6. Os profissionais (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, etc) são capacitados ?
Em sua grande maioria, sim
Nao
Sim
Nem sempre
Não pela empresa, as capacitações se dão por conta e iniciativa do funcionário
A maioria
Não!! Falta assistência por falta da empresa em manter a atualização da equipe
Sim
Sim
A maioria
Nem sempre
Em sua grande maioria, sim
Não
Não

Nao
Pouco, nenhum.incentivo quanto a cursos de aperfeiçoamento
Sim
sim
Não
Nao
A grande maioria
Não
Na sua maioria, sim
Sim
Sim
Sim ou em processo de se capacitarem
Não
Nao
Sim
Sim
Maioria sim
Sao capacitados porém atualizações são indispensáveis
Enfermagem precisa melhorar
Nem todos
Alguns
Sim
Em parte . Não há capacitações por parte da empresa e também não há requisitos mínimos
do currículo dos médicos , como cursos em emergência, residência médica , entre outros
Nem todos
Sim ou em processo de se capacitarem
Nao
Não, há enfermeiros sem experiência, contratados por amizade
Sim
Nao
Na sua maioria, sim. Mas tem alguns colegas que já não deveriam estar fazendo plantão no
SAMU.
Sim
sim
Nem todos, alguns profissionais médico e da equipe de enfermagem não tem capacitação
adequada para trabalhar com APH.
Não

Sim
sim
De maneira geral sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
A grande maioria não
Sim
Em sua maioria sim
Sim
Sim
Sim
Situação é mista com tendência a melhor qualificação
Sim
Sim
Alguns
Sim
Sim em parte
Sim
Sim
Sim
Em parte, carecemos de treinamento e educação continuada.
A grande maioria
Parcialmente
Alguns não
Sim
Os profissionais são bons, mas não há padronização na contratação
não ocorre capacitação periódica há mais de 3 anos, o Núcleo de estudos realiza aulas fora
do horário de trabalho com frequencia a cada 45-60 dias
sim
Sim
Nao
Sim
Sim

Sem qualidade, somente para cumprir protocolo
Sim
sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Alguns
Quase a totalidade! Mas o NEP, que fica sob responsabilidade da SES não é atuante!!
Não
Sim
sim
Não.
SIM
Sao capacitados porém atualizações são indispensáveis
Sim
Sim
Não todos
Sim, porém poderiam haver mais capacitações fornecidas pela coordenação
Necessita melhorar
Pouco
Nao
Sim
Alguns
Sim
Sim
Nem todos
Sim
Nao
Não. Ao mesmo tempo existem profissionais ótimos, regulares e péssimos. Não existe um
plano de capacitação continuada ou mesmo de capacitação ADEQUADA quando do início das
atividades no SAMU.
Apenas parcialmente
Sim

Nem todos
Nem todos
Sim
A maioria
Parcialmente
Sim
Não
sim
Sim
Nem todos.
Sim
Sim
Não. Ao mesmo tempo existem profissionais ótimos, regulares e péssimos. Não existe um
plano de capacitação continuada ou mesmo de capacitação ADEQUADA quando do início das
atividades no SAMU.
Sim. Em sua grande maioria são profissionais experientes e capacitados.
Sim quase que totalmente.
Alguns sim, alguns não. Temos algumas capacitações ministradas pelo NEU.
Sao capacitados porém atualizações são indispensáveis
sim
Apenas alguns.
Sim
pouca ou nenhuma experiência em emergência por alguns profissionais, de forma geral,
poucos profissionais com residência médica ou pós-graduação
nao!!!
nenhum!!!
Na sua maioria sim
Sim
Parcialmente
Depende do interesse individual, pela empresa, não são
Sim
Não.
Sim, buscam atualização
, geralmente com recursos próprios
A maioria
Não
Alguns

