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Ofício SG n.º 0201/2020    

São Paulo, 20 de março de 2020. 

 

 

Ao 

Exmo. Sr. Prefeito da Cidade de São Paulo 

Bruno Covas Lopes 

(Viaduto do Chá, n.º 15) 

 

C/C Exma. Sra. Secretária Municipal de Gestão  

Malde Maria Vilas Bôas 

(Rua Boa Vista n.º 280) 

 

C/C Exmo. Sr. Secretário Municipal da Saúde  

Edson Aparecido dos Santos 

(Rua General Jardim, n.º 36) 

 

REF.: Lista de denúncias dos servidores públicos municipais relativas às condições de trabalho, 

às rotinas e aos protocolos de prevenção em relação à contaminação pelo Covid-19, nas 

unidades de saúde pública municipal: 

 

 Em continuidade ao ofício nº 0199/2020, enviado na data de ontem, que propõe um canal 

permanente de comunicação, o SINDSEP (Sindicato dos Trabalhadores na Administração 

Pública e Autarquias do Município de São Paulo), vem  através deste, respeitosamente, 

apresentar ao Exmo. Sr. Prefeito e seus Secretários de Saúde e Gestão, como segue abaixo, 

Lista de denúncias dos servidores públicos municipais relativas às condições de trabalho, às 

rotinas e aos protocolos de prevenção em relação à contaminação pelo Covid-19, nas unidades 

de saúde pública municipal.   

 

Falta de EPIs 

Os profissionais que estão em contato direto com infectados que estão chegando às 

unidades, inclusive para a internação, estão colocados em risco diante da falta e insuficiência 

dos EPIs, de EPIs inadequados para as especificidades e pela falta de protocolo adequado para 

o uso de EPI para os fins de prevenção em relação à contaminação pelo Covid-19. Esta situação 

em relação às EPIs foi denunciada por diversas unidades como: HM Dr. Ignácio Proença de 

Gouveia, Hospital Alípio Correa Neto, HM Tide Setúbal, HM Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha, 

HM Dr. Cármino Caricchio, HSPM, PSM Dr. Augusto Gomes de Mattos, PA São Mateus, SAMU, 

UPA Perus, UBS Chácara Santo Antônio, CER IV Flávio Giannotti, Laboratório Bom Retiro, 



 

Rua da Quitanda, 101 - Centro – CEP: 01012-010 – CNPJ 59.950.311/0001-64  

 Tel.:/Fax: 2129-2999 – secgeral@sindsep-sp.org.br 

 

CAPS Adulto de Vila Prudente, CAPS Guaianases, UVIS Freguesia do Ó, UVIS Capela do 

Socorro, UVIS Penha. Dentre os problemas apontados estão: 

• Uso de máscaras inadequadas (que não a N-95); 

• Falta de EPIs mesmo em locais onde há casos suspeitos e confirmados de Covid-19; 

• Aventais permeáveis que não proporcionam a devida proteção contra fluídos; 

• Óculos de proteção sendo compartilhados entre diferentes profissionais do SAMU; 

• Orientação em unidades, como a UBS Capela do Socorro, para os funcionários não 

utilizarem máscaras de proteção facial com vistas a não assustarem os pacientes; 

• Máscaras não sendo disponibilizadas para todos os funcionários como no PA 

Parelheiros e UBS chácara inglesa;  

• Funcionários terceirizados de limpeza (empresa Guima Conseco) sendo pressionados ou 

impedidos de utilizarem máscaras pelos seus superiores (mesmo perante a presença de 

casos confirmados de coronavírus nos ambientes em que realizam o trabalho). 

Diante deste quadro, questionamos: 

• Para quando está prevista pela PMSP a normalização do fornecimento suficiente e 

adequado de EPIs para a prevenção da contaminação dos trabalhadores da Saúde 

expostos a locais e serviços com exposição ao Covid-19, com destaque aos serviços de 

urgência e emergência  que exigem pela especificidade, aventais impermeáveis, óculos 

de proteção, Máscaras N-95, álcool gel 70%, luvas sintéticas, dentre outros? 

• Quais os protocolos padronizados da PMSP/SMS para o uso de EPIs capazes de prevenir 

os trabalhadores da saúde da contaminação pelo Covid-19, e quando será dada a devida 

orientação e ciência aos funcionários, inclusive dos contratos? 

