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PIATÃ, 18/08/2020. 

Ao Jornal da Chapada (virtual), 

 

A Secretaria Municipal de Saúde de Piatã, vem através deste, responder a 

denúncia vinculada ao meio de comunicação virtual JORNAL DA CHAPADA no 

dia 12 de agosto de 2020. 

Todo o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde, através da Coordenação da 

Atenção Básica, é pautado nas notas técnicas do Ministério da Saúde. É 

importante salientar que as informações divulgadas não passam de uma 

distorção da realidade do trabalho realizado pelos profissionais. A Pandemia de 

Covid-19 é um assunto de saúde pública de responsabilidade majoritária do 

sistema de saúde, onde o Agente Comunitário de Saúde é mais um dos 

integrantes no enfretamento, assim como todos os outros profissionais com suas 

atribuições e responsabilidades.  

O enfretamento da pandemia passou a incorporar ao trabalho dos profissionais 

da saúde, não ouve acumulo de funções, entende-se por acumulo de função 

quando são atribuídas função que extrapolam as competências de um 

profissional e esta situação não corresponde as atividades executadas pelos 

Agentes Comunitários. 

Com relação as acusações de perseguição e retaliação, são acusações 

infundadas. O trabalho da Coordenação sempre foi de muita proximidade com 

todos os profissionais, principalmente com os Agentes Comunitários de Saúde, 

por sempre se queixarem de não receberem a atenção necessária em anos 

anteriores. Durante todo o ano de 2019, os ACS passaram por capacitações 

mensais, e sempre que era necessário, eram realizadas reuniões nas unidades 

de Saúde da Família com os agentes e enfermeiros com o objetivo de sempre 

qualificar o trabalho da atenção primária. O trabalho de coordenação também é 

de monitoramento do trabalho realizado, e sempre que havia irregularidades ou 
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denúncias da população sobre a falta de visita dos ACS, o agente responsável 

pelo território era chamada para ter ciência da queixa, mas nunca foi feito em 

situação de vexação ou exposição, sempre de forma respeitosa e sigilosa. A 

coordenação sempre se colocou a disposição para informação, orientar e 

conversar sobre quaisquer dúvidas dos profissionais da Atenção Básica. 

Por muito tempo a categoria queixou-se da falta de equipamentos para 

oferecerem melhor qualidade na assistência a comunidade, foi justamente 

atendendo ao pedido feito pela própria categoria que foram ofertados aparelhos 

de pressão, termômetros, frascos de álcool líquido, protetores faciais de acrílico, 

entrega constate de mascarás de tecido fabricadas seguindo as recomendações 

do Ministério da Saúde para conferir proteção aos mesmo.  

A retomada das visitas domiciliares são orientações da Nota Técnica Nº 

005/2020 da Secretaria de Saúde do Estada da Bahia – SESAB, visando a 

realização de um levantamento de todo território e a identificação de possíveis 

pacientes sintomáticos. Se os Agentes Comunitários que são responsáveis pela 

identificação e monitoramento da comunidade, não mantiverem seus trabalhos 

junto a população, não haverá controle efetivo das demandas de saúde. Vale 

salientar que, as visitas domiciliares são realizadas de forma externa mantendo 

a distância de no mínimo 1,5m, nenhum dos ACS foram orientados a entrarem 

nas residências, todas as visitas devem ser feitas usando máscaras, protetores 

faciais e carregando álcool gel 70%, equipamento esse que eles recebem 

constantemente. Um grande equívoco foi exposto, pois é inapropriado expor o 

nome da coordenação como se fosse uma decisão deliberada da mesma, em 

retomar o acompanhamento das famílias adscritas. 

Por muito tempo a categoria queixou-se da falta de equipamentos para 

oferecerem melhor qualidade na assistência a comunidade, foi justamente 

atendendo ao pedido feito pela própria categoria que foram ofertados aparelhos 

de pressão, termômetros, frascos de álcool líquido, protetores faciais de acrílico, 

entrega constate de mascarás de tecido fabricadas seguindo as recomendações 

do Ministério da Saúde para conferir proteção aos mesmos.  
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Os Agentes Comunitários que ainda realizam o apoio nas barreiras sanitários, 

realizam esse trabalho apenas dois turnos distintos e com espaço de dias entre 

os turnos, não justificando a interferência na realização dos trabalhos da 

realização das fichas de monitoramento. Quanto aos questionamentos da 

população que não aceitam receber a visita do ACS, é responsabilidade do 

Agentes, como profissional de saúde, ser zeloso de suas estratégias de higiene 

e prevenção , esclarecendo e orientando a população sobre as formas de 

contágio, bem como, esclarecendo que sua presença não apresenta riscos, pelo 

contrário, a presença do ACS é justamente visando a segurança das pessoas, a 

partir do conhecimento sobre os riscos da doença e formas de contágio. 

Os Agentes Comunitários que ainda realizam o apoio nas barreiras sanitários, 

realizam esse trabalho apenas dois turnos distintos e com espaço de dias entre 

os turnos, não justificando a interferência na realização dos trabalhos da 

realização das fichas de monitoramento. Quanto aos questionamentos da 

população que não aceitam receber a visita do ACS, é responsabilidade do 

Agentes, como profissional de saúde, ser zeloso de suas estratégias de higiene 

e prevenção , esclarecendo e orientando a população sobre as formas de 

contágio, bem como, esclarecendo que sua presença não apresenta riscos, pelo 

contrário, a presença do ACS é justamente visando a segurança das pessoas, a 

partir do conhecimento sobre os riscos da doença e formas de contágio. 

No momento atual, todo o Sistema Único de Saúde está sobrecarregado de 

trabalho pelo enfretamento da Covid-19 e pela necessidade de ofertar 

continuidade no cuidado à saúde das pessoas, sendo assim, não se justifica 

responsabilizar a coordenação da Atenção Básica por um problema mundial. O 

mais adequado é que o veículo que divulgou a matéria em questão, procurasse 

a gestão municipal da saúde para ouvir a realidade dos fatos, ação essa que não 

foi feita, ao contrário, ouviu apenas uma versão dos fatos, colocando em dúvida 

a fidedignidade e imparcialidade das informações. 

Analisando os argumentos apresentados pela categoria, abre-se margem para 

questionar o real entendimento de alguns dos profissionais ACS sobre seu real 
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trabalho e formas de se prevenir. Em todas as demandas disparadas pela 

coordenação, as solicitações sempre foram feitas de acordo com as atribuições 

inerentes ao Agente Comunitário, fato esse que é possível ser verificado nas 

seguintes notas técnicas: Nota Técnica – Novo Coronavírus. Nº 01 de 

16/03/2020. Assunto: Orientações para organização da Atenção Básica (AB), no 

enfretamento do Novo Coronavírus; Recomendações para adequação das 

ações dos Agentes Comunitários de Saúde frente a situação epidemiológica 

referente a Covid-19. Brasília-DF, março de 2020. Secretaria de Atenção 

Primária à Saúde (SAPS). 

 

 

Secretaria Municipal de Saúde de Piatã 
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