
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Saúde

Distrito de Saúde Leste

Ao Secretário Municipal de SaúdeDr. Fernando Brandão
29 de Maio de 2012

    Excelentíssimo senhor,O Colegiado de Coordenadores das Unidades de Saúde e Equipe de Gestão,  do Distrito  de Saúde Leste,  vêm acompanhando as  medidas  tomadas para  o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta entre a PMC e o MP de SP,  relativos  ao  Convênio  firmado  entre  a  municipalidade  e  o  Serviço  de  Saúde Cândido Ferreira, no âmbito da SMS.Ressalvados os sentimentos de solidariedade ao sofrimento e dificuldades que  enfrentarão  cerca  de  1.100  servidores  públicos  com  vínculo  trabalhista junto à essa instituição, muitos atuando qualificada e compromissadamente no desempenho de suas funções no SUS Campinas há mais de dez anos, vínhamos confiantes no necessário empenho da municipalidade para,  de acordo com o contratado junto aos nossos Serviços de Saúde  e Conselho Municipal de Saúde, que os reflexos e prejuízos já sofridos pela  população assistida com o déficit atual de profissionais nos quadros da saúde pública em Campinas não seriam agravados, pois as demissões dos companheiros vinculados ao SSCF seria feita somente com garantia de  reposição  imediata e a partir de concurso público. Ressaltamos que os  últimos oito  anos foram pautados por  desligamentos  de profissionais das mais variadas funções como agentes comunitários de saúde, auxiliares de enfermagem, auxiliares de saúde bucal, recepcionistas, assistentes administrativos, médicos e enfermeiros entre outros igualmente relevantes para a assistência integral  à saúde; portanto,  nossas unidades de saúde pública já vêm enfrentando situações críticas anteriores ao momento atual, caracterizando um  quadro  de  absoluta  gravidade  e  colapso  quando  somadas  as  presentes demissões dos servidores vinculados ao Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira.Portanto, e considerando:Que as demissões dos servidores vinculados ao SSCF já se iniciaram;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
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Distrito de Saúde LesteQue  o  Edital  de  Concurso  veiculado,  na  semana  de  21/05/2012,  é extemporaneamente  tardio  quanto  aos  prazos  legais  necessários  para  sua homologação e conseqüente contração dos aprovados em tempo hábil a atual necessidade;Que  o  referido  edital  desconsidera  a  necessidade  numérica  de profissionais  necessários,  previamente  pactuada  em fórum técnico  e  junto  a Câmara  de  Vereadores,  bem  como  se  verifica  a  ausência  da  chamada  para algumas categorias profissionais;Vimos dar ciência às autoridades envolvidas e responsáveis, do quadro diagnóstico  das  irremediáveis  consequências  que  a  ausência  desses profissionais em nossas unidades de saúde acarretará à população assistida no território de saúde do Distrito Leste, esperando resposta e providências ágeis, já que  nossa  autoridade  e  governabilidade  sobre  essa  grave  situação  são lamentavelmente insuficientes para solucionar esse impasse sem, no entanto, nos desresponsabilizar acrescentando as seguintes proposições: 1. Prorrogação do prazo de vigência do convênio para a Atenção Básica entre a PMC e o SSCF, contido no Termo de Ajustamento de Conduta atual, para garantia do desligamento de profissionais somente após a efetiva reposição;2. Convocação  imediata  dos  aprovados,  de  todas  as  categorias,  em concurso  público  vigente,  respeitados  o  quadro  numérico  de necessidades dos serviços; 3. Reposição  de  médicos,  para  o  sistema  de Urgência  e  Emergência  e situações críticas nos demais serviços, através de Contrato por Prazo Determinado mediante processo seletivo público simplificado.
Na seqüência, anexamos o quadro consolidado do impacto das demissões dos profissionais vinculados ao Serviço de Saúde “Dr. Cândido Ferreira”.

Unidade Profissionais  com  vínculo Cândido  Ferreira  com demissão  prevista  para  25 de julho de 2012
Principais  Impactos  na Assistência à População.

SAID Norte/Leste Coordenador  1, fisioterapeuta  2, fonoaudiólogo  1, nutricionista  1, administrativo 1, assistente social 1 e médico 180% da equipe

Interrupção do atendimento destas  áreas  para  100 usuários cadastrados (100% da  demanda),  acamados  de média e alta complexidade.
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Distrito de Saúde LesteC.S.  Joaquim Egídio Técnico  de  Farmácia  1, administrativo  1,  Agente Comunitário  de  Saúde (ACS)1
Redução do horário de dispensação  de medicamentos,  interrupção da alimentação dos sistemas informatizados  de dispensação de medicação e controle  de  estoque; Redução  das  ofertas  de assistência  de  enfermagem para  cobrir  os  setores  de recepção  e  farmácia. Prejuízo  na  qualidade  e volume  das  ações administrativas; Interrupção das  atividades  do  ACS  em uma  das  micro-áreas  do território.C.S. Taquaral Recepcionista  3,  Técnicos de  Farmácia  2,  Auxiliar Administrativo  1, Terapeuta Ocupacional 1

Interrupção  da  dispensação de  medicamentos  e alimentação  dos  sistemas informatizados  relativos  a assistência  farmacêutica; Redução  das  ofertas  de assistência  de  enfermagem com  o  remanejamento destes  para  cobertura  dos setores  de  recepção  e farmácia; Comprometimento  do processo de agendamento de assistência  em especialidades  médicas, exames  diagnósticos  e odontológicos; Comprometimento  do agendamento do sistema on-line  e alimentação do SIGA; Comprometimento  dos fluxos  e  tempo  de atendimento  na  unidade; Interrupção do atendimento em  terapia  Ocupacional, comprometimento das ações de  matriciamento  e  da atenção  interdisciplinar  em saúde mental na unidade.
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Distrito de Saúde LesteC.S. Sousas Recepcionista 2, Auxiliar de Farmácia  1,  Psiquiatra  1, Médico 1 Acúmulo  de  trabalho administrativo, maior tempo de espera para atendimento na  recepção;  Redução  das ofertas  de  assistência  de enfermagem  para  cobrir  os setores  de  recepção  e farmácia;  Redução  do horário  de  dispensação  de medicamentos,  interrupção da alimentação dos sistemas informatizados  de dispensação de medicação e controle de estoque;  Efetiva interrupção  da  assistência psiquiátrica  e comprometimento  da assistência  interdisciplinar em saúde mental. Centro  de Referência  à Saúde  do Idoso Recepcionista 1 (100%), Técnico de Farmácia 1 (100%), Fonoaudiólogo 1 (100%), Auxiliar Administrativo 1 (100%), Terapeuta Ocupacional 2 (70%) Psicólogo 1 (100%), Fisioterapeuta 1 (33%)

Interrupção  dos atendimentos  nas  áreas  de psicologia  fonoaudiologia, maior tempo de espera para atendimento em fisioterapia, impacto  importante  no atendimento  em  Terapia Ocupacional.  Interrupção na digitação  e  alimentação  dos sistemas  de  controle  de dispensação  de medicamentos e controle de estoque.  Maior  tempo  de espera  no  atendimento  na recepção. Comprometimento no  agendamento  das especialidades.  Diminuição na  oferta  de  grupos  e atendimentos  de enfermagem, pois terão que cobrir  os  setores  de recepção e farmácia.  
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Distrito de Saúde LesteC.S. Centro Recepcionistas  3  (100%), Auxiliar  de  Saúde  Bucal  1, Auxiliares de Farmácia 2. Interrupção  do  serviço  de dispensação  de medicamentos e alimentação e  digitação  dos  sistemas  de controle  e  abastecimento. Redução  das  ofertas  de assistência  de  enfermagem para cobrir a recepção.

