SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Estratificação dos grupos prioritários para os Trabalhadores de Saúde da
rede pública e privada na Campanha de Vacinação contra a COVID-19.

Ordem

Estrato

Classificação de
risco

Observação

01

Equipes de
Risco de exposição: Profissionais de saúde
vacinadores
volantes para a
No caso desse
responsáveis pela
Campanha COVIDestrato, cabe
vacinação, testagem
19. Equipes de
salientar que são
domiciliar em pacientes
testagem e
trabalhadores que
sintomáticos e
monitoramento de
terão contato
monitoramento da
aeroporto,
induzido a grupos de
população em pontos
rodoviária e feiras
muito alto risco.
estratégicos do município.
livres.

02

Todos os profissionais
que atuam nas áreas de
UTI, CTI ou enfermaria
Risco de exposição COVID (profissionais de
MUITO ALTO:
nível superior, técnico,
UTI e Unidades de
contato com casos
higienização, segurança,
internação clínica
confirmados ou
administrativo, transporte
COVID-19 e
suspeitos de COVIDou qualquer outro
emergências.
19 de saúde,
trabalhador da área),
laboratoriais ou pósalém das clínicas dos
morte.
diferentes portes,
exclusivas para
atendimento a COVID-19.
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03

04

05

Unidades de
Pronto
Atendimento e
Serviços de
Atendimento PréHospitalar Móvel
(SAMU e serviços
afins da rede
privada).

Serviços de
hemodiálise.

Laboratórios de
biologia molecular
(COVID-19),
coletadores de
Swab nasofaringe
e orofaríngeo,
centros de coleta,
testagem e
atendimento
COVID-19 e
Centros de
Diagnóstico por
Imagem que
realizam
tomografia.

Profissionais e
trabalhadores das
Unidades de Pronto
Risco de exposição
Atendimento
MUITO ALTO:
(profissionais de nível
contato com casos
superior, técnico,
confirmados ou
higienização, segurança
suspeitos de COVIDou administrativo), bem
19 de saúde,
como motoristas que
laboratoriais ou pósatuem em unidades de
morte.
pronto atendimento ou
transporte de pacientes
de demanda espontânea).
Risco de exposição
MUITO ALTO:
Trabalhadores dos
contato com casos
Serviços de hemodiálise,
confirmados ou
que atendem pacientes
suspeitos de COVID- independente de suspeita
19 de saúde,
ou confirmação de
laboratoriais ou pósCOVID-19.
morte.
Trabalhadores alocados
em Centros de coleta e
testagem COVID-19;
Risco de exposição ambulatórios com sala de
MUITO ALTO:
coleta orofaríngeo da rede
contato com casos assistencial e serviços de
confirmados ou
biologia molecular
suspeitos de COVID
(COVID-19). Envolvem
de saúde,
coletadores de Swab
laboratoriais ou pósnasofaringe, apoio
morte.
administrativo,
higienizadores e
segurança desses
serviços.
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06

07

Trabalhadores das
Unidades da
Unidades de Saúde da
Atenção Básica de
Atenção Básica, que são
Referência COVIDRisco de exposição
referência inicial de
19, Unidades para
ALTO: são aqueles
usuários suspeitos da
atendimento de
trabalhos com alto
COVID-19. Devem ser
casos Suspeitos
potencial de
vacinados todos os
COVID-19;
confirmados ou
trabalhadores do setor de
Pneumologistas,
suspeitos de COVIDdiferentes categorias
Infectologistas e
19.
(nível superior, técnico e
Odontólogos que
médio, administrativo,
trabalhem na
higienização, segurança e
assistência.
transporte).

Risco de exposição
MÉDIO: são aqueles
trabalhos que
requerem contato
Considerar todos os
frequente e/ou
Áreas não COVIDtrabalhadores do setor
próximo de pessoas
19 de hospitais e
(nível superior, técnico e
potencialmente
demais hospitais
médio, administrativo,
infectadas, mas que
(não COVID-19).
higienização, segurança e
não são
transporte).
considerados casos
suspeitos ou
confirmados de
COVID-19.
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08

09

Ambulatórios de
especialidades e
Vigilância em
Saúde

Risco de exposição
MÉDIO: são aqueles
serviços que
requerem contato
frequente e/ou
próximo de pessoas
potencialmente
infectadas, mas que
não são
considerados casos
suspeitos ou
confirmados de
COVID-19.

Trabalhadores de saúde
que atuam em
atendimento ambulatorial
ou atendimento domiciliar,
quer sejam, ambulatórios
de especialidades clínicas
específicas ou
ambulatórios primários e
equipe de atendimento
domiciliar ou reabilitação.
Devem ser vacinados
todos os trabalhadores do
setor (nível superior,
técnico e médio,
administrativo,
higienização, segurança e
transporte).

Risco de exposição
BAIXO: serviços que
Todos os profissionais
não requerem
que atuam em serviços
contato com casos
administrativos que
suspeitos,
viabilizam o
Trabalhadores da
reconhecidos ou que
funcionamento dos
Saúde dos serviços
poderiam vir a
Serviços Assistenciais de
estratégicos de
contrair o vírus;
combate ao COVID ou
apoio para o
trabalhadores e
coordenam ações
combate a COVIDtrabalhadoras que
estratégicas de combate
19
não têm contato com ao COVID-19. Devem ser
o público ou têm
vacinados todos os
contato mínimo com
trabalhadores da
o público em geral e
Secretaria Municipal de
outros trabalhadores.
Saúde.
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10

Demais
profissionais de
saúde.

Risco de exposição
BAIXO:
trabalhadores que
Profissionais de saúde
não têm contato com liberais, estabelecimentos
pacientes
comerciais de saúde e
confirmados ou
outros locais que não
suspeitos para
tenham atividade
COVID-19 ou que
assistencial direta a
tem contato mínimo pacientes confirmados ou
com trabalhadores
suspeitos de COVID-19.
com risco
aumentado.
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