ERRATA DO 1º BOLETIM DA PESQUISA MONITORAMENTO DA SAÚDE DOS ACS
EM TEMPOS DE COVID-19

A equipe da pesquisa Monitoramento da saúde dos ACS em tempos de Covid-19,
após criteriosa e cuidadosa checagem, verificou que houve um erro na divulgação de
dados da seção “IV – Condições de saúde do ACS em tempos de Covid-19” do 1º
Boletim da pesquisa. Lamentamos a ocorrência deste erro, e readequamos e retificamos
a seção IV em todas as partes do Boletim, substituímos o conteúdo e atualizamos os
dados informados, visando uma melhor precisão e compreensão das informações.
Apresentamos nesta errata, na primeira parte, as correções realizadas para o Boletim em
sua versão atualizada e retificada, na segunda parte, o esclarecimento do equívoco, e na
terceira parte, outras retificações pontuais, sem impacto no conteúdo. Solicitamos apoio
para a divulgação.
1.
Retificação das informações que constam da seção IV – “Condições de saúde
do ACS em tempos de Covid-19”.
Para retificação das informações utilizou-se tanto o universo de ACS respondentes da
questão “Você apresentou sinal ou sintoma de Covid-19 no período de abril e maio de
2020?”, quanto um agrupamento mais preciso e refinado dos respondentes que
atenderam a duas condições: responderam “Sim” à pergunta sobre terem tido sinais ou
sintomas associados à Covid-19 nos meses de abril e maio; e marcaram pelo menos um
dos seguintes sinais ou sintomas associados à Covid-19: dificuldade para respirar; perda
do olfato e paladar; e febre igual ou acima de 37,8 graus Celsius.
A) Dados referentes ao conjunto das 6 cidades
Na seção IV da versão atualizada e retificada do Boletim, constam os conteúdos e
percentuais corrigidos, conforme exposto abaixo:
“Um total de 46,2% dos 1978 ACS referiu ter apresentado algum sinal ou sintoma
associado à Covid-19 nos meses de abril e maio, 41,4% referiram não ter apresentado e
12,4% não souberam informar.
Entre os 46,2% que referiram ter tido algum sinal ou sintoma associado à Covid-19, a
frequência especificamente em relação à perda do olfato e do paladar foi de 48,9%; à
febre igual ou acima de 37,8 graus Celsius foi de 38,2%; e dificuldade para respirar foi de
35,9%.
Considerando o total dos ACS participantes da pesquisa, 33,3% responderam ter “Sim”
apresentado algum sinal ou sintoma associado à Covid-19 e referiram pelo menos um dos
três: perda do olfato e do paladar, febre igual ou acima de 37,8 graus Celsius e dificuldade
para respirar. Dentre estes ACS que referiram ter apresentado algum sinal ou sintoma

associado à Covid-19 e selecionaram pelo menos um dos três sinais ou sintomas
destacados, 88,2% informaram ter recebido atendimento clínico por este motivo; 39%
procuraram atendimento uma vez; 33,1%, duas vezes; e 7,1% não procuraram
atendimento nenhuma vez. Neste mesmo grupo de respondentes, 80,1% informaram que
estiveram afastados do trabalho em algum momento, durante o período de abril e maio,
porém 19,9% permaneceram trabalhando.
Ainda dentre estes ACS participantes da pesquisa que indicaram ter tido sinais ou
sintomas associados à Covid-19, e que citaram pelo menos um entre a perda do olfato e
do paladar, febre igual ou acima de 37,8 graus Celsius e dificuldade para respirar, 59,1%
tiveram acesso ao teste para a detecção do novo coronavírus. O percentual de ACS
nessas condições que informaram não ter tido acesso à testagem foi de 40,9%. Dentre os
59,1% dos ACS que tiveram acesso ao teste, a grande maioria (94,3%) fez o teste em
serviços do SUS. Em relação ao resultado, 59% foram positivos para Covid-19, 32,9%
foram negativos e 8,1% aguardavam o resultado no momento da pesquisa
Entre os países que adotaram política de testagem para o enfrentamento da Covid-19, o
Brasil está entre aqueles que apresentam menores índices de realização dos testes
(REDE COVIDA, 2020). Chama atenção que essa escassez de testes atinja, inclusive, os
trabalhadores da saúde, entre eles, os ACS. Segundo a Lei 13.979/20 (BRASIL, 2020),
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do novo coronavírus, é prioritária a realização de
testes diagnósticos de Covid-19 nos profissionais de serviços essenciais que estiverem
em contato direto com portadores ou possíveis portadores do vírus. Neste mesmo
dispositivo legal, os ACS são reconhecidos como profissionais essenciais ao controle de
doenças. Nesse contexto de baixa testagem, é grave o fato de haver qualquer quantidade
de trabalhadores da saúde que, apresentando sinais e sintomas, permaneçam
trabalhando.