C.S.  São Quirino Auxiliar  de  Farmácia  3, Auxiliar  de  Saúde  Bucal  2, Administrativo 1, Recepção 1
Redução  do  horário  de dispensação  de medicamentos;  Interrupção da alimentação dos sistemas informatizados  de dispensação de medicação e controle  de  estoque; Redução  dos  atendimentos individuais e ações de saúde coletiva  da  saúde  bucal; Atraso  nos  processos administrativos;  Demora  no atendimento  na  recepção; Comprometimento das ações administrativas  realizadas na  recepção;  Redução  das ofertas  de  assistência  de enfermagem  para  cobrir  os setores  de  recepção  e farmácia.
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Distrito de Saúde LesteC.S. Conceição Recepcionista  2, Administrativo  1, Auxiliares de Saúde Bucal 3 (100%),  Técnicas  de Farmácia 2.
Redução  expressiva  dos atendimentos  em  saúde bucal;  Redução  do  horário de  funcionamento  da farmácia;  Redução  das ofertas  de  assistência  de enfermagem  para  cobrir  os setores  de  recepção  e farmácia; Comprometimento no  agendamento  de especialidades;  Atraso  nos processos  administrativos; Demora  no  atendimento  na recepção; Comprometimento das ações administrativas  realizadas na recepção.C.S.  31  de março Técnico  de  Farmácia  1, Recepcionista 1 Redução  do  horário  de funcionamento  da  farmácia; Redução  das  ofertas  de assistência  de  enfermagem para  cobrir  os  setores  de recepção e farmácia.C.S.  Costa  e Silva Auxiliar  de Enfermagem 1, Psicólogo  1  (100%), Recepcionista  3  (100%), Técnico  de  Farmácia  2 (70%), Agente Comunitário de Saúde 1
Redução  do  horário  de funcionamento  da  farmácia; Redução  das  ofertas  de assistência  de  enfermagem para  cobrir  os  setores  de recepção  e  farmácia; Demora  no  atendimento  na recepção;  Interrupção  da assistência  psicológica individual  e  coletiva, comprometimento das ações de  matriciamento  e  da assistência em saúde mental interdisciplinar; Comprometimento  das atividades  do  ACS  em  uma das  micro-áreas  do território.C.S.  Carlos Gomes Ginecologista  e Obstetra  1  (100%), Dentista  1,  Auxiliar  de Saúde Bucal 1 (100%)

Interrupção  da assistência  médica  em ginecologia  e  obstetrícia; expressiva  redução  na assistência em saúde bucal. 
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Distrito de Saúde LesteC.S.  Boa Esperança Recepcionista  1  (100%), Administrativo 1 (100%) Redução  drástica  das ofertas  de  assistência  de enfermagem  para  cobrir  os setores  de  recepção  e farmácia;  Demora  no atendimento  na  recepção; Comprometimento das ações administrativas realizadas.Farmácia Popular Assistente  Administrativo 1, Farmacêutico 1, Técnicos de Farmácia 4 100% da equipe
Interrupção  total  das atividades do serviço.

P. A. Centro Recepcionistas  10, Enfermeiro 1, Auxiliares de Enfermagem  11,  Psicólogo 1, Terapeuta Ocupacional 1, Assistente  Social  1, Auxiliar  de  Farmácia  1, Médicos 13. 

Impossibilidade  de reabertura do serviço. 

VISA Leste Recepcionistas  3 (100%),  Coordenador  do Programa  de  Dengue  1 (100%),  Supervisor  Geral 1(100%),  Supervisores  de área 6 (100%), Agentes de Controle  Ambiental  12 (100%).

Inviabilização  do atendimento ao público, e de todas  as  atividades administrativas internas, tais como: publicações em Diário Oficial,  emissão  de  licença, distribuição  de  processos, entrega  de  receituários controlados, etc; Interrupção das  ações  de  combate  a dengue  e  outros  agravos como  leptospirose,  febre maculosa,  leishmaniose  e controle de pragas e animais sinantrópicos.Distrito  de Saúde Leste Apoiadores  Institucionais em  Saúde  Mental (Psicólogos)  2  (100%), Farmacêutico  1  (100%), Auxiliar  Administrativo  1 (100%),  Analista  de sistemas 1 (100%), Técnico de informática 1 (100%).

Interrupção  nas  ações  de apoio institucional em saúde mental. Interrupção no apoio técnico  em  assistência farmacêutica. Comprometimento das ações nos  processos administrativos.  Interrupção de  toda  a  manutenção  dos equipamentos  e  rede  de informação do distrito leste, 
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Distrito de Saúde Leste prejudicando  a  alimentação dos  bancos  de  dados  da secretaria  municipal  de saúde e ministério da saúde.

Colegiado de Coordenadores e Apoiadores do Distrito de Saúde Leste

ANEXO I

SAID NORTE / LESTEVenho  por  meio  deste  informar  o  significativo  impacto  que  o  SAD Norte/Leste  irá  sofrer  com  as  demissões  dos  seguintes  profissionais  que pertencem ao convênio PSF ( Cândido Ferreira):
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Distrito de Saúde Leste- Gestor- Fisioterapeuta- Fonoaudióloga- Nutricionista- Assistente administrativo- Assistente social- MédicoO SAD Norte/Leste  funciona desde abril  de  2004 e  atualmente  atende cerca  de 95 pacientes,  os  quais  são,  acamados,  sob cuidados paliativos,  com cateter enteral, oxigênio, vindos principalmente de hospitais, Centros de Saúde e demanda  espontânea.  Esses  pacientes  exigem  atendimento  especializado  e multiprofissional  intensivo,  para  que possamos mantê-los  em casa  com suas famílias e ao mesmo tempo evitando a hospitalização.Nossos  profissionais  como  a  nutricionista,  fonoaudiólogo,  e  assistente social  também dão apoio ao SAD Sul,  em funcionamento há 19 anos,  o  qual atende cerca de 100 pacientes.Informo  que  a  saída,  neste  momento,  destes  profissionais  altamente especializados  nesse  tipo  atendimento  será  altamente  prejudicial  a  esses pacientes, gerando grave desassistência.