Uma parcel dos técnicos de enfermagem das unidades de suporte básico da mesorregião Sul
apresentam dificuldades básicas em atender as necessidades do serviço
Sim
Sim a equipe e capacitada porém este ano tivemos poucos cursos de capacitação!
sim, são
Não
Não
Sim.
Nem todos
Sim
Uma parcel dos técnicos de enfermagem das unidades de suporte básico da mesorregião Sul
apresentam dificuldades básicas em atender as necessidades do serviço
Nem todos
Não ocorrem capacitações fornecidas pela empresa
Não
Sim
Parcialmente.
Não com a frequência necessária
a maioria nao
Sim em sua maioria.
Nao
São
Sim.
Nao
Sim
Sim
Sim
Sim
A empresa não realiza nenhum tipo de educação continuada
Sim
Os profissionais que trabalham na USA sim, já os que trabalham nas USBs não são
capacitados.
sim
Sim
Grande parte
Sim
Não pela empresa

Sim
A empresa não realiza nenhum tipo de educação continuada
Todos deveriam ter cursos de capacitação permanentes, o que não ocorre
Sim
são

14. Se respondeu NÃO na pergunta anterior, quais são os problemas encontrados?
CRE na possui alojamento. A base da USA é compartilhada com os bombeiros, alojamento
conjunto e etc.
Nop
Não temos local para descanso
Isso na base do saco dos limões, limpeza inadequada, ratos, lixo próximo ao local de
descanso, esgoto a céu aberto
Repouso médico inadequado, com uma cama com colchão velho trazida da antiga base do
samu e adquirida pelos médicos
Colchões velhos, insuficiente para todos
Camas velhas, colchões velhos, armários velhos
Não temos local para descanso
Não temos local para descanso
Colchões velhos, insuficiente para todos
Isso na base do saco dos limões, limpeza inadequada, ratos, lixo próximo ao local de
descanso, esgoto a céu aberto
CRE na possui alojamento. A base da USA é compartilhada com os bombeiros, alojamento
conjunto e etc.
Péssimo colchão, sem roupas de cama, cadeiras quebradas.
Péssimo colchão, sem roupas de cama, cadeiras quebradas.
Lugar para descanso nao existe!
N r3spondi nao
Dormitório sem ventilação.
alojamento para todos muita gente area para convivencia muito ruim
.
O Espaço ocupado não é hospitaleiro
Respondi sim
Nao

CR NÃO PUSSUI DESCANSO MÉDICO
Área de repouso precária, cadeiras ( que nos médicos compramos) precisam sempre de
manutenção!
Precário
Adequadas
na regulação o quarto está em más condições
Condições de higiene, péssimo conforto, mobiliário velho, colchões velhos, não tem roupas de
cama...
Cadeiras, mesa, espaço inadequado
As cadeiras estão sempre quebradas
Base é antiga, pequena, por vezes encontrei ratos correndo pela copa
Cadeiras estão bem ruins, com pregos esperando os braços, tortas, outras tem que ficar se
equilibrando.
Somente uma baia tem ajuste de altura
Pouco espaço, mobiliário velho e em mau estado de conservação, definitivamente não são
ergonômicos
Mal conservados, ergonometricamente inadequados
Cadeiras quebradas na central de regulação. Nem sempre temos álcool líquido e papel para
realização de higienização das bancadas de trabalho. Não temos um local adequado de
descanso, sem banheiro adequado no conforto médico. Conforto médico é na mesma sala da
coordenação de enfermagem, aonde tem mesa para realização de refeições e local aonde se
armazenam equipamentos dos mais diversos. A cama que temos para descanso e o ar
condicionado foi uma aquisição dos médicos. O sofá que se encontra na sala está todo
rasgado e quebrado, sem condições. Falta papel higiênico em alguns plantões.
Lugar apertado e improvizado
Camas com colchões velhos , sem manutenção . Locais insalubres
Tamanho, limpeza, organização , sanitizacao
Adequadas
cadeiras quebradas, em falta, sem ergonomia,
Cadeiras mal estado, colchões e camas sem condições
Conforto médico num depósito empoeirado. Cadeiras deterioradas e que foram compradas
por conta dos médicos
Mobiliário, cadeiras sucateadas uma vergonha
Manutenção preventiva das VTR negligenciadas rotineiramente, sem fazer sequer
balanceamento e geometria delas. Problemas relatados são protelados pela empresa até que
surjam problemas maiores. É frequente a falta de EPI adequado, especialmente para o
atendimento às suspeitas de COVID. Monitor multiparametros e respirador com falhas
frequentes. Bombas de infusão sucateadas e em número insuficiente. Dificuldade para
reposição de medicamentos após os atendimentos, especialmente nos finais de semana.
Não há leito de descanso para jornadas de 12h de trabalho
Condições ergonômicas ruins na Central de Regulação de Emergências no 8º BPM Joinville
(cadeiras quebradas, sem manutenção, computadores obsoletos, mobiliário quebrado e não
ergonômico, piso com defeitos e sem manutenção, ar-condicionado quebrado/insuficiente,
local de alimentação pequeno e subdimensionado, conforto médico dividido por divisória
parcial com setor administrativo da OZZ, banheiro do conforto/adm em péssimas condições)
Exemplificando, os médicos e funcionários adquiriram Ar condicionado para o "conforto
médico e adm", os médicos adquiriram cama para o "conforto médico". Base da Rua Max

