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Salvador, 20 de abril de 2020                                         Ofício COFI Circular 046/2020                                                              
 
 
 
Aos/Às gestores/as,  
 
 

O Conselho Regional de Serviço Social da 5ª Região BA, regulamentado pela Lei 

8.662/93, constitui uma entidade de personalidade jurídica de direito público, que tem 

como objetivo básico fiscalizar, disciplinar e defender o exercício da profissão de 

Assistente Social em seu âmbito de jurisdição, assegurando a defesa do espaço 

profissional e a melhoria da qualidade de atendimento aos usuários do Serviço Social. 

Como é sabido por todos/as, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia 

global provocada pelo COVID 19 desde a data de 11 de março do presente ano. Ressalta-

se que o CRESS BA, diante da pandemia do COVID 19, publicou Nota Técnica (anexo) 

relacionada ao exercício profissional do Assistente Social nas redes sociais do Regional, 

bem como elaborou e encaminhou às Prefeituras, Secretarias, Hospitais, Centros de 

Saúde, etc. do Estado Carta Aberta aos Gestores (anexo), na qual destaca a importância 

de garantia das condições éticas e técnicas de trabalho do Serviço Social, além da 

garantia, pelos gestores, dos equipamentos de proteção individual (EPIs) aos/às 

assistentes sociais e orientações relacionadas ao trabalho da categoria. 

Ocorre, pois que esta Autarquia Federal vem desde o dia 17 de abril de 2020, recebendo 

inúmeras demandas relacionadas a questões em torno do trabalho de assistentes sociais 

que estão no grupo de risco, a saber: idosos (a partir dos 60 anos de idade – conforme 

Estatuto do Idoso), gestantes e pessoas portadoras de doenças crônicas (cardiopatias, 

diabetes, hipertensão, asma e doença pulmonar obstrutiva (DPOC), enfermidades 

hematológicas, doença renal crônica, imunodepressão e câncer.  

No Brasil, foi sancionada a Lei Federal 13979/2020 que trata de medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do coronavírus, tendo em vista a gravidade da doença.  
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Além disso, encontra-se em vigor a MP 927/2020, a qual dispõe sobre as medidas 

trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 

Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), e dá outras providências, a qual 

regulamenta ações cunho trabalhista para o “enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes 

do estado de calamidade pública e para preservação do emprego e da renda, poderão ser adotadas 

pelos empregadores, dentre outras, as seguintes medidas: I - o teletrabalho; (...)”. 

Foi elaborado também o documento: Recomendações de Proteção aos Trabalhadores dos 

Serviços de Saúde no atendimento do COVID 19 e outras Síndromes Gripais (Ministério 

da Saúde), informam acerca dos/as profissionais que se encaixam no grupo de risco, 

informa o que se segue: 

Trabalhadores dos serviços de saúde que se enquadrem nos grupos de risco para 

COVID-19  

Cada serviço deverá avaliar a possibilidade de afastar profissionais que se 

enquadre nos grupos de risco, de acordo com as suas peculiaridades e 

necessidades. • Trabalhadores acima de 60 anos: preferencialmente não devem 

ser inseridos no atendimento e assistência a casos suspeitos ou confirmados. 

Devem ser realocados de função, em atividades de gestão ou apoio, de forma a 

minimizar a chance de contato com pessoas ou ambientes contaminados. 

• Trabalhadores imunodeprimidos ou com doenças crônicas graves: 

preferencialmente não devem ser inseridos no atendimento e assistência a casos 

suspeitos ou confirmados. Devem ser realocados de função, em atividades de 

gestão ou apoio, de forma a minimizar a chance de contato com pessoas ou 

ambientes contaminados. Se além de qualquer destas condições tiver acima de 60 

anos, verificar a possibilidade da realização de trabalho remoto. • Considerar: 

imunosupressão associada a medicamentos como corticoide em uso prolongado, 

quimioterápicos e inibidores de TNF-alfa; neoplasias; HIV/Aids; doenças 

hematológicas graves, como anemia falciforme; cardiopatias graves ou 

descompensadas, como insuficiência cardíaca, infarto, revascularização e 

arritmia; pneumopatias graves ou descompensadas, com dependência de 

oxigênio, asma moderada ou grave, doença pulmonar obstrutiva crônica – DPOC 

e tuberculose; transtornos neurológicos e de desenvolvimento que possam 
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comprometer a função respiratória ou aumentar o risco de aspiração, como lesão 

medular, acidente vascular encefálico (AVE) e doenças neuromusculares; 

hepatopatias crônicas, como atresia biliar, hepatites crônicas e cirrose; doenças 

renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); e diabetes, conforme juízo 

clínico. • Trabalhadoras gestantes ou lactantes: não devem ser inseridas no 

atendimento e assistência a casos suspeitos ou confirmados. Devem ser 

realocados de função, em atividades de gestão ou apoio, de forma a minimizar a 

chance de contato com pessoas ou ambientes contaminados, preferencialmente 

em trabalho remoto (ex: teleatendimento). Os gestores dos serviços de saúde, em 

conjunto com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, deverão realizar a 

avaliação de risco para transmissão da COVID-19 em cada área do 

estabelecimento, a fim de definir as possíveis estratégias de realocação de pessoal 

dentro do serviço. Nas situações acima descritas, se não for possível a realocação 

de função no serviço de saúde de forma a minimizar o risco de contaminação 

destes grupos, os trabalhadores devem desenvolver suas atividades por meio de 

trabalho remoto. 