A testagem deve ser priorizada para profissionais de saúde. A falha na provisão de testes
prejudica as ações de vigilância em saúde e a oferta de cuidado. A não testagem implica
em maior exposição destes trabalhadores e da população atendida”.
B) Dados referentes a São Paulo – SP
Na seção IV da versão atualizada e retificada do Boletim, constam os conteúdos e
percentuais corrigidos, conforme exposto abaixo:
“Um total de 39,4% dos 734 ACS de São Paulo participantes da pesquisa referiu ter
apresentado algum sinal ou sintoma associado à Covid-19 nos meses de abril e maio,
46,2% referiram não ter apresentado e 14,4% não souberam informar.
Entre os 39,4% que referiram ter tido algum sinal ou sintoma associado à Covid-19, a
frequência especificamente em relação à perda do olfato e do paladar foi de 43,6%; à
febre igual ou acima de 37,8 graus Celsius foi de 29,4%; e dificuldade para respirar foi de
33,6%.
Considerando o total dos ACS participantes de São Paulo, 26,2% (192) responderam ter
“Sim” apresentado algum sinal ou sintoma associado à Covid-19 e referiram pelo menos
um dos três: perda do olfato e do paladar, febre igual ou acima de 37,8 graus Celsius e
dificuldade para respirar. Dentre estes ACS que referiram ter apresentado algum sinal ou
sintoma associado à Covid-19 e selecionaram pelo menos um dos três sinais ou sintomas
destacados, 90,6% informaram ter recebido atendimento clínico por este motivo; 38,5%
procuraram atendimento uma vez; 37,5%, duas vezes; e 4,2% não procuraram
atendimento nenhuma vez. Neste mesmo grupo de respondentes, 78,6% informaram que

estiveram afastados do trabalho em algum momento, durante o período de abril e maio,
porém 21,4% permaneceram trabalhando.
Ainda dentre estes ACS que indicaram ter tido sinais ou sintomas associados à Covid-19,
e que citaram pelo menos um entre a perda do olfato e do paladar, febre igual ou acima
de 37,8 graus Celsius e dificuldade para respirar, 60,9% tiveram acesso ao teste para a
detecção do novo coronavírus. O percentual de ACS nessas condições que informaram
não ter tido acesso à testagem foi de 39,1%. Dentre os 60,9% dos ACS que tiveram
acesso ao teste, a grande maioria (96,6%) fez o teste em serviços do SUS. Em relação ao
resultado, 56,4% foram positivos para Covid-19, 30,8% foram negativos e 12,8%
aguardavam o resultado no momento da pesquisa”.
C) Dados referentes a Guarulhos – SP
Na seção IV da versão atualizada e retificada do Boletim, constam os conteúdos e
percentuais corrigidos, conforme exposto abaixo:
“Um total de 38% dos 116 ACS de Guarulhos participantes da pesquisa referiu ter
apresentado algum sinal ou sintoma associado à Covid-19 nos meses de abril e maio,
56% referiram não ter apresentado e 6% não souberam informar.
Entre os 38% que referiram ter tido algum sinal ou sintoma associado à Covid-19, a
frequência especificamente em relação à perda do olfato e do paladar foi de 20,5%; à
febre igual ou acima de 37,8 graus Celsius foi de 29,5%; e dificuldade para respirar foi de
40,9%.