Colin (onde fica a USA-01 Joinville) com conforto médico com camas quebradas, sem
manutenção e troca de colchões, sem energia elétrica em diversas tomadas, conforto
conjunto com técnicos e socorristas das unidades básicas, ar condicionado insuficiente,
aquecimento de ambiente ausente) banheiro em quantidade insuficiente. Ausência de
mobiliário para preenchimento de prontuários / livros ata / dentre outros. Vale alimentação em
valor insuficiente.
x
Alojamento inadequado, sem conforto e sem privacidade ao medico
Precário
cadeiras, computadores, mobiliário, instalações prediais, iluminação e climatização
inadequadas
Quarto inadequado, diversas falhas
Cadeiras para os reguladores de qualidade ruim e não ergonômicas
Instalações não são adequadas
Cadeiras da regulação com ergonomia limitada.
Cadeiras da regulação com ergonomia limitada.
Pintura, hidráulica, telhas quebradas e móveis sucateados
móveis estragados, salas sem a separação apropriada, ausência de privacidade
Cadeiras ruins na central de regulação
Cadeiras na CR muito velhas, desconfortáveis. Assento do banco da ambulância no banco do
carona com encosto sem estofado, duro.
Base tem inadequações sanitárias
Falta de alojamento na Central de Regulação
Cadeiras da regulação com ergonomia limitada.
Sim
Colchões mofados, sem base fixa, estamos inprovisados em locais emprestados por outras
instituições
Não realiza as manutenções simples como quebra da descarga, rachado na caixa da água ...
Viaturas passando o prazo de manutenção ou colocadas peças velhas. Bases sem condições
adequadas de higiene, mobiliário e espaço. Profissional de limpeza apenas do horário das
08:0” as 17:00
Cadeiras pouco ergonômicas para longas horas
Mobília quebrada e camas com mofo! É uma lista infinita
Cadeiras ruins; espaço apertado!
Não há estrutura alguma por parte da empresa. Utilizamos a base do Cobom, o seu
dormitório, com camas que os médicos compraram. As cadeiras da regulação são péssimas e
vivem quebradas.
Respondi sim em sao joquim
Ambiente de dormitório insalubre com várias pessoas aglomerados, refeitório inadequado,
mobiliário sem ergonomia na regulação.
Tão inadequado que a base foi interditada na última semana
Falta roupa de cama e mobiliário no quarto. Não temos um espaço adequado para refeições
na regulação. Não há um banheiro que ofereça discrição e privacidade na regulação.

