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Foram removidos da Coordenadoria de 
Vigilância em Saúde – COVISA pela Portaria 
Nº 319/2020-SMS.G, publicada nas páginas  
21:27 no Diário Oficial da Cidade - DOC Su-
plementar do dia 14.08.2020, 253 profissio-
nais da COVISA de diversos cargos:

O Sindsep realizou junto à comissão de 
trabalhadores da COVISA, designada pela 
assembleia de 19/08/2020, um questionário 
para preenchimento online de dados a res-
peito do processo de remoção. O formulá-
rio foi disponibilizado por link na manhã do 
domingo, 23.08.2020. Foram utilizados os 
dados preliminares dos preenchimentos re-
alizados até as 21 horas do dia 26/08/2020. 
Somente foram considerados os dados de 
servidores constantes na remoção do DOC 
de 14 de agosto. Dos 253 que constaram no 
DOC de 14.08.2020, 102 responderam ao 
questionário. Houve, após a fase de testes, 
o preenchimento de apenas um servidor 
que não constava na lista, cujas respostas 
foram desconsideradas.

Os dados obtidos foram comparados 
com as manifestações do Secretário Munici-
pal de Saúde, Sr. Edson Aparecido manifes-
tadas em diversas oportunidades. Ao Coor-
denador do Conselho Municipal de Saúde, 
Sr. Leandro Valquer de Oliveira e à diretora 
do Sindsep, Flávia Anunciação, na tarde do 
dia 17 de agosto, após ter havido a mani-
festação dos trabalhadores da COVISA pela 
manhã em frente à Secretaria Municipal de 
Saúde, o Secretário afirmou que o proces-
so de remoção havia sido construído com a 
ciência e participação dos trabalhadores da 
COVISA.
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Também divulgou à imprensa que os ser-
vidores somente sairiam da COVISA para o 
território se quisessem, posição reafirmada 
à Comissão constituída pelos representan-
tes do Sindicato, do Conselho Municipal de 
Saúde e dos trabalhadores da COVISA reu-
nidas no dia 18 de agosto. Segundo o Se-
cretário, os servidores deveriam se dirigir 
ao território para manifestar sua opção por 
permanecerem na COVISA ou optarem por 
uma das unidades, e, caso não houvesse a 
opção pela vaga, retornariam para COVISA.

Pelo questionário online, foi perguntado 
a cada entrevistado se ele gostaria de per-

manecer na COVISA, ou retornar, caso já ti-
vesse sido removido. Dos 102 entrevistados, 
72% responderam “sim” a essa questão. 
Desses, 53 (73%) chegaram a escolher al-
guma unidade ou ir ao território, dos quais 
70% responderam “não” estarem satisfei-
tos(as) com a opção, enquanto somente 
17% responderam “sim” à questão de satis-
fação, e 13% não responderam. 

Já dos 28% que disseram não querer per-
manecer na COVISA, 76% chegaram a optar 
por unidade ou se deslocar para o território, 
sendo que destes 32% não ficaram satisfei-
tos(as) com a opção.

1. POSSIBILIDADE DE OPÇÃO E SATISFAÇÃO

Ou seja, diferentemente do que afirmou 
o Secretário não foi oferecida no território 
a opção por permanecer em COVISA, mes-
mo sendo esse o desejo de 72% dos en-
trevistados, com 70% de insatisfação dos 
que fizeram opção no território, não tendo 
sido oferecida a opção de retornar nesses 
casos. 
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Também das pessoas que fizeram a op-
ção, pouco mais de um terço não conse-
guiu remoção para unidade próxima da re-

sidência como haveria sido afirmado pelo 
Secretário.

Ainda, diferentemente do que afirmou 
o Secretário de Saúde, as pessoas remo-
vidas não sabiam que o seriam até a pu-
blicação do dia 14 como responderam 97% 
dos(as) entrevistados(as). Somente 3% fo-
ram informados pela chefia, sendo que os 

97% demais descobriram pelo DOC, redes 
sociais ou colegas servidores. Não houve 
orientação para proceder pela escolha de 
vaga para 91% e 78% não tiveram acesso 
aos critérios utilizados para a escolha.

2 . PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA

3. COMUNICAÇÃO AOS SERVIDORES SOBRE  
A REMOÇÃO, ESCOLHA DE VAGAS E CRITÉRIOS
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Outra informação do Secretário que não 
encontra respaldo na realidade é a de que a 
remoção se baseia em uma reestruturação 
planejada da COVISA para reorganizar sua 
ação no território. Dos que foram ao territó-
rio realizar a opção 55% responderam que o 
local escolhido não estava preparado para o 
desenvolvimento do seu trabalho, e 42% se-
quer souberam responder. Ainda, 36% dis-
seram que as novas atribuições no territó-
rio não correspondem às desenvolvidas na 
COVISA, portanto, desmontando o serviço 
original e esvaziando a expertise acumula-

da por estes profissionais, ao invés de levar 
as funções para o território como alegado. 
E 58% não souberam responder, indicando 
que no território não se sabe exatamente o 
que farão os profissionais que chegam. Da 
mesma forma 72% não souberam respon-
der se haverá desvio de função. E, ao menos 
6% afirmaram que as novas atribuições po-
dem configurar desvio de função, em grave 
descumprimento da legislação municipal e 
desperdiçando as experiências acumuladas 
na COVISA e das quais depende a vigilância 
em saúde.

4. PLANEJAMENTO, ADEQUAÇÃO DO  
TERRITÓRIO E DESIGNAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES
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Os(as) entrevistados(as) foram pergun-
tados sobre danos, transtornos ou efeitos à 
sua saúde física/mental que consideram ter 
sido causados pelo processo de remoção. 
De 15 sintomas disponíveis para a opção, 

cada entrevistado(a) marcou em média, 
8,4 sintomas. Desses sintomas, seis foram 
indicados por mais 70% dos(as) entrevista-
dos(as).

5. SAÚDE FÍSICA E MENTAL
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