ANEXO II

CENTRO DE SAÚDE DE JOAQUIM EGIDIOEm  Joaquim  Egídio  contamos  com  quatro  funcionários  com  vínculo trabalhista com a instituição Cândido Ferreira: uma técnica de farmácia, uma recepcionista, uma técnica administrativa e uma agente de saúde.A saída imediata destes profissionais, sem reposição e treinamento dos novos ingressos via concurso público, causará enormes prejuízos na assistência à população. 
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Distrito de Saúde LesteEnfrentaremos  grandes  problemas  na  Farmácia,  pois  não  possuímos nenhum  outro  profissional  capacitado  para  assumir  integralmente  as responsabilidades  daquele  setor  que  utiliza  sistemas  de  dispensação informatizada  (  DIM  )  e  gerenciamento  de  estoque  de  insumos  de  todos  os setores da unidade (  SIG-2M ).  Esta  profissional  também é responsável  pelo controle de dispensação individualizada e supervisionada de medicamentos a pacientes residentes na área rural e que recebem quantidades suficientes para o número de dias mais conveniente à sua condição de estabilidade do quadro de saúde e de compreensão de como fazer uso desta medicação.Será  premente  deslocar  outro  profissional  para  o  atendimento  na recepção, onde o trabalho de catalogar e organizar prontuários, mantendo-os em  bom  estado  de  conservação,  realizando  marcações  e  eventualmente desmarcações  de  consulta,  utilizando  de  sistema  informatizado  (SIGA),  cujo modus operandi não é dominado por quem não está na função acarretará uma sobrecarga do sistema 160 ( disque consulta) pois os pacientes serão orientados a só marcarem consultas por este sistema.A ausência de nossa técnica administrativa, que detém larga experiência na sua área de atuação, causará muitos problemas no âmbito do RH, pois não temos nenhum outro profissional  capaz de substituí-la no curto prazo o que acarretará uma série de problemas em cascata até o RH da saúde, como atrasos e erros de conteúdo inevitáveis a quem não domina a área administrativa, que por ser muito dinâmica requer atenção integral ao setor.Nossa agente de saúde é responsável por todas as ações de vigilância em saúde de sua micro área, bem como as ações no campo da saúde da mulher, é nossa agente de saúde mais experiente e sua saída mesmo com aviso prévio de 60 dias  não nos  dá tempo hábil  de  treinamento de  suas  especificidades  aos outros agentes. Temos uma vaga de agente de saúde que não foi ofertada pelo RH então ficaremos com apenas 03 agentes o que contraria as prerrogativas das equipes de saúde da família, sendo necessário rediscutir o redimensionamento das micro áreas.
ANEXO III

Centro de Saúde TaquaralO Centro de Saúde Taquaral conta com 02 recepcionistas, 02 técnicos de farmácia, 01 auxiliar administrativo e 01 terapeuta ocupacional contratados via convênio Candido Ferreira/PMC.A demissão destes funcionários impactará expressivamente de maneira negativa  o  atendimento  oferecido  a  cerca  de  40000  habitantes,  população estimada para a área de abrangência desta unidade de saúde.Os  técnicos  de  farmácia  respondem  pela  totalidade  da  assistência farmacêutica  da  unidade,  exercendo  as  funções  de  controle  de  estoque, adequação  de  cotas,  dispensação  de  medicamentos  e  orientação  do  uso adequado dos mesmos. Desempenham ações de vigilância quanto à qualidade 
Página 10 de 34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Saúde

Distrito de Saúde Lestedos materiais e medicamentos dispensados e utilizados nesta unidade de saúde, bem como orientam o fluxo e condicionamento de resíduos. Operam os sistemas de saúde SIG2M e DIM.As recepcionistas são responsáveis pelo primeiro atendimento oferecido ao  usuário,  estabelecendo  o  contato  inicial  entre  a  unidade  de  saúde  e  a população que ela atende. Tem o domínio de sistemas SIGA de agendamento. São os profissionais que mais acumulam as informações sobre o funcionamento da  unidade,  responsáveis  pelo  ordenamento  dos  pacientes  pela  unidade, sinalizando as diferentes portas de entrada possíveis.O  auxiliar  administrativo  atualmente  ocupa  toda  a  sua  jornada  de trabalho  com  o  agendamento  de  especialidades  da  unidade.  Tal  trabalho pressupõe  um  conhecimento  das  diferentes  ofertas  exames  e  atendimentos disponíveis  pelas  diferentes  entidades  conveniadas  e  serviços  próprios. Acumulam  o  papel  de  agendamento,  convocação  e  registro  adequado  dos encaminhamentos realizados dentro de uma lógica de risco estratificado.A terapeuta ocupacional além das atividades nucleares da profissão atua em parceria com as 04 equipes de referência exercendo um papel matriciador em saúde mental, colabora na interlocução com os diferentes de saúde mental existente  na  rede  e  atua  em  espaços  diversos  do  território  promovendo parcerias  na  construção  de  projetos  terapêuticos  individuais,  familiares  e coletivos.Atualmente  esta  unidade  de  saúde  trabalha  com  15  auxiliares  de enfermagem, número este inadequado para a complexidade de tarefas que esta categoria profissional desempenha.  Nossa escala de trabalho opera sempre com 13 funcionários, visto que mensalmente temos funcionários em férias, licença-prêmio ou LTS.A demissão dos profissionais de nível médio implicará no deslocamento destes  profissionais  de  enfermagem para as  tarefas  acima  listadas  e  tal  fato implicará  em  diminuição  das  ofertas  ou  restrição  de  horários  de  várias atividades.  Diante  do  exposto,  solicito  orientação  sobre  as  possibilidades  de organização, onde aponto os caminhos:-restrição de horários para vacinação,-restrição de horários para funcionamento da farmácia, -restrição no horário de funcionamento ou números de pessoas atendidas em acolhimento,-corte de visitas domiciliares e grupos,-restrição  de  horários  para  realização  de  realização  de  curativos, medicações e verificação de PA e dextro de rotina,Quanto a vaga da terapeuta ocupacional,  as atividades serão suspensas até a chegada de um novo profissional.
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Distrito de Saúde Leste

