
NÃO À DESESTRUTURAÇÃO DO SAMU!
 

POR BASES COM VERDADEIRA CONDIÇÃO DE TRABALHO 
E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO!
A UBS TEOTÔNIO VILELA NÃO POSSUI CONDIÇÕES PARA 
RECEBER UMA EQUIPE DO SAMU! 

ATO EM DEFESA DA UBS 
TEOTÔNIO VILELA E DO SAMU

Av. Arquiteto Vilanova 
Artigas, 1071 - Sapopemba

17.05 (SEXTA)
9 HORAS

O prefeito Bruno Covas (PSDB) desde 
março está aplicando a portaria 190 da 
secretária municipal de saúde que des-
monta as Bases Modulares do SAMU.

Com isso as equipes de salvamento de 
urgência que estavam instaladas em bases 
apropriadas passaram a ser empurradas 
para unidades de saúde da prefeitura.

Em nossa região decidiram que a UBS Teotônio Vilela irá receber um ponto 
de atendimento. Parece bom, mas não é.

Nossa Unidade Básica de Saúde perderá o já limitado espaço que possui 
para a instalação da equipe do SAMU. A UBS perderá uma sala que é im-
portante para seu funcionamento e oferecerá um espaço muito ruim para as 
equipes do SAMU. O local da UBS não é o mais adequado para a logística de 
urgência (rota de saída). Assim como a unidade não possui espaço adequado 
para higenização e limpeza da viaturas do SAMU e das equipes de salvamento. 
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