Os profissionais que estão atuando na saúde nesse momento são essenciais para tratar 

os infectados que irão precisar de internação e UTI, e ajudar na contenção das contaminações. 

Expô-los agora é colocar em risco todo o sistema de saúde que já passa por dificuldades. 

Entendemos ser prioridade dar resposta e solução às questões levantadas imediatamente.  

 

Testagem do COVID-19 e Isolamento 

Há falta de kits para o teste de COVID-19 tanto em Hospitais, quanto nas UPAs. Desta 

forma, os casos com Coronavírus divulgados oficialmente, acabam sendo subestimados, 

apresentando para a sociedade uma falsa tranquilidade sobre o risco real. Mesmo as unidades 

de saúde pública com pacientes em estado grave, com suspeita de Covid-19, os testes não estão 

sendo realizados como no HM Dr. Ignácio Proença de Gouveia. As Unidades reclamam de falta 

locais e protocolos corretos para o isolamento de pacientes com suspeita e/ou confirmação de 

contaminação pelo Covid-19, como denunciado pelo PA São Mateus. Recebemos ainda 

denúncias quanto aos riscos de contaminação cruzada no SAMU perante a localização das salas 

de descompressão ao lado de consultórios médicos, com a presença massiva de usuários do 

sistema de saúde. 
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Desta forma questionamos:  

• Qual a previsão da PMSP para normalização do fornecimento de Kits de teste para o 

Covid-19, de modo que todos os casos suspeitos sejam submetidos aos exames 

adequados? 

• A Prefeitura pretende atender as recomendações da OMS de testagem e isolamento para 

contenção do COVID-19? 

• Quais protocolos estão sendo estabelecidos para o SAMU com relação à pandemia e 

quais orientações estão sendo repassadas às unidades? 

Medidas de testagem e isolamento orientadas pela OMS têm se baseado nos exemplos 

dos países que estão tendo sucesso na redução da contaminação pelo COVID-19. A população 

da cidade de São Paulo, dado o seu tamanho e avanço no número de casos, não pode ter o 

risco ampliado por falta de investimento nas medidas necessárias. Os trabalhadores do SAMU 

devem ser preservados de situação de risco decorrentes de estruturas inadequadas que devem 

ser solucionadas imediatamente pela PMSP/SMS. 

 

Falta de Recursos Humanos 

A Cidade de São Paulo já vem sofrendo com a falta de concursos públicos ou de 

nomeações, com profissionais insuficientes para as urgências e emergências e internações. Com 

a Pandemia de Covid-19, a falta de Recursos Humanos agravará a situação, o que vem sendo 

denunciado pelos servidores. A situação se complica também mediante a falta de transporte 

público para ir ao trabalho no caso de moradores da região do ABC Paulista, reduzida agora e 

que será interrompida de vez até o final do mês. Muitas funcionárias da saúde também estão 

sem ter com quem deixar os filhos por conta da paralisação dos equipamentos de educação. E 

com a extensão de horário de funcionamento das UBSs revelou-se que não há quadro 

correspondente de funcionários para dar conta do aumento no atendimento.  

• De que forma a PMSP e a SMS pretendem cumprir as providências estabelecidas pelo 

Ministério Público do Estado de São Paulo - Promotoria de Justiça de Direitos Humanos 

- Saúde Pública, mais especificamente quanto a “Demonstração de convocação dos 

profissionais remanescentes de concursos anteriores para médicos, técnicos de 

enfermagem, enfermeiros e fisioterapeutas e planejamento para contratação emergencial 

dos referidos profissionais”? 

• Quando a PMSP pretende emitir autorização para chamada dos aprovados nos 

concursos públicos em vigência e em que quantidade? 

• Quando a PMSP irá emitir a autorização para chamamento de trabalhadores em contrato 

de emergência para suprir a demanda de profissionais durante a pandemia? 

• Quais medidas serão tomadas pela PMSP para que trabalhadores não fiquem sem 

transporte garantido e sem locais para deixarem seus filhos para que possam assumir 

seus postos de trabalho? 
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Atender estas medidas quanto à demanda de profissionais exige ações desde já 

enquanto ainda não chegamos ao pico das internações por Coronavírus, e ainda mais porque 

muitos profissionais poderão adoecer nesse percurso, especialmente se as preocupações com 

segurança dos mesmos não forem observadas. Concentrar esforços também nas condições para 

os profissionais da saúde poderem trabalhar é imprescindível para manter o sistema 

funcionando.  