ANEXO IV

CENTRO DE SAUDE SOUSASO nosso centro de saúde tem atualmente 5 funcionários, esses em funções de  extrema importância  para  o  bom andamento  do nosso cotidiano e  a  não reposição dos mesmos causará impacto na quantidade e qualidade daassistência  prestada  à  população.  Venho  então  dar  ciência  dessas mudanças,  a  fim  de  compartilhar  e  até  de  nos  conscientizarmos  das  nossas contribuições e responsabilidades perante todo esse panorama.1-Andréa  Alvarenga  Vieira  Duarte  –Dentista  –  mat.  325201:  teremos reposição da profissional através de ampliação de carga horária de dentistas do próprio serviço.
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Distrito de Saúde Leste2-Deomilda Barreiro Tatarotti –Recepcionista – mat.304662: funcionária com ótima avaliação tem experiência anterior de agente comunitária de saúde,  relaciona-se bem com a comunidade e equipe,  responsável e capacitada para suas atribuições. Sua saída acarretará em acúmulo de trabalho administrativo da recepção como atraso de arquivo de exames e entrega de resultados, maior tempo de espera para atendimento e deslocamento de funcionários para cobrir o  setor  em  detrimento  de  outras  atividades  de  enfermagem  e  trabalho  dos agentes comunitários de saúde.3-Elaine Ferreira Moraes – Aux. farmácia- mat. 31297: Profissional com ótima avaliação,  fica hoje  com responsabilidades como fazer  o nosso BEC  e pedidos eventuais , além de ser a única técnica da assistência farmacêutica do serviço. Sua saída acarretará em deslocamento de profissionais AE que não tem capacitação  para  assumir  suas  funções  e  alimentação  dos  sistemas  que trabalhamos  sem  falar  das  atividades  que  teremos  que  reavaliar  que  são desenvolvidas e que terão impacto com o deslocamento desses profissionais.4-Gizeli  Rodrigues  de  Oliveira  Patete  –  Recepcionista  –  mat.  .30842: Profissional em LTS prolongada, causa com seu afastamento o deslocamento de outros profissionais para a recepção.5-Tânia Regina Mathias Naccache- Psiquiatra – mat. 1027: Estamos sem essa profissional há dois anos e  sua falta causa desassistência médica em saúde mental, que vem ocorrendo sem solução apropriada à nossa demanda.6-  Dafne  Silveira  Ibarra  –  Medica  clinica  –  mat.  .32809-0:  Médica plantonista emprestada do PA Centro que vem contribuindo com atendimentos programáticos   e  seguimento  dos  nossos  pacientes  crônicos.  Sua  falta acarretaria diretamente a desassistência e descompensação dos pacientes, além de aumentar a demanda dos nossos prontos socorros.Serão  mantidas  as  atividades  consideradas  como  prioritárias, procedimentos e atividades mais simples serão avaliados e discutidos com a equipe local e distrito, ainda não posso de fato afirmar o quanto vamos perder, pois não tivemos esse tempo para nos organizarmos. A secretaria juntamente com o convênio Cândido Ferreira nos garantiu substituição desses profissionais, o que não ocorreu de fato, por isso vamos ver o que vai acontecer  à partir dessa nova realidade, o que for da minha responsabilidade eu vou assumir e assim espero das outras instâncias.
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Distrito de Saúde Leste
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Distrito de Saúde Leste

ANEXO V

CENTRO DE SAÚDE SÃO QUIRINO- Auxiliares de Farmácia – total: 3 – 100% de perda.Prejuízos:  Reduzir  horário  de  funcionamento,  principalmente  nos horários:
Das 7:00 às 8:30 h – coleta laboratorial –  não temos aux. enf. disponível também para cobrir a farmácia.Das 13:00 às 15:00 h – diminui o nº de aux. de enf. neste período, devido a escala dos sábados.Das 19:00 às 21:00 h – também diminui o nº de aux. de enf.Sem contar que não temos funcionários capacitados para executar o DIM, controle do BEC, enfim todo o processo de trabalho do setor.
Saúde Bucal – total: 250% de perda. Prejuízos:  50%  a  assistência  odontológica.  Redução  de  atendimentos, encerramento de trabalhos coletivos nos equipamentos. (escolas, EMEIS, Ongs).
Auxiliar Administrativos - total: 1 100% de perda.Atrasos em todos os processos administrativos, impossível o coordenador dar conta de toda essa demanda. ( férias, livro ponto- atestado de frequência, licença prêmio, memorandos, ofícios, solicitações de serviços de manutenção,...)
Recepção : total: 1Hoje  o  serviço  só  conta  com  1  recepcionista,  vários  prejuízos  já  são presenciados,  demora no atendimento na recepção, aux.  de enf.  descontentes nessa função, toda parte administrativa desse setor bastante prejudicada, como cuidado no zelo dos prontuários,  nem sempre os exames são arquivados em prontuários com agilidade, por falta de profissional. Sem contar que temos que escalar 2 aux. de enf. na recepção, isso já trás muitos prejuízos na assistência da enfermagem.
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ANEXO VI

Centro de Saúde Jardim ConceiçãoO Centro de Saúde Jardim Conceição funciona das 07:00 hs ás 21:00 hs e tem hoje no quadro de funcionários 08 trabalhadoras contratadas pelo Serviço Candido 
02 recepcionistas01 administrativo03 auxiliares de saúde bucal02 técnicas de farmácia
Com a demissão desses trabalhadores o impacto para o bom andamento das atividades e atendimentos na unidade ficará muito comprometido.
ODONTLOGIACom o desligamento de 03 ASB:Os  dentistas  reduzirão  em  50%  os  atendimentos  que  serão  limitados apenas nas urgências.As consultas passarão ser de horas em hora. Haverá  remanejamento  de  horário  dos  dentistas  para  que  um  possa auxiliar o outro em um procedimento mais complexo, sendo assimNão haverá dentista em tempo integral na unidade.
FARMÁCIACom o desligamento das 02 técnicas de farmácia, a farmácia:Terá apenas 2 funcionarias trabalhando das 07:00 as 17:00hTerá o funcionamento reduzido em 4 horas, o fechamento será as 17:00h ( o Centro de Saúde fica aberto até as 21:00h)Em determinados momentos a farmácia poderá ser fechada quando uma das funcionárias estiver de férias, abonada, LTS.A situação poderá se agravar  mais  a  partir  de julho,  pois  2 servidoras atuam na farmácia estão em processo de aposentadoria. 
RECEPÇÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Saúde

