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            A Equipe de Enfermagem do Pronto Socorro Adulto do Hospital 

Municipal Dr. Mario Gatti (HMMG), REPUDIA a decisão dos atuais Gestores 

deste hospital em transferir, para outras áreas do hospital, todos os 84 

Profissionais de Enfermagem que atuam neste setor. Uma equipe assídua, 

responsável, capacitada, muito experiente e que desempenha por muitos anos 

suas funções neste Pronto Socorro. 

Para substituir os profissionais, já à partir do dia 06 de janeiro de 2023, 

foi licitada uma empresa para prestação de mão de obra de serviços de saúde. 

A questão foi colocada em pauta na Reunião do Conselho Local de 

Saúde, realizada no dia 7 de dezembro de 2022. Onde o representante da 

gestão e Diretor Técnico Dr. Carlos Henrique Mamud Arca, explanou sobre o 

assunto e explicou sobre a falta de funcionários da enfermagem em todo 

hospital, causada por exonerações, óbitos e aposentadorias.  Esclareceu que 

esta empresa foi licitada para oferecer profissionais de enfermagem para 

postos de trabalho em todo hospital.  



No entanto, por uma decisão da Gestão, foi determinado que todos os 

novos profissionais fossem alocados no Pronto Socorro Adulto. 

Entendemos que essa contratação se faz necessária, visto que  a perda 

de servidores não foi suprida ao longo do tempo. Porém não aceitamos a forma 

como está sendo implantada/ imposta.             

Esses novos profissionais estão sendo contratados com salários abaixo 

do piso nacional, que é uma das principais causas de insatisfação profissional, 

acarretando em rotatividade de equipe, absenteísmo e improdutividade. 

Trata-se de um Pronto Socorro complexo, referência do município em 

atendimentos de Urgências e Emergências. Toda essa equipe, que esta sendo 

subitamente substituída, vem há muitos anos trabalhando, se dedicando e se 

especializando a estes tipos de atendimento.  

Já enfrentamos muitas dificuldades e essa falta de funcionários sempre 

sobrecarregou a todos, mas nunca deixamos que isso prejudicasse a 

excelência do atendimento prestado.  

           Sugerimos que os profissionais concursados sejam mantidos nos seus 

postos atuais, e que a equipe seja completada com profissionais recém 

contratados, suprindo assim o déficit de funcionários. 

Uma equipe mista irá garantir uma melhor adaptação dos recém 

chegados, garantindo a excelência de atendimento aos usuários do SUS. 

 

 

 

           Atenciosamente,  

 

EQUIPE DE ENFERMAGEM  

Pronto Socorro Adulto  

Hospital Municipal Dr. Mario Gatti 

 
 
 
 
 
 
 


