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NOTA DE APOIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE  

AOS TRABALHADORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. 

 

O Conselho Municipal de Saúde de Vitória da Conquista, órgão colegiado com a 

responsabilidade legal de defender e garantir a exequibilidade dos princípios fundantes do 

Sistema Único de Saúde (SUS), que se sustentam na universalização, equidade e 

integralidade das ações e serviços de saúde, em reunião ordinária do dia 20/01/2021 após 

discussão e aprovação por maioria absoluta do seus membros, vem a público hipotecar o 

seu irrestrito apoio e solidariedade à todas as categorias que compõe o universo dos(as)  

trabalhadores e trabalhadoras de saúde do município diante do ataque decorrente da 

inadequada condução técnica e política adotada pela Secretaria Municipal de Saúde de 

Vitória da Conquista, reforçada pela Diretoria de Vigilância à Saúde e sua Coordenação de 

Imunização, no planejamento do processo de vacinação contra o Coronavirus, que de 

maneira atabalhoada sujeitou a todas as categorias laborativas da saúde passar por severos 

constrangimentos, desgastes e desrespeito para ter acesso à primeira dose da vacina 

CoronaVac, iniciada em 19 de janeiro do corrente ano no municipio.  

Não obstante, a beleza, funcionalidade, financiamento e o compromisso irrevogável com 

métodos, normas técnicas científicas e as regulações sóciotécnicas da profissão, dentro do 

SUS, nada disso seria minimamente possível sem a efetiva e qualificada participação direta 

dos(das) trabalhadores de saúde. São exatamente os(as) trabalhadores(as) do SUS, neste 

momento agredidos pela ingerência da gestão, que possibilitam o desenvolvimento 

contínuo da rede, elevando os níveis de complexidades que o torna um dos maiores e mais 

sofisticados sistemas de saúde pública do mundo. São esses (as) trabalhadores (as) que 

fazem as ações e os serviços de saúde funcionar na ponta, aliás, garante a oferta na rede 

do simples atendimento para avaliação da pressão arterial na Atenção Primária ao 
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complexo transplante de órgãos que o torna integral, universal e gratuito para toda a 

população do país dentro do território brasileiro e com níveis de resolutividade altíssimos.  

A gestão atual parecer desconhecer a trajetória dos(as) trabalhadores (as) da saúde pública 

no Brasil desde a Constituição Federal de 1988 para construir e amarrar dentro da carta 

magna, a lei nº 8080 de criação do SUS, ao  demonstrar desrespeito àqueles  que vêm 

possibilitando o acesso universal a um sistema público de saúde sem descriminação, e que  

ironicamente, são vítimas da descriminação desse governo.   

Graças à incansável luta dos(as) trabalhadores(as) da saúde que a população brasileira 

passou a ter a possibilidade de acesso à atenção integral à sua saúde, com cuidados 

assistências como direito de todo povo brasileiro. O SUS está presente na formação e no 

semblante acolhedor dos trabalhadores da saúde que lhe orienta na apropriada concepção 

de um novo ser, passando por todos os cuidados necessários com a gestação, o nascimento 

e se estendendo por toda a vida. 

A Secretaria Municipal de Saúde não demonstra nenhum respeito aos trabalhadores(as) da 

saúde que cuida de fato da saúde da classe trabalhadora e das inúmeras populações 

vivendo nas mais diversas situações de vulnerabilidades e riscos de vida nas áreas 

periféricas, campesinas, quilombolas, povos originários, povos de terreiros e ribeirinhos, e 

fazem sem qualquer distinção de classe, gênero, cor e orientação sexual porque entendem 

que a vida do ser humano está sempre em primeiro lugar  

Mesmo com todas as dificuldades criadas por esta gestão, são os trabalhadores da saúde 

que oferecem as condições e o conhecimento técnico cientifico que proporciona melhor 

qualidade de vida da população, realizando a intervenção curativa quando necessário, mas 

vislumbrando a prevenção e a promoção da saúde, especialmente neste momento em que 

a humanidade passa por uma das mais trágicas pandemias que o planeta já conheceu.  

Não é pela benevolência de nenhum gestor que a saúde funciona, contudo seu 

funcionamento se dá pela indispensável presença dos trabalhadores, pois acreditamos que 
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sem eles na linha de frente não se garante a universalização da saúde como um direito de 

cidadania. São sujeitos sociais ativos portadores de direitos que compreende que só é 

possível assegurar tais direitos com a presença forte do Estado Democrático de Direito, 

assegurando o acesso da população a todas e quaisquer ações e serviços de saúde.  

Essa gestão desconhece o comportamento profissional equânime dos(as) 

trabalhadores(as) da saúde que visa diminuir as desigualdades assombrosas que persistem 

nossas populações, pois embora todas as pessoas tenham direitos aos serviços, 

compreendemos que as pessoas não são iguais e por isso se garante condições diferentes 

porque existem necessidades distintas. Os trabalhadores da saúde sabem que equidade é 

a garantia de tratamento diferente para pessoas diferentes em suas necessidades, 

priorizando maior atenção onde a privação é maior.  

São os trabalhadores da saúde que buscam na prática oferecer integralidade dos serviços 

porque compreender as pessoas com um todo em suas especificidades e carências. Daí a 

defesa do SUS para integrar as ações e serviços de promoção de saúde, a prevenção de 

doenças, o tratamento e a reabilitação, articulando saúde com outras políticas públicas, 

tornando a saúde uma ação de intersetorialidade ligando todas as outras áreas com 

impactos positivos na qualidade de vida das populações.  

Neste sentido, o CMS reitera o seu apoio a toda a categoria de trabalhadores e 

trabalhadoras de saúde tempo em que recomenda à gestão municipal a elaboração de um 

plano de vacinação adequado e que garanta e contemple de forma respeitosa e oportuna 

o acesso ao insumo de prevenção à todos aqueles que heroicamente se encontram em 

todos os espaço de assistência à população exposta, suspeita ou acometida pela COVID-19.   

 

Vitória da Conquista, 22 de janeiro de 2021. 

 
 
  