Distrito de Saúde LesteCom  o  desligamento  das  02  recepcionistas:  A  Substituição  desses profissionais acarretará assim menos 288 horas mensais de trabalho em outras áreas essenciais pra assistência.
ADMINISTRATIVOSA Substituição  desses  profissionais  acarretará  assim  menos  144  horas mês de trabalho em outras áreas essenciais pra assistência.Com o desligamento de 01 auxiliar administrativo, as atividades descritas abaixo ficarão comprometidas. Agendamento de especialidadeCadastro dos pacientes no sistema solConvocação  por  telefone  dos  pacientes  para  marcação  de  consulta  de especialidadeEnvio de planilhas para especialidade  do distrito de saúde lesteRecebimento e envio de maloteEnvio de memorando / oficio / guia de remessaFechamento de freqüênciaRecebimento e envio de prontuários da unidade para transferênciaEnvio de ECG  para laudoRecebimento de resultado de raio x /mamografiaEnvio de materiais para conserto na manutençãoEnvio de materiais para despatrimoniarSolicitação de consertos e reparos na unidade para manutençãoSolicitação de materiais para coletaSolicitação de férias e licença prêmioMontagem de agenda no sigaLiberação e bloqueio de agendas no sigaDigitação das atas de reuniões Ler e Envio e-mails
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ANEXO VII

Centro de Saúde 31 de Março FARMÁCIA  passará  a  funcionar  nos  horários  abaixo:- ABERTURA DE 2A- A 6A- FEIRA, DAS 8:50 ÁS 17 HORAS ,FECHAMENTO DO HORARIODE  ALMOÇO  DAS  12  ÁS  13H.  (HORÁRIO  DO  TEC.  DE  FARMACIA) VACINA  será  ofertada:-  DE  2A-  ,4A-  E  6A-FEIRA  ,ABERTURA  DAS  8  ÁS  16  HORAS- DE 3A- E 5A- FEIRA DAS 9:30 AS 16 HORAS (DIA DE COLETA DE EXAMES    RECEPÇÃO: - ORIENTAR A POPULAÇÃO E UTILZAR COM MAIOR POTENCIA O SERVIÇO DO DISQUESAUDE(160)  ,PARA  AGENDAMENTO  DE  CONSULTAS  DAS  UBS
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ANEXO VIII

CENTRO DE SAÚDE COSTA E SILVADescrevo a seguir os profissionais desligados:
Érika  Midori  Takeda  Veiga  –  Auxiliar  de  Enfermagem,  desligada  em 10/05/2012,  sem  reposição  da  vaga.  Houve  escolha  da  vaga,  porém  o profissional ainda não assumiu o cargo.Carlos  Augusto R.  de Souza –  Psicólogo,  recebeu comunicado hoje  que deverá comparecer ao RH do Cândido dia 28/05/12 para desligamento.Terezinha Batista Shigeiosi – Recepcionista, recebeu comunicado hoje que deverá comparecer ao RH do Cândido dia 28/05/12 para desligamento.
Passo a descrever os profissionais que serão desligados até 02/08/2012:
Caroline Lima Barion – Técnica de FarmáciaTatiane Gabetto B. Alexandre – Técnica de FarmáciaRegina de Araújo Palomo – RecepcionistaJuliana  Pucciarelli  Barbosa  –  Recepcionista  –  está  grávida,  fato  já comunicado a Esperança do RH.Maria Zélia Gregel – ACS
Impactos na assistência:Farmácia  –  ficará  apenas  com uma  técnica  de  farmácia  concursada  no período  das  13:00  às  18:00  e  das  19:00  às  21:00  horas.  Ocasionando desassistência das 07:00 às 13:00 e das 18:00 às 19:00 horas.   
Recepção  –  ficará  sem profissionais  recepcionistas  das  07:00  às  21:00 horas.
Saúde  Mental  –  pacientes  que  vem  sendo  atendidos  há  anos  pelo psicólogo Carlos em grupos ou individualmente, ficarão sem assistência até a admissão do profissional que o substituirá, podendo ocasionar descompensação do quadro clínico dos mesmos.Teremos atividades programáticas prejudicadas como hiperdia, acuidade visual, grupos de orientações, entre outras. Além disso, teremos que readequar os  horários,  uma  vez  que  já  trabalhamos  com  um  número  reduzido  de servidores,  que  já  tem  suas  atividades  definidas  e  que  apresentam  algumas 
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Distrito de Saúde Lestedificuldades  quando  há  férias,  licença  prêmio,  ou  ausências.  Os  possíveis horários, que podem estar sujeitos a modificações seriam:             Farmácia: das 10 às 18 horas e das 19 às 21 horas.Curativo: das 10 às 18 horas.Vacina: das 10 às 18 horas.    Esta situação nos causa certa apreensão como gestores. Também se faz necessário mencionar a forma como as demissões nos tem sido comunicada no dia anterior ao desligamento do profissional, gerando um mal estar em toda a equipe,  que  vê  na  figura  do  coordenador  alguém  que  omite  informações, quebrando desta  forma o bom relacionamento da equipe –  coordenação e o vínculo que com tanto custo é estabelecido. Também há a preocupação com a gestão do cuidado prestado, de qualidade e sem risco de danos. 
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ANEXO IX

CENTRO DE SAÚDE CENTROAtualmente  na  unidade  temos  o  seguinte  quadro  de  funcionários contratados pelo convênio Cândido Ferreira:3  Recepcionistas/ Administrativos;1 Auxiliar de Consultório Dentário;2 Auxiliares de Farmácia.1  Dentista  com carga horária  de  20 horas  pelo  Cândido  Ferreira  e  20 horas pela PMC – já aprovada ampliação da carga horária pela PMC para 36 horas, portanto, perda de 4 horas de trabalho desse profissional.1 Dentista realizando 20 horas de endodontia – já conseguido substituição por outro profissional através do remanejamento de dentistas da PMC.Com a demissão desses funcionários temos a seguinte situação:
Na RECEPÇÃO da unidade com a demissão de 2 recepcionistas, que fazem hoje carga horária semanal de 36 horas, teremos menos 288 horas de trabalho destes funcionários no mês. 
Na RECEPÇÃO da odontologia com a demissão de 1 recepcionista, que faz hoje carga horária semanal de 36 horas, teremos menos 144 horas de trabalho deste funcionário no mês.
Na FARMÁCIA da unidade com a demissão de 2 auxiliares de farmácia, que fazem hoje carga horária semanal de 36 horas, teremos menos 288 horas de trabalho destes funcionários no mês. Vale lembrar que recentemente já houve perda  de  288hs  na  farmácia  o  que  ocasionou  a  redução  do  seu  horário  de funcionamento.Obs. A dispensação mensal de medicamentos da farmácia da unidade fica em torno de 6.000 receitas/mês com o quadro de funcionários atual.  Na área de ODONTOLOGIA com a demissão de 1 auxiliar de consultório  dentário que faz hoje carga horária mensal de 80 horas, teríamos prejuízo na qualidade e quantidade dos atendimentos realizados pelos dentistas da unidade.PROPOSTA: Substituição  dos  3  recepcionistas  da  unidade  por  3  auxiliares  de enfermagem  (2  na  recepção  da  unidade  e  1  na  recepção  da  odontologia),  totalizando menos 432 horas de trabalho nas áreas específicas da enfermagem. Sendo assim, modificaríamos o horário de funcionamento de setores específicos de atuação da equipe de enfermagem. Os setores de procedimentos e curativos da unidade funcionariam até às 17 horas.
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Distrito de Saúde Leste Com apenas 1 auxiliar de farmácia na unidade, teríamos a capacidade de dispensação de medicamentos reduzida a 1/3 do que é dispensado hoje, logo menos  4.000  dispensações/mês.   A  farmácia  continuando  a  funcionar  na unidade com apenas 1 auxiliar de farmácia se tornaria insustentável levando em consideração  que   a  demanda  de  procura  dos  pacientes  pela  unidade  não sofreria  alteração.  Com  isso  fecharíamos  a  farmácia  da  unidade  e remanejaríamos a única auxiliar de farmácia para outra unidade.
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ANEXO X

