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OF. CRTR/SP nº 143/2020 
São Paulo, 24 de março de 2020. 

 
 

Ilustríssimo Senhor Antônio José Rodrigues Pereira 
Superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP 
Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 255, Cerqueira César. São Paulo – SP, CEP 05402-000. 

 
 
 
Referência: Saúde e segurança do trabalhador da área da saúde no combate à pandemia 
do novo coronavírus (COVID-19). 

 
 

Prezado Senhor Superintendente, meus sinceros cumprimentos. 

 
É de conhecimento amplo e notório o atual estado de calamidade pública pelo 

qual passamos. Unindo esforços - todos os profissionais das áreas da saúde - no enfrentamento 
da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) declarado pela Organização Mundial da Saúde 
no dia 11 de março de 2020, venceremos. 

 
Pesquisa DataFolha1, publicada dia 22 de março de 2020, revelou que 74% 

dos brasileiros tem medo serem infectados pelo novo coronavírus e 73% aprovam a quarentena 
temporário com o isolamento forçado. Esse dado estatístico revela o temor da população 
brasileira em relação à pandemia do novo coronavírus. Esse temor, todavia, não pode – em 
hipótese alguma – justificar atos de violência contra os profissionais das áreas da saúde. 

 
Tristemente, foram registrados casos de agressão contra profissionais das 

áreas da saúde nas dependências da malha metroviária da cidade de São Paulo2. É por esse 
motivo que nos mobilizamos para requer que sejam disponibilizados transportes especiais 
para os profissionais das mais diversas áreas da saúde, notadamente para os técnicos e 
tecnólogos em Radiologia, bem como a disponibilização de vagas no estacionamento dessa 
instituição. 

 
 
 

1 Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/03/maioria-tem-medo-de-coronavirus-e-apoia- 
medidas-de-contencao-diz-datafolha.shtml 
2 Fonte: https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/20/profissionais-da-saude-sao- 
agredidos-no-caminho-para-os-hospitais-em-sp.htm 
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Cabe ressaltar, nesse ponto, a extrema importância dos profissionais 
operadores das técnicas radiológicas no combate ao coronavírus. Explico, o próprio Protocolo 
de Tratamento do novo coronavírus editado pelo Ministério da Saúde deixa claro que os “casos 
suspeitos ou confirmados de coronavírus que não necessitem de hospitalização e o serviço de 
saúde opte pelo isolamento domiciliar, o médico poderá solicitar RX do tórax”3. 

 
É necessário deixar claro, ainda, que o exame de tomografia computadorizada 

apresenta resultados de detecção precoce do novo coronavírus mais eficientes que os exames 
de DNA, segundo pesquisas Radiological Society of North America4. 

 
Outro ponto, igualmente importante, é a aparente negligência com que os 

profissionais das áreas da saúde vêm sendo tratados em relação aos fornecimentos dos 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Nota-se que deverá o empregador fornecer ao 
empregado todos os equipamentos de proteção individual necessários ao bom e seguro 
desempenho de suas funções. 

 
Segundo a Norma Regulamentadora NR6 da Secretaria de Trabalho do 

Ministério da Economia, a empresa é obrigada a fornecer, gratuitamente, EPI adequado ao 
risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento. As infrações aos preceitos legais 
e/ou regulamentadores sobre segurança e saúde do trabalhador serão penalizadas com a 
aplicação de multa. 

 
Nos casos dos profissionais da saúde responsáveis pelo atendimento de casos 

suspeitos ou confirmados do novo coronavírus deverão ser fornecidos: 

 
1) insumos para a higienização das mãos com preparação alcoólica 

frequente; 
2) Gorro; 
3) Óculos de proteção ou protetor facial; 
4) Máscaras de proteção respiratória individual com eficácia mínima da 

filtração de 95% das partículas (N95 ou equivalente); 
5) Avental impermeável de mangas longas e; 
6) Luvas de procedimento. 

 
3 Protocolo de Tratamento do Novo Coronavírus (2019-nCoV), Atendimento e Tratamento – pág. 13. Primeira 
edição, 2020. Publicada eletronicamente na Biblioteca virtual em saúde do Ministério da Saúde 
(www.saude.gov.br/bvs). 
4 https://www.reuters.com/article/us-china-health/coronavirus-death-toll-leaps-in-chinas-hubei-province- 
idUSKBN207025 
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Deve-se observar, ainda, que é vedada a circulação pelo serviço de saúde 

utilizando os EPIs. Estes devem ser imediatamente removidos após a saída do quarto, 
enfermaria ou área de isolamento. Evitando-se, dessa forma, a disseminação do vírus e a 
proliferação do número de contágios. 

 
Para além de todas as amplamente divulgadas recomendações, infelizmente 

temos recebido inúmeras denúncias de que o Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da USP tem se negado a fornecer máscaras N95, ou similares, álcool em gel para 
limpeza de equipamentos, além de restrições ao uso do estacionamento. 

 
Não há motivo para nos alongarmos no absurdo do não fornecimento de 

álcool em gel e EPIs adequados aos funcionários. Essas falhas devem ser objeto de resolução 
imediata por parte deste Hospital, que é referência em toda a América Latina. 

 

Foco minha atenção, agora, para a necessidade de utilização do 
estacionamento por parte dos profissionais da área da saúde, notadamente dos técnicos e 
tecnólogos em radiologia. 

 
É de conhecimento de todos o alto nível de contágio do novo coronavírus. 

Limitar a circulação desses profissionais nos transportes públicos (para aqueles que possuam 
veículos particulares) é medida que se impõe visando combater a atual crise de saúde pública 
mundial. 

 
Já a recusa em fornecer acesso às vagas de estacionamento do Hospital das 

Clínicas é erro retumbante e falha patente em nossa missão de combater a disseminação do 
novo coronavírus. 

 

 
premente de: 

Dessa forma, é o presente ofício para requerer e notificar da necessidade 

 
1) Fornecer os devidos EPIs (máscaras N95) aos profissionais das 

técnicas radiológicas; 
2) Fornecer álcool em gel para a higienização procedimental e dos 

equipamentos utilizados pelos profissionais das técnicas radiológicas 
e; 

3) Fornecer vagas de estacionamento aos profissionais das técnicas 
radiológicas, visando diminuir o tempo de exposição com os demais 
cidadãos durante a utilização do transporte coletivo. 
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Confiante de podermos contar com a mais absoluta, ampla e irrestrita 

colaboração no combate à disseminação do novo coronavírus, é o presente ofício para alertar 
da necessidade canalizarmos esforços no atendimento correto dos mais diversos casos com os 
quais iremos nos deparar nos dias vindouros – sempre respeitando os protocolos estabelecidos. 
Enviamos nossos mais sinceros votos de gratidão e encorajamento. 

 
Sem mais, era o que tinha a informar e solicitar. 

 
 
 
 

                                                          
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 5ª Região 

Júlio César dos Santos 
Diretor Presidente 