No Estado da Bahia, está em vigor o Decreto Estadual nº 19.528 de 16 de março de 2020, 

este institui:  

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo Estadual, o trabalho 

remoto, conforme atribuições regimentais, enquanto perdurar o estado de 

emergência em saúde causado pelo coronavírus, para: I - servidores que tenham 

60 (sessenta) ou mais anos de idade; II - servidores que tenham histórico de 

doenças respiratórias e doenças crônicas; III - servidoras grávidas; IV - servidores 

que utilizam medicamentos imunossupressores. 

§ 1º - Os servidores enquadrados nos incisos II, III e IV do caput deste artigo 

deverão enviar, por meio eletrônico, autodeclaração no formato constante no 

Anexo Único deste Decreto, bem como os documentos médicos comprobatórios 

do seu enquadramento no respectivo grupo de risco, à unidade administrativa de 

recursos humanos de sua lotação, que providenciará o encaminhamento à 

Secretaria da Administração - SAEB, para fins de registro. 
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§ 2º - A chefia imediata estabelecerá as atividades a serem exercidas no sistema 

de trabalho remoto, com a indicação dos prazos de execução e o acompanhamento 

das entregas. 

§ 3º - O disposto neste artigo não se aplica aos servidores dos órgãos e das 

entidades que, por sua natureza ou em razão do interesse público, exijam 

atividade presencial, bem como aos servidores públicos da área de saúde. 

Redação de acordo com o decreto 19.638 de 14 de abril de 2020. 

Redação original: "§3º- O disposto neste artigo não se aplica aos órgãos ou às 

entidades que, por sua natureza ou em razão do interesse público, desenvolvam 

atividades de indispensável continuidade, bem como aos servidores públicos 

estaduais da área de saúde." 

Art. 2º - Para os fins deste Decreto, considera-se trabalho remoto, o trabalho 

prestado remotamente por servidor público ocupante de cargo efetivo ou em 

comissão, com a utilização de recursos tecnológicos, fora das dependências 

físicas do órgão ou da entidade de sua lotação, e cuja atividade, não constituindo 

por sua natureza trabalho externo, possa ter seus resultados efetivamente 

mensuráveis, com efeitos jurídicos equiparados àqueles da atuação presencial, 

nos termos deste Decreto. 

Conforme Nota Técnica COE – Saúde nº 53 de 06 de abril de 2020, o qual estabelece 

Orientações Gerais para Gestores, Empregadores e Trabalhadores e Trabalhadoras no 

Enfrentamento da Pandemia da COVID-19 (infecção pelo SARS-CoV-2) no estado da 

Bahia, é possível verificar que várias instituições públicas e privadas estão afastando 

profissionais que se encontram no chamado grupo de risco, como estratégia de defesa da 

vida, haja vista estes/as trabalhadores/as se encontrarem num universo de maior risco de 

mortalidade, caso sejam acometidos pela COVID 19 (em termos percentuais): 

Recomendar o afastamento para realização de trabalho em domicílio/remoto, sem 

perda de remuneração, para todos os trabalhadores (as) cuja atividade seja 

compatível com essa modalidade, em especial para aqueles com idade a partir de 

60 anos, gestantes e portadores de doenças crônicas (neoplasias; cardiopatias; 

doenças respiratórias, inclusive asma; doença autoimune; diabetes; hipertensão; 

doença falciforme, imunodeprimidos, etc);  
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Muitos municípios baianos, também vem regulamentando a matéria, por meio de 

Decretos, a exemplo da capital baiana, que prevê o afastamento dos profissionais do grupo 

de risco na assistência direta com o/a usuário/a, independente da área que atue. 

Este Conselho vem recebendo inúmeras manifestações e denúncias de descumprimento 

das normativas legais e recomendações supramencionadas, pois vários/as profissionais 

de Serviço Social não tem seu direito respeitado, pois há instituições públicas no âmbito 

estadual e municipais que obrigam assistentes sociais – que se encontram no grupo de 

risco – a laborarem em contato direto com os/as usuários em tempos de pandemia, 

acarretando risco eminente de morte. 

Assim, informa-se que esta Autarquia possui como função precípua a fiscalização do 

exercício profissional, defesa da profissão e da categoria de assistentes sociais. Desta 

forma, este Conselho recomenda que instituições públicas e privadas, independente dá 

área de atuação, siga o que é orientado pelas normativas já existentes.  

Ocorre, pois que em casos que sejam já de conhecimento deste CRESS BA e que não 

sejam superados a partir da publicação deste Ofício Circular, o qual deverá ser 

amplamente divulgado, irá orientar profissionais a realizarem denúncias formais junto ao 

Ministério Público do Estado da Bahia; Ministério Público do Trabalho, Sindicatos, 

Ouvidoria do Ministério da Saúde e da Vigilância Sanitária Nacional. 

Em casos possíveis, a Autarquia realizará o encaminhamento das informações recebidas 

aos órgãos competentes, para realização das ações judiciais e administrativas necessárias, 

visando sempre a defesa da vida desses profissionais que se encontram no grupo de risco.  

É mister ressaltar que este Conselho entende as dificuldades para os entes públicos, que 

neste momento são inúmeras, principalmente em relação a falta de recursos humanos para 

atuar nos serviços essenciais. Entretanto, este CRESS BA entende que a partir do 

momento que as normas são positivadas, estas devem ser cumpridas, sob o risco de o 

Estado ou municípios sofrer sanções de cunho trabalhista e/ou administrativo.  

Vale reiterar, que o CRESS BA está cumprindo o dever legal e regimental que o cabe. 

Este Conselho está certo de que está cumprindo seu dever legal e regimental e desde já, 
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agradece e se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam 

necessários. 

Atenciosamente, 

 

 
 
 

Jucileide Ferreira do Nascimento 

      Vice- Presidente do Conselho Regional de Serviço Social da 5ª Região 
Coordenadora da Comissão de Orientação e Fiscalização 

CRESS/BA 

 
 

 

 

  

 