CENTRO DE SAUDE BOA ESPERANÇAAtualmente  na  unidade  temos  o  seguinte  quadro  de  funcionários contratados pelo convênio Cândido Ferreira:
Na RECEPÇÃO E ADMINISTRATIVO:Com a demissão de 2 funcionários 1 Recepcionistas e 1 Administrativo que fazem hoje carga horária semanal de 36 horas, teremos MENOS 288 horas de trabalho destes funcionários no mês. A Substituição desses profissionais acarretará assim menos 288 horas de trabalho em outras áreas essenciais pra assistência.
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ANEXO XI

FARMACIA POPULARInformamos abaixo a lista dos funcionários da Farmácia Popular do Brasil – Unidade I – Centro, contratados através do convênio Cândido Ferreira:
- 01 Assistente Administrativo: Ghislaine Beatriz da Silva – matr. 31028;- 01 Farmacêutica: Cínara Bressan Bernardi – matr. 31.748;- 04 Técnicos de Farmácia:  Danielle Martins Marchi Ferreira – matr. 31010;Deborah da Silva Nunes – matr. 31025;Elaine Cristina do Paraná – matr. 32145;Susana Carolina de Freitas – matr. 31029.
O quadro mínimo de técnicos de farmácia é de 05 (cinco) funcionários.  Estamos apenas com 4 (quatro), já que houve o desligamento de um funcionário em dezembro de 2011 e a vaga não foi reposta.Informamos que, praticamente toda a equipe é composta por funcionários Cândido  Ferreira,  sendo  somente  a  farmacêutica  gerente  funcionária  da Prefeitura Municipal.   É importante ressaltar que, devido ao grande número de atendimentos realizados na farmácia, cerca de 450/dia, torna-se inviável dar continuidade ao serviço.Portanto,  é  imprescindível  a  reposição  imediata  dos  funcionários  que serão demitidos.O horário de funcionamento da farmácia é de segunda à sexta-feira, das 08:00  às  18:00  horas  a  aos  sábados  ,  das  08:00  às  12:00  horas,  e  todos  os funcionários fazem 36 horas semanais.
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ANEXO XII

Centro de Saúde Carlos Gomes

Nesta  unidade  apesar  de  pequeno  o  número  de  profissionais 
contratados pelo “SS Cândido Ferreira” haverá grande prejuízo aos usuários. 
Provocando desassistência e interrupção de atendimentos individuais e  dos 
trabalhos coletivos de prevenção e promoção à saúde já sistematizados.

Na  área  da  saúde  bucal,  haverá  uma  expressiva  diminuição  dos 
atendimentos individuais e coletivos já que ficaremos com apenas uma dentista 
20  horas  hoje  representa  uma  perda  de  50%  da  carga  horária  deste 
profissional. Consideramos que a perda da ASB de 36 horas/semanais e não 
havendo  como  substituí-la  com  o  quadro  atual  de  funcionários,  devemos 
lembrar que alguns procedimentos como: cirurgias odontológicas, atendimento 
de crianças (até aproximadamente 6 anos) poderão ficar inviáveis  já  que a 
presença da ASB é imprescindível.

Todo  o  processamento  do  material  odontológico:  limpeza, 
acondicionamento,  esterilização,  controle  de  qualidade  dentre  outros  é 
realizado  pelo  ASB,  logo  esta  atividade  deverá  ser  delegada  a  outro 
profissional que necessitará de capacitação para esta nova tarefa. 

Atividades de Educação e Prevenção realizadas na escola Estadual no 
período da tarde deixarão de acontecer.

É importante ressaltar que nesta unidade não temos profissionais 
como:  recepcionista,  pois  não  houve  reposição  após  seu  pedido  de 
demissão  em  julho  de  2011  e  Técnico  em  Farmácia  (antes  também 
contratados  pelo  “SSCF”)  logo  os  auxiliares  de  enfermagem  já  estão 
realizando estas atividades, preterindo muitas vezes o próprio atendimento 
específico da sua área de atuação.

Na  área  da  saúde  da  mulher  perderemos  100%  dos 
atendimentos realizados que compete ao profissional médico. Hoje temos 
uma média de 136 consultas/mês que geram em média 157 procedimentos 
são eles: atendimentos voltados ao pré natal, prevenção de câncer feminino, 
tratamento  de  leucorreias.  planejamento  familiar,  terapia  de  reposição 
hormonal,    investigação,  diagnóstico  e  tratamento  de  DSTs,  além  dos 
trabalhos coletivos de educação, prevenção e promoção à saúde.

FUNIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA

Roberto Arruda Lodi Médico  ginecologista-
obstetra

20 HS

Vanessa  Dandolo 
Machado

Cirurgiã Dentista 20 HS

Naiane Barbosa da Silva Auxiliar de Saúde Bucal 36  HS
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ANEXO XIII

PA CENTRO:Vimos por meio desta comunicar à administração distrital a previsão do impacto previsto no funcionamento do serviço e na assistência à população se mantidas as atuais metas de demissão sem reposição imediata dos funcionários vinculados ao convênio do Candido Ferreira.Gostaríamos  de  expressar  a  indignação  pela  forma  como  estes desligamentos  estão  sendo  comunicados  aos  funcionários,  sem o mínimo  de respeito  e  desprezando todas  as  praticas  de  humanização preconizadas  pelo SUS, sistema que estes funcionários há anos ajudam  a construir.
Objetivando que a informação seja entendida de forma clara separamos o contingente de funcionários por atividade,  número ideal para a prestação de serviço,  funcionários  com vínculo  Candido  que  exercem a  função  e  o  déficit esperado no atendimento sem estes funcionários.
RECEPÇÃO:Quadro Ideal = 12Quadro Atual= 10Funcionários Candido= 10
Por tanto ficaremos sem nenhum funcionário na recepção.
ENFERMEIROS: Quadro Ideal = 15Quadro Atual = 14Funcionários Candido= 1
Na  Enfermagem já  ocorreram as  substituições  Candido  e  não  há  novo concurso previsto para reposição desta categoria.
AUX. DE ENFERMAGEM: QUADRO IDEAL = 48QUADRO ATUAL = 39FUNC CANDIDO = 11
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Os  Funcionários  que  trabalham  em  Pronto  Atendimento  devem  ser substituídos por Técnicos,  já  houve o concurso porém nenhum aprovado foi chamado e não há previsão de reposição desde postos de trabalho. Atualmente já temos um défict de  20% dos funcionários, com a demissão dos Candido o déficit chega a  42%.