Considerando o total dos ACS participantes de Guarulhos, 25% (29) responderam ter
“Sim” apresentado algum sinal ou sintoma associado à Covid-19 e referiram pelo menos
um dos três: perda do olfato e do paladar, febre igual ou acima de 37,8 graus Celsius e
dificuldade para respirar. Dentre estes ACS que referiram ter apresentado algum sinal ou
sintoma associado à Covid-19 e selecionaram pelo menos um dos três sinais ou sintomas
destacados, 93,1% informaram ter recebido atendimento clínico por este motivo; 37,9%
procuraram atendimento uma vez; 24,1%, duas vezes; e 10,3% não procuraram
atendimento nenhuma vez. Neste mesmo grupo de respondentes, 82,8% informaram que
estiveram afastados do trabalho em algum momento, durante o período de abril e maio,
porém 17,2% permaneceram trabalhando.
Ainda dentre estes ACS que indicaram ter tido sinais ou sintomas associados à Covid-19,
e que citaram pelo menos um entre a perda do olfato e do paladar, febre igual ou acima
de 37,8 graus Celsius e dificuldade para respirar, 69% tiveram acesso ao teste para a
detecção do novo coronavírus. O percentual de ACS nessas condições que informaram
não ter tido acesso à testagem foi de 31%. Dentre os 69% dos ACS que tiveram acesso
ao teste, 100% fez o teste em serviços do SUS. Em relação ao resultado, 55% foram
positivos para Covid-19, 30% foram negativos e 15% aguardavam o resultado no
momento da pesquisa”.
D) Dados referentes ao Rio de Janeiro – RJ
Na seção IV da versão atualizada e retificada do Boletim, constam os conteúdos e
percentuais corrigidos, conforme exposto abaixo:
“Um total de 56,5% dos 588 ACS do Rio de Janeiro participantes da pesquisa referiu ter
apresentado algum sinal ou sintoma associado à Covid-19 nos meses de abril e maio,
34,2% referiram não ter apresentado e 9,3% não souberam informar.

Entre os 56,5% que referiram ter tido algum sinal ou sintoma associado à Covid-19, a
frequência especificamente em relação à perda do olfato e do paladar foi de 53,6%; à
febre igual ou acima de 37,8 graus Celsius foi de 43,7%; e dificuldade para respirar foi de
38,3%.
Considerando o total dos ACS participantes do Rio de Janeiro, 42,9% (252) responderam
ter “Sim” apresentado algum sinal ou sintoma associado à Covid-19 e referiram pelo
menos um dos três: perda do olfato e do paladar, febre igual ou acima de 37,8 graus
Celsius e dificuldade para respirar. Dentre estes ACS que referiram ter apresentado algum
sinal ou sintoma associado à Covid-19 e selecionaram pelo menos um dos três sinais ou
sintomas destacados, 88,9% informaram ter recebido atendimento clínico por este motivo;
45,6% procuraram atendimento uma vez; 28,2%, duas vezes; e 6,3% não procuraram
atendimento nenhuma vez. Neste mesmo grupo de respondentes, 82,5% informaram que
estiveram afastados do trabalho em algum momento, durante o período de abril e maio,
porém 17,5% permaneceram trabalhando.
Ainda dentre estes ACS que indicaram ter tido sinais ou sintomas associados à Covid-19,
e que citaram pelo menos um entre a perda do olfato e do paladar, febre igual ou acima
de 37,8 graus Celsius e dificuldade para respirar, 63,1% tiveram acesso ao teste para a
detecção do novo coronavírus. O percentual de ACS nessas condições que informaram
não ter tido acesso à testagem foi de 36,9%. Dentre os 63,1% dos ACS que tiveram
acesso ao teste, a grande maioria (92,5%) fez o teste em serviços do SUS. Em relação ao
resultado, 68,5% foram positivos para Covid-19, 27,7% foram negativos e 3,8%
aguardavam o resultado no momento da pesquisa”.
E) Dados referentes a São Gonçalo – RJ
Na seção IV da versão atualizada e retificada do Boletim, constam os conteúdos e
percentuais corrigidos, conforme exposto abaixo:
“Um total de 32,7% dos 153 ACS de São Gonçalo participantes da pesquisa referiu ter
apresentado algum sinal ou sintoma associado à Covid-19 nos meses de abril e maio,
47,7% referiram não ter apresentado e 19,6% não souberam informar.