 

Exposição desnecessária dos trabalhadores à contaminação 

Os grupos de risco continuam obrigados a trabalhar na saúde, e ainda, em condições 

inadequadas como apontam Unidades como o Hospital Alípio Correa Neto, HM Tide Setubal, 

H.M DR. Ignácio Proença de Gouveia, HM Dr. Alexandre Zaio, HM Dr. Cármino Caricchio, HM 

Prof. Waldomiro de Paula, HSPM, PSM Dr Augusto Gomes de Mattos, CER IV Flávio Giannotti, 

UBS DR. José de Barros Magaldi e UVIs Freguesia do Ó. São pessoas que se continuarem 

expostas à contaminação nas unidades, ou mesmo pela circulação pela cidade, podem entrar 

nas estatísticas dos cerca 20% dos contaminados que acabam exigindo internação. 

Trabalhadores de departamentos e áreas que poderiam realizar home-office estão sendo 

impedidos de fazê-lo por chefias imediatas, assim como funcionários Administrativos (AGPPs e 

Agente de Apoio) que não são liberados sem a necessidade de atuação direta com o público.  

Além disso, funcionários administrativos (AGPPs e Agente de Apoio), que inclusive não 

recebem adicional por insalubridade, dadas suas funções, estão sendo incumbidos de frequentar 

observações, leitos, salas de atendimento emergencial e de UTIs, sem conhecimento técnico 

para as devidas ações de saúde e segurança do trabalhador perante a atual pandemia. Assim: 

• A PMSP/SMS irá tomar providências para dar segurança e evitar a circulação dos 

servidores pertencentes aos grupos de risco (grávidas, lactantes, maiores de 60 anos, 

funcionários com doenças cardiorrespiratórias, diabetes, etc.)? 

• A PMSP/SMS está tomando providências para definir quais funcionários podem realizar 

teletrabalho e garantir que isso se viabilize? 

Reduzir a circulação de pessoas na cidade como medida de contenção do vírus é da 

responsabilidade da Prefeitura de São Paulo e da Secretaria Municipal de Saúde junto a esforços 

do Governo do Estado. Reduzir a exposição de pessoas que podem vir a ocupar os leitos de 

forma a colapsar é medida que deve ser implantada imediatamente. 

 

Problemas de infraestrutura  

Foram denunciados painéis elétrico e de oxigênio em leitos de internação do HM Profº 

Drº Alípio Corrêa Netto que não funcionam. Foram desativados leitos cirúrgicos para a 

transformação de tais em vagas de UTI, mas sem a devida preparação para a correta 
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disponibilização espacial de pacientes em internação no HM Dr. Ignácio Proença de Gouveia. 

Há falta de manutenção predial causando perda de materiais e insumos fundamentais na UBS 

Vila Alpina. A higiene pessoal e a limpeza de equipamentos estão sendo realizadas sem 

protocolo e sem locais adequados como no caso da realização de limpeza das ambulâncias do 

SAMU em locais impróprios, o que se agrava no caso do Coronavírus. 

• Como a SMS está respondendo a problemas estruturais como os apontados aqui? 

Todo investimento que se faça necessário deve ser destinado a dar as condições de 

combate ao COVID-19. 

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

da saúde – em especial dos serviços essenciais – 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 só fere seu direito, mas ainda poder gerar aumento no número de 

contaminação e de leitos ocupados por conta do COVID-19. Pelos mesmos motivos, serviços 

não essenciais devem ser interrompidos e todos os trabalhadores que tiverem condições, devem 

realizar home-office.  

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, bem como perderemos ainda mais a precisão na confirmação e controle de 

casos. 

Contando com a devida atenção que as denúncias neste apresentadas necessitam. 

 

Respeitosamente, 

 

 

                                    ______________________________ 

                                             Sérgio Ricardo Antiqueira 

                                                         Presidente 

 

 

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

CORONAVÍRUS), ESTE DOCUMENTO NÃO SERÁ PROTOCOLADO FISICAMENTE.” 

 