SAÚDE MENTAL: Quadro Ideal = 3Quadro Atual = 3Funcionários Candido = 3
O  serviço  de  saúde  mental  deixaria  de  ser  ofertado  aos  pacientes, prejudicando  a  transferência  do  cuidado  particularmente  necessária  para  os usuários de substâncias psicoativas e alcoolistas que devem ser inseridos nos serviços CAPS.
FARMÁCIA: Quadro Ideal = 7Quadro Atual = 1 Funcionários Cândido = 1
Sem  o  funcionário  não  há  como  disponibilizar  os  medicamentos  na unidade e fazer o controle de entrada e saída de material médico.
ADMINISTRATIVO: Quadro Ideal= 2 Quadro Atual = 0Funcionários Cândido = 0
No momento não dispomos de funcionário na administração. Gostaríamos de  informar  que  o  nosso  corpo  clínico  é  composto  atualmente  por  101 funcionários e, se completo o quadro, serão 130 funcionários.
 MÉDICOS: Quadro Ideal = 34Quadro Atual = 27Funcionários Candido = 13
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Distrito de Saúde LesteAtualmente temos um déficit de  21%, sem os funcionários Candido passaríamos para um déficit de 59% de médicos.Analisando os números gerais, necessitaríamos de 121 funcionários, hoje já temos um déficit de 23% e com a demissão dos funcionários Candido chegará a 55%.
Função Nº Ideal Nº Atual Funcionários Candido % DéficitRECEPÇÃO 12 10 10 100%ENFERMEIROS 15 14 01            7%AUX  DE ENFERMAGEM 48 39 11          42%

SAÚDE MENTAL 03 03 03 100%FARMÁCIA 07 01 01 100%ADMINISTRATIVO 02 0 0 100%MÉDICOS 34 27 13         59%TOTAL FUNCIONARIOS 121 94 39         55%
IMPACTO  DE  DEMISSÕES  DOS  FUNCIONÁRIOS  CÂNDIDO  PREVISTAS PARA AGOSTO DE 2012
Total de funcionários da VISA: 50Funcionários demitidos: 23Recepção – 3 Coordenador do programa de dengue – 1 Supervisor geral – 1 Supervisor de área – 6 Agentes de Controle Ambiental (ACA) – 12 
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ANEXO XIV

VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO DISTRITO LESTE – VISA LESTEA  VISA  LESTE  ficará  sem  nenhum  funcionário  administrativo inviabilizando, irremediavelmente, o atendimento ao público, as publicações em Diário  Oficial,  as  emissões  de  licenças,  DARFs,  controle  e  distribuição  de processos,  arquivo,  orientações  e  esclarecimentos  aos  munícipes  tanto  no atendimento de balcão quanto ao telefone. A porta irá fechar. Não temos nenhum outro funcionário qualificado para o serviço e, ainda não há nem a previsão de concurso, quanto mais tempo hábil para treinamento de função tão específica e de grande responsabilidade.FICAREMOS também, sem nenhum profissional para o programa de Dengue que  no  presente  ano  foram  os  responsáveis  por  conter  a  Grande  Epidemia Anunciada.  Assim, na ausência destes funcionários,  para 2013 não haverá como nos prevenirmos  contra  este  agravo,  pois  mesmo  com  concurso  marcado  para acontecer  em julho do presente  ano,  estes  novos e  inexperientes  funcionários deverão estar chegando para o trabalho em janeiro?! Em meio as chuvas de verão, com epidemia já instalada. Sem  falar  em  todas  as  outras  atividades  desenvolvidas  pela  equipe  na educação  e  prevenção  de  agravos  como  leptospirose,  febre  maculosa, leishmaniose, controle de pragas e animais sinantrópicos.   Atividades  desenvolvidas  pelos  respectivos  funcionários  são  citadas  nos documentos anexados.
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DE CONTROLE AMBIENTAL- Trabalho preventivo de dengue com visitação aos imóveis residenciais da cidade  informando  a  população  sobre  prevenção,  sintomas  e  remoção  de criadouros.-  Organizar  os  trabalhos  dos  agentes  comunitários  de  saúde  nas  ações preventivas à dengue, leptospirose, febre maculosa e leishmaniose.- Supervisão ao trabalho de agentes comunitários e agentes de controle de endemias.-  Distribuição das  equipes  de  campo no território  no território  segundo classificação de risco.-  Trabalho  para  a  interrupção  de  transmissão  de  dengue,  busca  ativa  e remoção de criadouros nos imóveis localizados ao redor do local de residência e trabalho para cada suspeito de dengue e, para cada caso confirmado.- Realizar aplicação de inseticida em cada imóvel em um raio de 200 m dos casos positivos.
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Distrito de Saúde Leste- Visitas mensais ou quinzenais aos imóveis classificados como pontos de risco para orientar seus proprietários, remover/ inviabilizar criadouros e aplicar biolarvicidas ou larvicidas químicos.- Telar caixas d’água.-  Realizar  arrastões  semanais  para  remoção  de  criadouros  em áreas  de risco. -  Trabalho  preventivo  de  Leishmaniose  com  visitas  domiciliares  para orientar  a  população  quanto  aos  riscos  sintomas  e  prevenção  à  leishmaniose visceral americana (LVA).- Coleta de sangue de cães para realização de inquérito sorológico de LVA.- Colocação e substituição de coleiras para cães como forma de prevenção à  LVA. - Preparo de barracas, supervisão aos postos de vacinação nas campanhas de  imunização  contra  raiva  e  outras  doenças  contempladas  no  calendário  de imunizações do município.- Atividades específicas de educação em saúde e mobilização social junto às escolas e a comunidade.-Trabalho  de  orientação  à  população  quanto  ao  controle  de  pragas  e animais sinantrópicos.-  Orientações aos moradores e população em geral quanto a medidas de prevenção à raiva e a presença de morcegos. 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

