OF. ___/2021 – SINDTIFES PARÁ

Belém (PA), 27 de janeiro de 2021

PARA: SUPERINTENDÊNCIA DO COMPLEXO DE HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS DA UFPA (CHUUFPA)/ EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH)
Dra. Regina Fátima Feio Barroso – Superintendente
C/C: REITORIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ – UFPA
Prof. Dr. Emmanuel Zagury Tourinho – Magnífico Reitor
ASSUNTO: VACINAÇÃO CONTRA COVID-10

Prezada Superintendente,
Solicitamos explicações sobre o plano de vacinação dos trabalhadores do Complexo
de Hospitais Universitários da UFPA, pois o Sindicato tomou conhecimento sobre a
desorganização e total ausência de divulgação dos critérios definidos pelo Complexo para
aplicação das 500 doses recebidas da Secretaria Municipal de Saúde (SESMA), ocorrida nos
dias 21 e 22/01/2021. Ademais, também recebemos denúncias de que trabalhadores que
foram convocados para a vacinação foram tratados com desrespeito por gestores do CHU,
tendo sido xingados e ofendidos nos corredores e filas do HUJBB, onde ocorria a vacinação.
Temos total entendimento de que não existem vacinas suficientes para imunização
sequer dos grupos prioritários elencados nos Planos de Imunização. Também
compreendemos que está situação é causada pelo negacionismo e a política genocida do
governo federal, a qual acaba por ampliar a insegurança da população, gerando até disputas
e conflitos internos nas unidades de saúde de todo o país.
Contudo, consideramos que diante desse quadro de insuficiência de vacinas para
atender todos os trabalhadores da saúde, é indispensável que haja transparência e ética nos
critérios de definição dos cronogramas de vacinação, de modo a combater a ocorrência de
"fura-filas" e a cultura do "jeitinho brasileiro", isto é, da corrupção em um momento tão
crítico da crise sanitária pela qual estamos passando.
Por isso, solicitamos que a Superintendência divulgue com transparência e
detalhamento o cronograma de imunização dos trabalhadores dos HUs João de Barros
Barreto e Bettina Ferro Souza, expondo os critérios de prioridade:
1. Quantidade total de trabalhadores que atuam nos Hospitais Universitários,
indicando seus vínculos e setores de atuação (assistência direta à pacientes com síndrome
gripal; demais áreas assistenciais; setores administrativos...);
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2. Quantidade total de trabalhadores que deverão ser imunizados nos HUs (existe a
possibilidade de trabalhadores que atuam em outras unidades de saúde e sejam imunizados
em outros locais);
3. Previsão de recebimento de doses pela SESMA. Sabe-se que o Complexo já
recebeu 500 doses para uma primeira etapa. Quando será a aplicação da segunda dose?
Qual a previsão de uma segunda etapa?
4. Divulgação do cronograma global de imunização nos HUs e os critérios para o
estabelecimento das listas de trabalhadores que serão vacinados em cada etapa. Quando e
onde essas listas serão divulgadas?
Por fim, além das respostas aos questionamentos acima, solicitamos uma reunião
com esta Supeintendência para tratar sobre o tratamento do CHU com os trabalhadores do
HU Bettina.

Marcos Antonio Luz Soares
Coord. Geral do SINDTIFES PARÁ
(91) 98292-7025

Tais Ribeiro Ranieri
Coord. Geral do SINDTIFES PARÁ
(91) 98149-6509
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