Bases não tem condições, a equipe que faz desinfecção.
Sem estrutura física. Sala com espaço insuficiente para 6 pessoas, cadeiras desconfortáveis
(principalmente pra quem faz 24h), constantes atritos com COBOM devido utilização
compartilhada dos ambientes. Os climatizadores estão sempre com problemas de vazamento
e não resfriam o suficiente.
Mais fácil ver o que está certo. Higiene, local, etc
não há local para expurgo adequado nas bases avançadas, o ambiente de convivência está
repleto de lixeiras de material infectante. A limpeza da central de regulação é péssima,
convivemos com mofo e muita poeira, além de pombos no forro da central, que são vetores de
diversas doenças. O chão é higienizado 1x ao dia, porém, cortinas, janelas e paredes repletas
de poeira e mofo.
Sala da CR pequena para a quantidade de pessoas que trabalham nela. Barulho intenso por
ruídos externos ( muitas vezes não se entende o que o solicitante fala). Tem uma empresa de
aço e ferro com muito barulho na frente da CR. Aparelhos de telefone muito ineficientes.
Equipamentos de informática lentos e desatualizados. Ar condicionado não funciona há pelo
menos 5 meses, mesmo com a pandemia ou abre-se a janela e não se entende nada das
ligações quando o solicitante fala ou fecha-se a janela e todos ficam respirando mesmo ar,
com muito calor, sem ventilação.
Precário
Mobiliário, cadeiras sucateadas uma vergonha
Colchão velho , ar não funciona direito
Sim
USB e usa femininos dividem o mesmo quarto, espaço é pequeno; quarto usa masculino com
condições de alojamento não compatíveis com a portaria(ex: material de limpeza, respirador e
incubadoras no quarto da equipe), sem manutenção, mofo e umidade nas paredes; cadeira de
regulação Médica foi comprada através de vaquinha entre os membros da equipe, pois as
disponibilizadas não permitiam reclinar e não possuíam descanso para os pés; somos
obrigados a passar o horário de regulação com câmeras monitorando o serviço, sem
momento para descanso, proibidos até de deitar para esticarmos o corpo quando o telefone
não está tocando, somos obrigados a permanecer debaixo de todas as lâmpadas ligadas,
provocando ardência nos olhos no período noturno, médico regulador único, que impossibilita
de nos alimentarmos ou irmos ao banheiro em horários de pico (cada vez mais comuns)
Sim
Sala da CR pequena para a quantidade de pessoas que trabalham nela. Barulho intenso por
ruídos externos ( muitas vezes não se entende o que o solicitante fala). Tem uma empresa de
aço e ferro com muito barulho na frente da CR. Aparelhos de telefone muito ineficientes.
Equipamentos de informática lentos e desatualizados. Ar condicionado não funciona há pelo
menos 5 meses, mesmo com a pandemia ou abre-se a janela e não se entende nada das
ligações quando o solicitante fala ou fecha-se a janela e todos ficam respirando mesmo ar,
com muito calor, sem ventilação.
Colchões mofados, sem base fixa, estamos inprovisados em locais emprestados por outras
instituições
Respondi sim em sao joquim
Não realiza as manutenções simples como quebra da descarga, rachado na caixa da água ...
.
sem armários para almoxarifado adequado, sem farmácia adequada, sem alocação dos
funcionários de forma adequada
São adequados
Cadeiras quebradas na central de regulação. Nem sempre temos álcool líquido e papel para
realização de higienização das bancadas de trabalho. Não temos um local adequado de

descanso, sem banheiro adequado no conforto médico. Conforto médico é na mesma sala da
coordenação de enfermagem, aonde tem mesa para realização de refeições e local aonde se
armazenam equipamentos dos mais diversos. A cama que temos para descanso e o ar
condicionado foi uma aquisição dos médicos. O sofá que se encontra na sala está todo
rasgado e quebrado, sem condições. Falta papel higiênico em alguns plantões.
Temos problemas no mobiliário e na conservação, haja vista que a SES não faz reposição e
nem manutenção dos mesmos!
Nao temos alojamento na central de regulação.
Cadeiras, conforto médico precário
Camas ruins com colchões péssimos, dificultando o minimo de conforto nos horários mais
tranquilos.
Ergonomia péssima.
Há deficiência de ambulâncias avançadas na região
Cadeiras estão bem ruins, com pregos esperando os braços, tortas, outras tem que ficar se
equilibrando.
Somente uma baia tem ajuste de altura
Em algumas bases é deficitária , a que trabalho tem boa estrutura
Cadeiras, conforto médico precário
falta de espaço, falta de estrutura, falta de móveis
Faltam utensílios domésticos, eletrodomésticos, camas, colchões...
Cadeiras , computadores ,
Mobiliário, cadeiras sucateadas uma vergonha
Respondi sim
Cadeiras quebradas na central de regulação. Nem sempre temos álcool líquido e papel para
realização de higienização das bancadas de trabalho. Não temos um local adequado de
descanso, sem banheiro adequado no conforto médico. Conforto médico é na mesma sala da
coordenação de enfermagem, aonde tem mesa para realização de refeições e local aonde se
armazenam equipamentos dos mais diversos. A cama que temos para descanso e o ar
condicionado foi uma aquisição dos médicos. O sofá que se encontra na sala está todo
rasgado e quebrado, sem condições. Falta papel higiênico em alguns plantões.
Cadeiras quebradas
Área de repouso precária, cadeiras ( que nos médicos compramos) precisam sempre de
manutenção!
Cadeiras velhas e de ma qualidade, quebradas
Camas com 8 anos de uso. Sem colchões, encardidas, qbradas, indispõem roupas de cama.
Mobiliário, cadeiras sucateadas uma vergonha
Falta local adequado para preenchimento de prontuários e fichas de atendimento, camas em
condições ruins.
Nao
Insalubridade
Cadeiras velhas e de ma qualidade, quebradas
Cadeiras velhas e de ma qualidade, quebradas

