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NOTA OFICIAL                    

 

Em conformidade com os princípios e diretrizes da lei nº 13.595/18 em vigor dos 
profissionais Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às 
Endemias nas ações de prevenção de doenças e promoção da saúde, através de 
ações educativas realizadas em domicílios ou junto as coletividades.   
Considerando a pandemia mundial do COVID-19 e a situação de emergência de 
saúde pública, bem como a existência de plano de contingência dos Governo 
Federal, Estadual e Municipais para construir um plano de ação, integrando as 
orientações dos profissionais da saúde ACS e ACE, deve-se atender no mínimo os 
seguintes cuidados para manutenção das atividades de Promoção e Prevenção que 
evitam propagação do vírus são necessárias :  
• O fornecimento de EPI - Equipamento de Proteção Individual, no mínimo 04 
máscaras por profissional e álcool em gel individual;  
• Monitoramento da saúde dos profissionais ACS e ACE em atividade;  
• Capacitação, com informações atualizadas de combate ao vírus;   
• Testes laboratoriais em casos de suspeitas de contração do vírus. 
O SINDACS PE está lado a lado com o trabalhador (a) ACS e ACE em todos os 
momentos e se mantém atento sobre as necessidades de EPI`s para garantir a 
segurança na continuidade das atividades de visita aos domicílios para que a nossa 
população se mantenha informada e orientada no combate ao CONVID 19.  
Desta forma, orientamos que enquanto a Gestão Municipal não ofereça as medidas 
de proteção necessárias, ACS`s e ACE´s devem desenvolver ações educativas e 
informativas na Unidades de Saúde e Ponto de Apoio, sem causar aglomeração de 
pessoas e manter-se em contato com o sindicato para as devidas orientações. 
O SINDACS PE recomenda ainda como medidas extremamente necessárias para 
segurança de ACS e ACE:  
Orientação médica e se necessário dispensa, para trabalhadoras e trabalhadores 
com mais de 60 anos; portadores de doenças crônicas e Gestantes; 
A fim de reduzir a insegurança e evitar pânico, recomendamos seguir as orientações 
oficias, considerando o volume de especulações e notícias falsas que circulam sobre 
o assunto. 
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