de saúde;
a proteção dos indivíduos com maior risco de desenvolver formas graves da
doença; a proteção dos demais indivíduos vulneráveis aos maiores impactos
da pandemia; seguido da preservação do funcionamento dos serviços essen
ciais. (PNO, 2021, p. 28)

Segundo informações provenientes do Censo SUAS de 2019, mencionadas em Nota do
Fórum Nacional de Secretários/as de Estado de Assistência Social – Fonseas, publicada
em 24 de março de 2021, aproximadamente 304 mil trabalhadoras(es) do Sistema Único
de Assistência Social (SUAS) encontram-se diretamente envolvidas(os) com o enfrenta
como serviços públicos essenciais e indispensáveis aos atendimentos das necessidades
inadiáveis das comunidades vulnerabilizadas em nosso país, conforme disposto no
Decreto Presidencial nº. 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei Federal
nº. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e na Portaria nº. 337, de 24 de março de 2020.
A respeito dos serviços públicos essenciais e indispensáveis prestados pelas(os) trabalha
doras(es) do SUAS às comunidades vulnerabilizadas em nosso país, o Informe 2 da Frente
Nacional em Defesa do Sistema Único de Assistência Social, publicado em 14 de abril de
2020, destaca que:
as equipes de referência dos serviços socioassistenciais atuam junto às populações
sem acesso aos direitos básicos que lhes permita o isolamento e distanciamento
sociais recomendados para a prevenção do contágio pelo coronavírus. Sofrem viola-
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sobrevivência, a precariedade do trabalho tanto formal quanto informal, até o direito à moradia digna, pois vivem, muitas vezes, em domicílios que não tem espaço
para o isolamento dos membros familiares e idosos contaminados exigidos para o
combate ao coronavírus e, em muitas situações, sem acesso ao tratamento sanitário
des apontadas no início desse informe, as equipes de referência dos serviços socioassistenciais têm se tornado, gradativamente, referência de acolhida, informação e
proteção para cidadãos e cidadãs em seus territórios em todo país. Essas equipes
estão recebendo um intenso crescimento de demanda para provisões materiais,
para orientação de medidas de isolamento social, sobretudo com idosos em situação de abandono ou solidão, pessoas com trajetória de vidas nas ruas e também
para a intervenção social na presença da violência doméstica afetando sobretudo
mulheres e as consequências sociais que a pandemia provoca nas relações familiares, nos territórios e nos serviços públicos. (FNDSUAS, 2020, p.02-03)

Mesmo com o agravamento das crises sanitária e humanitária, após 1 ano e 2 meses de
pandemia no Brasil, e a importância do Sistema Único de Assistência Social e das(os)
suas(seus) trabalhadoras(es) para as políticas públicas no país, até o presente momento,
contudo, o Ministério da Saúde não expôs publicamente os fundamentos técnicos que
Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a COVID-19, apesar da solicitação
de esclarecimentos enviada pela Defensoria Pública da União, por meio do Ofício nº.
4444046/2021 - DPU MT/DRDH MT, no dia 17 de maio de 2021.
serão apresentados dados recentemente coletados pelo Fórum Municipal dos Trabalhadores do SUAS de Belo Horizonte (FMTSUAS-BH).
Optamos por mencionar o levantamento do FMTSUAS-BH por compreendermos que tais
ainda, a falta de dados fornecidos pelas áreas da saúde e assistência social dos Governos
Federal, Estaduais e Municipais acerca das condições de saúde e adoecimento dessas(es)
trabalhadoras(es).
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Quantas(os) trabalhadoras(es) foram infectadas(os) pelo novo coronavírus Sars-Cov-2?
Quantos testes foram realizados e deram resultado positivo ou negativo? Quais as principlicações clínicas e sequelas foram registradas até o presente momento? Qual o tempo
senciais ou remotas, para o exercício das suas funções? Quantas(os) trabalhadoras(es)
vieram a óbito por conta da COVID-19 ou quadros decorrentes da doença?
Essas são somente algumas perguntas que deveriam já ter sido respondidas, mas que,
e/ou falta de transparência das informações disponibilizadas pelas Administrações Públicas nos âmbitos federal, estadual e municipal.
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O levantamento realizado pelo Fórum Municipal dos Trabalhadores do SUAS de Belo
Horizonte (FMTSUAS-BH), no período de 17 de maio a 04 de junho de 2021, a partir da
aplicação de um formulário online de desenvolvimento próprio, conteve cinco perguntas
nais do SUAS frente a questões relacionadas às suas atuações e respectivas condições
laborais no enfrentamento da pandemia da COVID-19 no município.

de, aproximadamente, 3 mil trabalhadoras(es) do SUAS no município de Belo Horizonte,
responderam às perguntas do formulário, sendo 78% das pessoas do sexo feminino e
22% do masculino, com vinculação à Administração Pública, seja como servidoras(es) efetivas(os) ou contratadas(os) por alguma instituição conveniada. Seguem abaixo os dados
obtidos a partir do referido levantamento.
Respostas obtidas com a pergunta:
Durante o período da pandemia da COVID-19, na realização de trabalho presencial, você
teve contato com usuárias(os) que relataram estar infectadas(os) ou com sintomas de
COVID-19?