Camas com 8 anos de uso. Sem colchões, encardidas, qbradas, indispõem roupas de cama.
Cadeiras em péssimas condições
Falta roupa de cama e mobiliário no quarto. Não temos um espaço adequado para refeições
na regulação. Não há um banheiro que ofereça discrição e privacidade na regulação.
Cadeiras ruins na central de regulação
Não possui uma central de regulação própria adequada. A Central do SAMU é Compartilhada
com a policia militar e com o radio operador dos bombeiros voluntários.
Não possui conforto médico. O suposto conforto, corresponde a uma sala que faz divisão com
o administrativo. Os próprios médicos do SAMU tiverem que comprar uma cama e um ar
condicionado, com o próprio dinheiro.
Não possui refeitório que comporte a equipe local.
Na Central de regulação não possui computadores adequados, cadeira em bom estado de
uso.
Na Base do SAMU- onde fica a equipe da USA é divida com as equipes das ambulâncias
básicas do município. Não possui infraestrutura adequada para o estacionamento das
ambulâncias; armazenamento de insumos e conforto para a equipe de plantão.
sem comentarios
Móveis inadequados
Base Saco dos Limões com mesas improvisadas com prancha rígida, esgoto a céu aberto,
alojamentos em conteineres ja desgastados, sem segurança com várias invasões relatadas.
Central de Regulacao com mobília antiga, sem lugar para descanso, teclado e mouse do
computador desgastado, etc.
Principalmente cadeiras adequadas na central de regulação
Conforto médico num depósito empoeirado. Cadeiras deterioradas e que foram compradas
por conta dos médicos
Falta local adequado para preenchimento de prontuários e fichas de atendimento, camas em
condições ruins.
Na central de regulação de Chapecó o ponto crítico são as cadeiras da regulação. Algumas
poucas são ergonômicas e oferecem apoio para as costas, sendo muito desconfortável 12
horas de trabalho em uma cadeira ruim. No repouso da regulação a roupa de cama não é
trocada regularmente.
Cadeiras quebradas, velhas, ergonometria péssima, cama foi comprada particular mas as
condições do conforto como um todo são ruins, espaço dividido com administrativo, banheiro
não funciona, não há privacidade.
sofá quebrado, não há cadeiras suficientes.
Cadeiras estão bem ruins, com pregos esperando os braços, tortas, outras tem que ficar se
equilibrando.
Somente uma baia tem ajuste de altura
assento para enfermeiros péssimo, cinto de segurança de dois pontos.
Não há armários para guardar, tem poltrona na central de regulação porém adquirida com
recurso próprio dos médicos.
Infra estrutura- necessidade de locais apropriados/individualizados para o repouso,
leitura(estudo) com banheiros higienizados e adequados para sua utilização
não há roupa de cama, travesseiros
nenhum
nenhum
Si
Conservação precária. Falta limpeza na base. Parece um cortiço

