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Ofício RNP+Ceará 001/2018

Fortaleza, 11 de janeiro de 2018

À secretaria de saúde do município de Tauá Ceará.
Secretário Dr. Joel Campos.

CARTA DE REPÚDIO A DEMISSÃO DE PROFISSIONAIS DO SAE TAUÁ
A Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS (RNP+CEARÁ) criada a partir
de 1998, Em Fortaleza/ceará.
Senhor secretário de saúde do município de Tauá Dr. Joel campos, A RNP+CEARÁ, Rede
Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS Vem através desta REPUDIAR a Atitude desta
secretaria ao demitir os profissionais de saúde DR. ANTUNES DE MOURA JUNIOR E A
ENFERMEIRA SANDRA MARIA CARVALHO CAVALCANTE BASTOS do SAE- serviço de
Atendimento Especializado a pessoas vivendo com HIV. A demissão destes profissionais os
únicos deste município treinados pelo estado durante seis meses para este atendimento, hoje
demitidos sem qualquer comunicado prévio deixa os pacientes no mais completo abandono sem
qualquer informação de como e onde continuar seu tratamento. O que consideramos:
1- Um verdadeiro descaso com quem vive com HIV no município de Tauá.
2- Viola a LEI Nº 12.984 de 02 de junho de 2014, que fala em recusar ou retardar
atendimento de saúde.
3- Também não justifica Tal Ato “O Corte de gastos” de um serviço aberto a tão pouco
tempo mais que de grande importância para os pacientes que não precisaria se deslocar
para seu atendimento em fortaleza quando já temos o hospital são José superlotado que
necessita desta descentralização junto aos municípios caso os gestores municipais
Assumissem suas responsabilidades locais.
A RNP+Ceará, espera que o secretario em nome do prefeito de Tauá Dr. Carlos Windson
REVOGUE sua decisão READMITINDO em caráter de urgência os profissionais Medico e
Enfermeira para que não tenhamos maiores transtornos e prejuízo que só alteraria o estado
clinico, psicológico Aumento da Carga Viral e diminuição de CD4 aos pacientes HIV+ atendidos
e residentes deste município.
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