SIM
64,78%

35,22%

NÃO

Fonte: Levantamento realizado pelo FMTSUAS (2021)
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Respostas obtidas com a pergunta:
Durante o período em que esteve trabalhando presencialmente, você apresentou sintomas de COVID-19?

SIM
NÃO
40,86%
59,14%

Fonte: Levantamento realizado pelo FMTSUAS (2021)
Respostas obtidas com a pergunta:
Você já foi diagnosticada(o) com COVID-19?

SIM
21,77%

NÃO

78,23%

Fonte: Levantamento realizado pelo FMTSUAS (2021)

10

Respostas obtidas com a pergunta:
Caso tenha sido diagnosticada(o), você entrou de licença médica?

7,53%

17,47%
75,00%

SIM, FIQUE TOTALMENTE AFASTADA/O
NÃO FUI DIAGNOSTICADA/O
NÃO, PERMANECI EM TELETRABALHO

Fonte: Levantamento realizado pelo FMTSUAS (2021)
Respostas obtidas com a pergunta:
Após ter sintomas de COVID-19 ou ter tido contato com alguém que teve a doença, você testou

   
   

SIM
NÃO

14,78%

    

NÃO FEZ TESTE
NÃO SE APLICA

    

TESTOU POSITIVO
HOME OFFICE
LICENÇA MATERNIDADE

Fonte: Levantamento realizado pelo FMTSUAS (2021)

11

No levantamento realizado pelo FMTSUAS-BH, 84% das pessoas relataram algum sofrimento ou adoecimento em função da exposição laboral no contexto da COVID-19. Ansiedade, estresse, medo, esgotamento psicológico, confusão mental, desamparo, insegurança, depressão e crises de pânico acompanharam (e ainda acompanham) parcela das(os)

Esses relatos vão ao encontro de alguns resultados obtidos por pesquisadoras(es) da
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), ao realizarem
um estudo acerca da violência no trabalho vivenciada no Sistema Único de Assistência
Social (SUAS) e suas repercussões na saúde psíquica do trabalhador. Trata-se de uma pesquisa descritiva, qualitativa e com referencial metodológico na fenomenologia, realizada
nos anos de 2018 e 2019 e publicada na Revista de Saúde Coletiva em 2020.
Os resultados da pesquisa demonstraram que a violência relacionada ao trabalho no
mentos psíquicos para o(a) trabalhador(a), “além de graves consequências para a instituição, tais como, absenteísmo, rotatividade, afastamento e acompanhamento sociofuncional, sendo estes determinados por motivo de saúde.” (GUIMARÃES, OLIVEIRA E SILVA,
2020, p. 13)
Lamentavelmente, de acordo com o levantamento realizado pelo FMTSUAS-BH, tal
dros de adoecimento e sofrimento foram profundamente agravados com a pandemia,
com a precarização das condições laborais e, mais recentemente, com a exclusão das(os)
trabalhadoras(es) dos grupos prioritários estabelecidos pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a COVID-19, do Ministério da Saúde.
Segundo os dados obtidos pelo FMTSUAS-BH, os adoecimentos e sofrimentos não se
limitaram (ou se limitam) às pessoas que estão desenvolvendo os trabalhos junto ao
SUAS, alcançando também suas famílias, que tiveram (e têm) suas rotinas e trajetórias de

serviços públicos essenciais e indispensáveis aos atendimentos das necessidades inadiáveis das comunidades vulnerabilizadas em nosso país.
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Sentimentos e percepções de frustração, desmotivação, tristeza, desesperança, desamparo, abandono, impotência, injustiça, decepção, desrespeito, descaso, desvalorização,
indignação e revolta foram relatados com elevada frequência no importante levantamento feito pelo FMTSUAS-BH, evidenciando a fragilização e a vulnerabilização das(os) trabalhadoras(es) do SUAS em plena pandemia, no momento em que são registrados no país
mais de 485 mil vidas perdidas e 17 milhões de casos diagnosticados com COVID-19.
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É notório o agravamento da pandemia da COVID-19 em nosso país, com o registro médio
diário atual de mais de 1.900 vidas perdidas, a crescente inclusão de pessoas e famílias à
condição de miséria em todas as regiões brasileiras, a importância do fortalecimento do
SUAS e das(os) suas(eus) trabalhadoras(es), assim como a necessidade da imediata vaci
sociais no Brasil nos últimos anos, têm desempenhado com tanta dedicação e empenho
as suas funções e prestado serviços públicos essenciais e indispensáveis à nossa popula
ção.

imprescindível e urgente:
I - Apoiar as trabalhadoras e trabalhadores do SUAS, gestoras e gestores na
construção de estratégias locais para que as equipes de referência dos serviços
socioassistenciais possam se sentir em segurança física e emocional para exer
cerem seu trabalho, seja remoto, ou nos territórios e unidades/equipamentos
socioassistenciais e;
II - Contribuir para a criação e disseminação de conteúdos sobre a saúde
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