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Ofício SG n º 0206/2020 

       São Paulo, 23 de março de 2020. 

 

 

À  

Sra. Coordenadora da Coordenadoria de Vigilância em Saúde - COVISA  

Solange Maria de Saboia e Silva 

(Rua Santa Isabel, n.º 181)  

 

C/C: Exmo. Sr. Prefeito da Cidade de São Paulo 

         Bruno Covas Lopes 

         (Viaduto do Chá, n.º 15) 

 

C/C: Exmo. Sr. Secretário Municipal da Saúde 

         Edson Aparecido dos Santos 

         (Rua General Jardim, n.º 36) 

 

 

REF.: SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS PARA A GARANTIA DA SAÚDE E DA 

SEGURANÇA DOS SERVIDORES DAS UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 

 

 

As Unidades de Vigilância em Saúde (UVIS) têm recebido uma série de denúncias diárias, 

principalmente por parte dos agentes de endemias, expostos ao risco de infecção por 

coronavírus, de forma desnecessária. Nesse momento em que temos quarentena decretada no 

município e devemos evitar a circulação de pessoas nas vias públicas, pedimos a sensibilidade 

e o bom senso da Secretária Municipal de Saúde, da Coordenação de Vigilância em Saúde 

(Covisa) e das Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS). Pedimos que suspendam as 

atividades de casa a casa e bloqueio, bem como para que repensem de forma responsável 

todas as atividades, principalmente as de atendimento ao público.  

É preciso avaliar com cautela e responsabilidade onde algumas ações de prevenção se 

sobreponham à necessidade do isolamento. 

 

 

TREINAMENTO E PROTEÇÃO 

 

Até esse momento, a gestão municipal não garantiu aos servidores de endemias nenhum 

tipo de treinamento ou orientação sobre o Covid-19. Também não foi disponibilizado 

equipamento de proteção individual (EPI) para as equipes de UVIS e várias unidades continuam 

fazendo uso do aplicativo 99. Nos veículos da vigilância também faltam orientações aos 

motoristas para a adequada higienização dos carros.  
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O conjunto de agentes de endemias está disponível para contribuir para o enfrentamento 

dessa crise sanitária, no entanto os serviços devem ser repensados com urgência e executados 

com responsabilidade, para que seja preservada a saúde dos servidores e população no geral.  

 

EVITAR CIRCULAÇÃO DE PESSOAS 

 

Como o agente pode seguir realizando a ação “casa a casa” em um período que não é 

para haver circulação de pessoas? Com a quarentena, os pontos estratégicos e imóveis 

estratégicos (escolas, equipamentos de cultura e outros) estão fechados. Há departamentos que 

podem fazer horário diferenciado ou trabalho em turnos, com o propósito de evitar aglomeração 

na unidade e circulação na rua, como diz o decreto. Neste sentido, o atendimento nos 

laboratórios da Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ) também deveriam ser feitos somente 

com agendamento, para evitar circulação e aglomeração de pessoas. 

 

A vigilância ambiental até o momento não foi envolvida nas atividades relacionadas ao 

enfrentamento do coronavírus, portanto é desnecessário que servidores/as pertencentes ao 

grupo de risco (maiores de 60 anos, aqueles que possuem doenças crônicas, assim como 

gestantes e lactantes) sejam expostos/as ao risco de contaminação.  

 

 

PROPOSTAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA 

 

• Afastamento imediato, do atendimento ao público, de servidores pertencentes ao grupo 

de risco.  

• Orientação a todos agentes de endemias sobre o Covid-19, sobre sintomas e prevenção. 

• Fornecimento urgente de álcool gel, sabonete e toalhas de papel disponíveis em 

banheiros permanentemente higienizados. 

• Fornecimento de máscaras N95, óculos de proteção, luvas e demais EPI necessários à 

saúde e segurança dos trabalhadores/as, conforme orientam a OMS e as demais 

autoridades sanitárias.  

• Suspensão das visitas casa a casa e da cobrança de metas das respectivas visitações. 

• Suspensão do uso do aplicativo 99 e cobrar das empresas terceirizadas a higienização 

dos veículos.  

• Suspensão de confecção de RGA e vacinação contra a raiva, uma vez que a cidade não 

possui número de casos da doença há bastante tempo. 

• Evitar aglomerações, inclusive dos agentes dentro da unidade de trabalho. 

• Criação de horário alternativo ou divisão por turnos para a execução de atividades que 

não são voltadas para o enfrentamento da pandemia. 

 

Ressaltamos que temos claro que na atual situação, mais do que nunca, os trabalhadores 

da saúde devem seguir sua missão de salvar vidas e prestar serviço de qualidade à população, 

mas queremos que se respeite a saúde e segurança do trabalhador, o que não somente fere 

direitos, mas também pode gerar aumento no número de contaminação e de leitos ocupados por 

conta do COVID-19.  
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Exigimos urgências nas ações, caso contrário, os funcionários públicos municipais, ao 

invés de salvar vidas estarão agindo na propagação do Covid-19 o que contribuirá para eventual 

colapso no sistema. 

 

Contando com a devida atenção aos assuntos e propostas neste apresentadas, 

agradecemos antecipadamente. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

P.S.: INFORMAMOS QUE POR QUESTÃO DE SEGURANÇA (SITUAÇÃO EMERGENCIAL - 

CORONAVÍRUS), ESTE DOCUMENTO NÃO SERÁ PROTOCOLADO FISICAMENTE.” 

 

 

 

 

______________________________ 

Sérgio Ricardo Antiqueira 

Presidente 