Entre os 32,7% que referiram ter tido algum sinal ou sintoma associado à Covid-19, a
frequência especificamente em relação à perda do olfato e do paladar foi de 38%; à febre
igual ou acima de 37,8 graus Celsius foi de 48%; e dificuldade para respirar foi de 44%.
Considerando o total dos ACS participantes de São Gonçalo, 24,2% (37) responderam ter
“Sim” apresentado algum sinal ou sintoma associado à Covid-19 e referiram pelo menos
um dos três: perda do olfato e do paladar, febre igual ou acima de 37,8 graus Celsius e
dificuldade para respirar. Dentre estes ACS que referiram ter apresentado algum sinal ou
sintoma associado à Covid-19 e selecionaram pelo menos um dos três sinais ou sintomas
destacados, 64,9% informaram ter recebido atendimento clínico por este motivo; 32,4%
procuraram atendimento uma vez; 18,9%, duas vezes; e 24,3% não procuraram
atendimento nenhuma vez. Neste mesmo grupo de respondentes, 64,9% informaram que
estiveram afastados do trabalho em algum momento, durante o período de abril e maio,
porém 35,1% permaneceram trabalhando.
Ainda dentre estes ACS que indicaram ter tido sinais ou sintomas associados à Covid-19,
e que citaram pelo menos um entre a perda do olfato e do paladar, febre igual ou acima
de 37,8 graus Celsius e dificuldade para respirar, 59,5% tiveram acesso ao teste para a
detecção do novo coronavírus. O percentual de ACS nessas condições que informaram
não ter tido acesso à testagem foi de 40,5%. Dentre os 59,5% dos ACS que tiveram
acesso ao teste, 100% fez o teste em serviços do SUS. Em relação ao resultado, 31,8%

foram positivos para Covid-19, 54,6% foram negativos e 13,6% aguardavam o resultado
no momento da pesquisa”.
F) Dados referentes a Fortaleza – CE
Na seção IV da versão atualizada e retificada do Boletim, constam os conteúdos e
percentuais corrigidos, conforme exposto abaixo:
“Um total de 63,6% dos 291 ACS de Fortaleza participantes da pesquisa referiu ter
apresentado algum sinal ou sintoma associado à Covid-19 nos meses de abril e maio,
26,8% referiram não ter apresentado e 9,6% não souberam informar.
Entre os 63,6% que referiram ter tido algum sinal ou sintoma associado à Covid-19, a
frequência especificamente em relação à perda do olfato e do paladar foi de 61,1%; à
febre igual ou acima de 37,8 graus Celsius foi de 49,7%; e dificuldade para respirar foi de
34,6%.
Considerando o total dos ACS participantes de Fortaleza, 50,5% (147) responderam ter
“Sim” apresentado algum sinal ou sintoma associado à Covid-19 e referiram pelo menos
um dos três: perda do olfato e do paladar, febre igual ou acima de 37,8 graus Celsius e
dificuldade para respirar. Dentre estes ACS que referiram ter apresentado algum sinal ou
sintoma associado à Covid-19 e selecionaram pelo menos um dos três sinais ou sintomas
destacados, 89,1% informaram ter recebido atendimento clínico por este motivo; 30,6%
procuraram atendimento uma vez; 38,1%, duas vezes; e 8,2% não procuraram
atendimento nenhuma vez. Neste mesmo grupo de respondentes, 83% informaram que
estiveram afastados do trabalho em algum momento, durante o período de abril e maio,
porém 17% permaneceram trabalhando.
Ainda dentre estes ACS que indicaram ter tido sinais ou sintomas associados à Covid-19,
e que citaram pelo menos um entre a perda do olfato e do paladar, febre igual ou acima
de 37,8 graus Celsius e dificuldade para respirar, 48,3% tiveram acesso ao teste para a
detecção do novo coronavírus. O percentual de ACS nessas condições que informaram
não ter tido acesso à testagem foi de 51,7%. Dentre os 48,3% dos ACS que tiveram
acesso ao teste, a grande maioria (88,7%) fez o teste em serviços do SUS. Em relação ao
resultado, 53,5% foram positivos para Covid-19, 45,1% foram negativos e 1,4%
aguardavam o resultado no momento da pesquisa”.
