
CARTA ABERTA À PREFEITURA MUNICIPAL DE  

FORTALEZA E AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ:  

E NTIDADES SINDICAIS EM DEFESA DOS PROFISSIONAIS  

DE SAÚDE FRENTE À PANDEMIA DE COVID-19 

Excelentíssimos Sr. Gov. Camilo Santana e Sr. Pref. Roberto Cláudio, 

Os cidadãos de Fortaleza têm convivido com a Covid-19 desde o dia 15 

de março, quando foram confirmados os primeiros casos em nossa capital. 

Desde então, as entidades sindicais que representam os servidores públicos da 

saúde têm recebido diversas denúncias sobre as condições inadequadas de 

trabalho na perspectiva de implementação de protocolos que garantam a 

segurança e a saúde física e mental dos trabalhadores de saúde junto à 

Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Estado do Ceará. Apesar disso, os 

problemas continuam. 

Servidores de diversas unidades da atenção primária, secundária e 

terciária têm relatado a falta constantes de EPIs ou a sua disponibilização de 

forma insuficiente / racionada. Muitos, inclusive, precisam recorrer à reutilização 

de materiais descartáveis, máscaras, gorros e aventais artesanais, cuja eficácia 

em ambientes altamente contaminados como postos e hospitais é questionável.  

As entidades compreendem que a alta demanda por EPIs tem provocado 

um intenso desabastecimento no mercado a nível global. Entretanto, quase dois 

meses após o início da pandemia em Fortaleza e com um número cada vez mais 

acentuado de casos confirmados e alguns óbitos, os gestores ainda não 

apresentaram esforços e soluções concretas em prol da vida daqueles que estão 

na linha de frente contra a Covid-19.  

Os protocolos de disponibilização e uso dos EPIs são definidos de forma 

unilateral sem qualquer dialogo ou mesmo desconsiderando o processo de 

negociação com as entidades sindicais, a exemplo de determinações que ferem 

as normas de segurança, como o uso da PFF2 por quinze dias e o uso de 

máscaras cirúrgicas por período superior a duas horas, colocando em risco a 

saúde dos profissionais e consequentemente da população. 

Destacamos que existem protocolos elaborados pelo Ministérios da 

Saúde e Anvisa para a utilização destes equipamentos. Até mesmo a Secretaria 

Municipal de Saúde de Fortaleza publicou seus próprios protocolos, mas que em 

nenhum momento cita o período de reposição ou troca das N95 e PFF2. 



Lembramos que é obrigação do poder público disponibilizar EPIs adequados a 

estes profissionais, ficando o(a) trabalhador(a) desobrigado de cumprir suas 

funções caso não tenha acesso a estes equipamentos. 

Já passou da hora das gestões municipal e estadual darem a devida 

importância à saúde dos trabalhadores da saúde, fundamentais para atravessar 

e vencer a pandemia do novo coronavírus. Trabalhando sem condições 

adequadas de proteção ou com reaproveitamento dos EPIs em desacordo com 

as normas científicos-legais, os trabalhadores da saúde tornam-se vetores de 

infecção e transmissão cruzada (in)direta da infecção pelo Covid-19, ficando 

sujeitos a complicações e alguns, infelizmente, indo a óbito.  

Reforçamos ainda o pedido para que os profissionais tenham acesso 

facilitado aos testes para a Covid-19 e assim possam ser tratados e isolados 

adequadamente, evitando que se tornem vetores da doença para colegas, 

familiares e pacientes com quem têm contato. Além disso, é primordial a adoção 

de mecanismo desburocratizados para concessão de afastamentos decorrentes 

de possíveis contaminações  

Somos responsáveis por prestar assistência a sociedade, mas não somos 

heróis e não estamos imunes à infecção. Seguiremos reivindicando melhores 

condições de trabalho e que a saúde e a vida de nossas trabalhadoras e 

trabalhadores sejam tratadas com respeito e prioridade que merecem pela 

população e, sobretudo, pelo poder público. 

 

ASSINAM ESTA CARTA 

 

 