O Serviço de VISA abrange a atenção à população promovida nos campos de:  VIGILÂNCIA  SANITÁRIA,  EPIDEMIOLÓGICA,  MEIO  AMBIENTE,  SAÚDE  DO TRABALHADOR  e  Ações  da  DENGUE.  Todo esse  universo  de  trabalho envolve uma  gama  de  informações  muito  grande  daí  a  importância  do  Setor Administrativo que faz a recepção e toda a gama de trabalhos relacionados ao campo da VISA. Serviços executados:--Atendimento  ao  público  em  geral  pessoalmente  e  por  telefone  para informações, orientações e ou reclamações.--registro e entrega de talão de receituário Amarelo--registro e entrega de numeração para confecção de Receituários médico--recebimento e entrega de livros de registros para medicamentos, óticos, e demais livros necessários nos vários campos da Vig. Sanitária.--Recebimento, registro, tramitação e distribuição para equipes técnicas, de protocolados em geral do Sistema PMC.
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Distrito de Saúde Leste--digitação  e  envio  de  publicações  em  geral  para  o  Diário  Oficial  do Município.--recebimento, digitação e encaminhamento de CNES (Cadastro Nacional de estabelecimentos de Saúde.--Confecção,  registro e entrega de LICENÇAS DE FUNCIONAMENTO para estabelecimentos relacionados à Saúde.--Confecção  e  emissão  de  boletos  bancários  para  arrecadação  de  Taxas relacionadas à Saúde.-- Manutenção do Fluxo de PROCESSOS/DOCUMENTOS internos e externos com os respectivos registros de entrada e saída e cadastro no sistema PMC. Todo atendimento,  registros e manutenção do fluxo de processos são de execução diária levando-se em conta que para o telefone não existe telefonista e a média  diária  de  atendimento  ao  público  é  de  60  pessoas/dia  e  telefone  é incontável. Sendo a VISA Leste a de maior fluxo Administrativo e não conta com telefonista, sobrecarregando o trabalho e causando desvio de função.--  Execução  do  Serviço  de  RH  da  VISA  com  registro  e  confecção  da freqüência diária e mensal, LICENÇAS e Férias.

 

ANEXO XV
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CENTRO DE REFERÊNCIA À SAÚDE DO IDOSO,  tendo em vista os recentes 

acontecimentos  que  envolvem os  funcionários  contratados  mediante  a  parceria 

formalizada  com  o  Serviço  de  Saúde  Dr.  Cândido  Ferreira,  vem  pelo  presente 

informar e requerer o que segue:

Conforme é  de vosso conhecimento,  o  Centro de Referência à  Saúde do 

Idoso é o único serviço especializado em idosos,  cujo  objetivo é o atendimento 

integral  aos  idosos  frágeis  com  enfoque  para  reabilitação  fisioterápica, 

ressocialização  com  Terapia  Ocupacional  e  atendimento  por  geriatra  e  equipe 

interdisciplinar. 

Atualmente,  este  serviço  conta  com  27  funcionários,  sendo que  8  (oito) 

deles são contratados pelo Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, o que representa 

30% dos recursos humanos deste serviço.

Sendo  mais  específicos,  das  nossas  ofertas  de  especialidades,  100%  dos 

serviços  de  Fonoaudióloga,  Psicologia,  Técnico  em  Farmácia,  Recepcionista  e 

Auxiliar Administrativo são prestados pelos funcionários contratados pelo Serviço 

de Saúde Dr.  Cândido Ferreira,  além de 70% de Terapeuta Ocupacional  (2 de 3 

profissionais disponíveis) e 33% de Fisioterapia (1 de 3 fisioterapeutas disponíveis).

Ocorre que recentemente fomos informados que, em julho deste ano, estes 

funcionários contratados serão exonerados em massa, sem as devidas reposições.

Considerado que fomos informados disto apenas agora, inviável, também, 

qualquer manobra de adequação do serviço para a pequena parcela dos recursos 

humanos que permanecerá disponível.

Sendo  assim,  a  partir  de  julho  não  mais  ofertaremos  serviços  de 

Fonoaudióloga,  Psicologia,  dispensação  de  medicamentos,  agendamento, 

acolhimento  e  recepção,  bem  como  também  não  poderemos  realizar  com 

eficiência a administração do serviço, tendo em vista a ausência de funcionários 

para a execução destes serviços.

Ademais, também serão reduzidos os atendimentos de terapia ocupacional 

e fisioterapia.
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Vale  ressaltar  que temos conhecimento da  abertura  de concurso público 

para a área de saúde,  contudo,  considerando que em média se levam, para ser 

otimista, seis meses entre a abertura do processo do concurso e a entrada efetiva 

em exercício e que a exoneração dar-se-á no próximo mês, é evidente que os novos 

profissionais  não  entrarão  em  exercício  antes,  o  que  gerará  desassistência  à 

população usuária deste serviço.

Além  disso,  este  serviço  já  conta,  neste  momento,  com  desfalque  de 

profissionais da categoria de recepcionista e auxiliar administrativo, não possuindo 

qualquer outro que possa suprir eventual falta de profissional.

Importante observar que todos nós somos profissionais da saúde e, quando 

do recebimento do diploma,  fizemos um juramente de prestar,  com excelência, 

assistência à saúde da população. 

Ratificamos, diariamente, este nosso juramento e, portanto, não podemos 

ser omissos em informar ao Sr. Secretário que não coadunamos com a postura que 

vem sendo adotada pela Municipalidade, até mesmo porque temos interesse em 

fazer cumprir o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

artigos 6º e 196 no qual dispõe que “Saúde é direito de todos e dever do Estado 

(...).”

Como servidores públicos, sentimo-nos responsáveis pela prestação destes 

serviços,  haja  vista  que  o  Estado  executa  suas  funções  por  meio  de  seus 

funcionários. Assim, não admitimos a desassistência que está por vir.

Finalmente,  gostaríamos  de  externar  que  a  assinatura  do  Termo  de 

Ajustamento de Conduta junto ao Ministério Público não nos parece razoável para a 

desassistência  à  população,  visto  que  em  casos  extremos  poderá  acelerar  ou 

ocasionar o processo de morte, bem como configurar omissão de socorro por parte 

dos poucos profissionais que permanecerão prestando serviço à população.

Portanto,  solicitamos  a  Vossa  Senhoria,  reavaliação  da  decisão  de 

exoneração  em massa  destes  profissionais  sem que se  garanta  possibilidade  de 
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atendimento pelos serviços de saúde, em especial por este serviço ao idoso. Para 

tanto, sugerimos rediscussão junto ao Ministério Público Estadual.

Por fim, gostaríamos também de demonstrar nossa insatisfação com relação 

à forma com que este  assunto  vem sendo conduzido,  isto é,  desrespeitando os 

gestores e funcionários dos serviços de saúde, que em momento algum vem sendo 

chamados  para  discussão  e  esclarecimentos,  cabendo  a  nós,  apenas,  o 

cumprimento das decisões, mesmo sendo notório o prejuízo que isto irá causar.
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	    Excelentíssimo senhor,