G) Dados referentes a Maracanaú – CE
Na seção IV da versão atualizada e retificada do Boletim, constam os conteúdos e
percentuais corrigidos, conforme exposto abaixo:
“Um total de 41,7% dos 96 ACS de Maracanaú participantes da pesquisa referiu ter
apresentado algum sinal ou sintoma associado à Covid-19 nos meses de abril e maio,
50% referiram não ter apresentado e 8,3% não souberam informar.
Entre os 41,7% que referiram ter tido algum sinal ou sintoma associado à Covid-19, a
frequência especificamente em relação à perda do olfato e do paladar foi de 72,5%; à
febre igual ou acima de 37,8 graus Celsius foi de 45%; e dificuldade para respirar foi de
32,5%.
Considerando o total dos ACS participantes de Maracanaú, 35,4% (34) responderam ter
“Sim” apresentado algum sinal ou sintoma associado à Covid-19 e referiram pelo menos
um dos três: perda do olfato e do paladar, febre igual ou acima de 37,8 graus Celsius e
dificuldade para respirar. Dentre estes ACS que referiram ter apresentado algum sinal ou
sintoma associado à Covid-19 e selecionaram pelo menos um dos três sinais ou sintomas

destacados, 58,8% informaram ter recebido atendimento clínico por este motivo; 35,3%
procuraram atendimento uma vez; 20,6%, duas vezes; e 26,5% não procuraram
atendimento nenhuma vez. Neste mesmo grupo de respondentes, 70,6% informaram que
estiveram afastados do trabalho em algum momento, durante o período de abril e maio,
porém 29,4% permaneceram trabalhando.
Ainda dentre estes ACS que indicaram ter tido sinais ou sintomas associados à Covid-19,
e que citaram pelo menos um entre a perda do olfato e do paladar, febre igual ou acima
de 37,8 graus Celsius e dificuldade para respirar, 38,2% tiveram acesso ao teste para a
detecção do novo coronavírus. O percentual de ACS nessas condições que informaram
não ter tido acesso à testagem foi de 61,8%. Dentre os 38,2% dos ACS que tiveram
acesso ao teste, 100% fez o teste em serviços do SUS. Em relação ao resultado, 61,5%
foram positivos para Covid-19, 30,8% foram negativos e 7,7% aguardavam o resultado no
momento da pesquisa”.
2. Esclarecimento do equívoco sobre a porcentagem dos ACS que referiram sinais
ou sintomas associados à Covid-19 na seção IV, na 1a versão do Boletim.
A todos os ACS participantes da pesquisa, foi perguntado “Você apresentou sinal ou
sintoma de Covid-19 no período de abril e maio de 2020?”. Para os que responderam
“Sim” ou “Não Sei”, foi aberta outra questão: “Você teve alguns destes sinais ou sintomas
associados à Covid-19 no período de abril e maio de 2020?”. Entre os sinais e sintomas
listados, havia tanto os mais frequentes quanto os menos frequentemente associados à
Covid-19, tais como tosse seca, dificuldades para respirar, dor de cabeça, dor de
garganta, dores no corpo, coriza, diarreia, perda de olfato e do paladar, sinais de cianose,
febre igual ou acima de 37,8 graus. Tais sinais e sintomas foram listados a partir do
levantamento de documentos do Ministério da Saúde1. Os ACS respondentes poderiam
selecionar um ou mais, ou marcar a resposta “não tive nenhum desses sinais ou
sintomas”.
No que se refere ao conjunto dos 6 municípios, no 1º Boletim, 58,6% dos ACS
responderam que “Sim” ou que “Não sei” para a pergunta “Você apresentou sinal ou
sintoma de Covid-19 no período de abril e maio de 2020?”. Destes, 95,6% marcaram pelo
menos 1 dos sinais ou sintomas listados associados à Covid-19. Assim, o equívoco do
Boletim anterior, na seção IV, ocorreu porque não incluímos no denominador aqueles que
relataram não terem tido sinais ou sintomas associados à Covid-19 no período, ou seja,
os percentuais informados não se referiam ao universo dos respondentes. Este mesmo
equívoco ocorreu em relação às informações constantes da seção IV para São Paulo,
Guarulhos, Rio de Janeiro, São Gonçalo, Fortaleza e Maracanaú.
