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Ofício nº 0168/2017 

Ilustríssima Sra. Secretária Municipal de Saúde 

Sra. Vera Lúcia Vasconcelos Sarmento 

 

 

 

São Vicente, 12 de dezembro de 2017 

 

 

 

  O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 

SÃO VICENTE (SINDSERVSV), entidade representativa dos trabalhadores do serviço 

público municipal, considerando as frequentes reclamações que recebe sobre os fatos 

abaixo relatados, vem por esta REQUERER PROVIDÊNCIAS para transformar o 

ambiente de trabalho e as atuais condições de exercício da enfermagem: 

1 – A qualidade no atendimento ambulatorial e hospitalar tem dois fatores críticos: a 

habilidade profissional e a utilização de materiais e equipamentos adequados. A 

habilidade profissional dos servidores públicos é testada mediante as provas de títulos e 

notas do concurso público, feito nos moldes que o administrador público considera 

necessário para tanto. Já a existência de materiais e equipamentos adequados tem se 

mostrado um desafio de difícil superação. A prefeitura tem tido dificuldade em manter 

regular fluxo e estoque de insumos, provocando falhas no atendimento.  

2 - Os profissionais de enfermagem, ocupam a linha de frente do hospital. Face a atual 

defasagem no quadro de funcionários, frequentemente são chamados para realizar 

práticas e condutas que não são próprias da profissão a que foram concursados. Para evitar 

o sofrimento dos usuários ou para colaborar com colegas de outras profissões, o 

profissional da enfermagem se torna um verdadeiro ‘coringa’ no cotidiano hospitalar. 

 

 



 

2 

 

 

3 - Além da falta de equipamentos, insumos e profissionais, as condições do prédio e a 

falta de funcionários na terceirizada da limpeza produzem um ambiente insalubre 

de trabalho. A essas condições, somam-se a falta de local adequado para refeições e 

descanso, como têm sido reivindicado por este Sindicato há muitos anos. Nem 

bebedouros com agua filtrada estão funcionando regularmente e não existe fornecimento 

de agua mineral para consumo. 

4 – Também existe grave problema na área cirúrgica, em especial na Traumatologia, cuja 

espera tem sido grande, provocando descontentamento nos usuários, em especial nos 

internados. As condições estruturais dos quartos de internação e a lotação dos mesmos, 

face as demoras cirúrgicas, são ponto constante de tensão entre pacientes, familiares e 

usuários.  

5 - Essa tensão acaba sendo descarregada nos profissionais de enfermagem, linha de 

frente de toda a estrutura hospitalar. Como fomos testemunhas, em reportagens 

televisivas, a insatisfação explode contra os profissionais da enfermagem, a despeito 

do sacrifício destes que trabalham em condições precárias, com salários defasados e 

quadro de funcionários esvaziado. Nos causa espécie, portanto, que estes profissionais 

não sejam protegidos pela Administração. Além de submetê-los as condições atuais de 

trabalho (falta insumos, equipamentos, pessoal, cozinha, local de descanso, etc.), a 

prefeitura não só silencia diante falsas acusações de munícipes - acostumados a ver 

hospitais de estúdio pelas séries televisivas! - como ao invés de tomar atitude diante dos 

problemas logísticos e gerenciais do hospital, prefere adotar a prática do ASSÉDIO 

MORAL sobre os trabalhadores e trabalhadoras. 

6 – A ação de alguns ‘chefes’ sobre os profissionais do Hospital Municipal é nociva. As 

más condições de trabalho, presentes em toda a rede, se amplificam na principal unidade, 

o Hospital Municipal. O plantão noturno tem sido o mais castigado por esses fatores.  
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 A insatisfação entre os profissionais de enfermagem é latente. Esses profissionais, 

além de sobrecarregados de trabalho, estão em contato permanente com a dor e o 

sofrimento de seus pacientes. Essa exposição não deveria ser constante, uma vez que esses 

profissionais são dotados de empatia e, portanto, sentem e somatizam parte desse 

sofrimento e insatisfação, o que, inclusive, justifica o altíssimo grau de adoecimento no 

setor.  

 Face os argumentos aduzidos, requeremos uma atenção especial a esses fatores, 

uma reunião que possibilite a representantes da categoria externar suas vivências e a visita 

das autoridades competentes para mapear esses problemas e identificar soluções. 

 

 

  Nada mais havendo a tratar para o momento, 

  Renovamos os protestos de estima e consideração. 

 

   

 

 

Edson Ramos Paixão 

Presidente 