Para correção das informações na versão atualizada e retificada do Boletim, utilizamos o
universo de todos os ACS respondentes da questão “Você apresentou sinal ou sintoma
de Covid-19 no período de abril e maio de 2020?”, informamos o percentual adequado em
relação ao ACS que referiram sinais ou sintomas no mês de abril e maio, os que não
1

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Protocolo de manejo clínico do coronavírus
(Covid-19) na atenção primária à saúde (versão 9). Brasília, DF, 2020. Disponível em:
https://www.unasus.gov.br/especial/covid19/pdf/37. Acesso em 19 de agosto de 2020.
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Recomendações para adequação das ações dos
Agentes Comunitários de Saúde frente à atual situação epidemiológica referente à Covid-19 (versão 2). Brasília, DF,
2020. Disponível em: https://www.unasus.gov.br/especial/covid19/pdf/95. Acesso em 19 de agosto de 2020.
SOBRE A DOENÇA. Disponível em: https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca. Acesso em 19 de agosto de
2020.
TEM DÚVIDAS SOBRE O CORONAVÍRUS? Disponível em
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de 2020.

referiram e os que não souberam responder. Para dar maior precisão, as demais
informações na seção IV, no Boletim atualizado e retificado, relacionam-se ao universo
dos ACS que atenderam a duas condições: 1) responderam “Sim” à pergunta sobre terem
tido sinais ou sintomas associados à Covid-19 nos meses de abril e maio; e 2) marcaram
pelo menos um dos seguintes sinais e sintomas associados à Covid-19: dificuldade para
respirar; perda do olfato e paladar; e febre igual ou acima de 37,8 graus Celsius.
3. Outras retificações nas demais seções do Boletim.
- Na página 18 do 1º Boletim, onde estava escrito “A maioria dos participantes é composta
por mulheres (96,8%)”, passa a ser “95,8%” na versão atualizada e retificada, para
correção de erro de digitação;
- Na página 36 e 37 do 1º Boletim, onde estava escrito “Embora tenha havido redução das
visitas domiciliares, 75,9% relataram a manutenção dessa atividade (...)” e “Considerados
esses dados em conjunto, pode-se afirmar que 75,9% dos ACS participantes da pesquisa
continuaram realizando atividade de visita domiciliar (...)”, passa a ser “75,8%” na versão
atualizada e retificada, para correção de erro no arredondamento dos valores;
- Na página 52 do 1º Boletim, onde estava escrito “Embora tenha havido redução das
visitas domiciliares, 86,3% dos participantes relataram a manutenção dessa atividade (...)”
e “Considerados esses dados em conjunto, pode-se afirmar que 86,3% dos ACS
participantes da pesquisa continuaram realizando atividade de visita domiciliar (...)”, passa
a ser “86,2%” na versão atualizada e retificada, para correção de erro no arredondamento
dos valores;
- Na página 65 do 1º Boletim, onde estava escrito “Periodicidade bimensal”, passa a ser
“Periodicidade bimestral” na versão atualizada e retificada, para correção de erro de
digitação.
A versão retificada do Boletim, com base nos esclarecimentos acima, está disponível no
site da pesquisa (https://acscovid19.fiocruz.br/).
Lamentamos o equívoco e reafirmamos o objetivo de que a pesquisa em andamento
venha a contribuir, dando visibilidade às condições informadas pelos ACS, para a gestão
do SUS, para os trabalhadores e para o processo de trabalho na Atenção Primária à
Saúde, durante e após a pandemia de Covid-19.

Mariana Lima Nogueira e Camila Furlanetti Borges
Coordenadoras geral e adjunta da pesquisa “Monitoramento da saúde e contribuições ao trabalho
e à formação dos ACS em tempos de COVID-19”.

Rio de Janeiro, 21 de agosto de 2020.