Não temos um banheiro descente para tomar um banho após o plantão para não chegarmos
em nossas residências contaminados.
Dormitórios ruins
Base usa01 - sedida pelo município, com muitos buracos na entrada e má conservação
Base usa02 - teto caindo, sendo necessário amarrações - ar condicionado mal funcionante e
antigo (sem filtro) - além de localidade isolada do município de Jaraguá do Sul, oque aumente
em muito tempo resposta de ocorrência APH
Péssimas cadeiras na Central de Regulação e péssimo mobiliariário e colchões na base. Nós
médicos tivemos que comprar um colchão e um ar condicionado nos na CR.
Não é local exclusivo do samu/ cedido/ condições razoáveis.
*
em Itajaí, estamos locados no quartel do bombeiro. A farmácia foi colocada em um local que
não era usado, ou seja, não é um ambiente próprio. Não há capacitação prática há muito
tempo e não há qualquer ajuda por parte da empresa que se faça cursos de aperfeiçoamento
São mal conservadas, com mofo, fios soltos
As acomodações da base de Criciuma são nos fundos da garagem dos veículos dos
bombeiros. O quarto é coletivo para homens e mulheres.
Caseiras quebradas teclado em mal estado conservaçao letras apagadas
Respondi Sim
estamos acomodados dentro da base operacional dos bombeiros. As acomodações são
modestas mas cumprem a função
Sem quarto para repouso na base da USA
nem sequer agua para beber temos
Não são conservados, não são ergonômicos e não há quantidade suficiente.
Ambulâncias antigas, ar condicionado quebrado, cadeiras da CR em más condições
Cadeiras quebradas. Para melhorar temos que comprar com dinheiro proprio rachado entre os
funcionarios.
As acomodações da base de Criciuma são nos fundos da garagem dos veículos dos
bombeiros. O quarto é coletivo para homens e mulheres.
Local improvisado de descanso, cadeiras muito ruins e varias cadeiras quebradas, parte
eletrica das cabines improvisada com muitos problemas e risco de curto circuito, bases das
USA com locais improvisados de descanso
Mesa e cadeira para estudo inadequadas. Espaço pequeno para acomodação
em Itajaí, estamos locados no quartel do bombeiro. A farmácia foi colocada em um local que
não era usado, ou seja, não é um ambiente próprio. Não há capacitação prática há muito
tempo e não há qualquer ajuda por parte da empresa que se faça cursos de aperfeiçoamento
Regulação com cadeiras sem o mínimo de conforto e ergonomia para um plantao de 12
horas, muitas delas quebradas
Falta de infraestrutura própria. Falta de coordenação com o serviço dos bombeiros para
atendimento das ocorrências.
Respondi sim, mas com relação à regulação ou é muito quente ou é muito fria, o controle do
ar condicionado fica sob o domínio do cobonista, tanto que precisamos comprar um
aquecedor próprio pra não congelar no inverno.
estrutura pessima todos dormem junto em um lugar minusculo sem privacidade com algumas
baratas terriveis
Móveis velhos, mofados, quebrados, sujos

Falta de equipamento na Regulacao, nas bases não há colchões adequados, espaço para
distanciamento social inexiste, ratos e baratas em algumas bases.
estruturas antigas, depreciados ou em péssima condições de higiene
Mesas e cadeiras velhas e quebradas
Falta de equipamento na Regulacao, nas bases não há colchões adequados, espaço para
distanciamento social inexiste, ratos e baratas em algumas bases.
.
Cadeiras inadequadas , tela de cp sem descanso de tela
Coisas velhas, em pessimo estado de conservacao, se deteriorando.
Coisas velhas, em pessimo estado de conservacao, se deteriorando.
Estamos sempre de favor em algum
lugar. Cada lugar tem seu problema específico
Coisas velhas, em pessimo estado de conservacao, se deteriorando.
Ficamos na base do cobom. Além de dividirmos quarto / banheiro com bombeiros
comunitários, na cozinha (área comum) só podemos utilizar nossos utensílios, sendo
impedidos de utilizar qualquer utensílio e/ou alimento do cobom
Bases com locais inadequados para limpeza dos equipamentos
Nao ergonômico... cadeiras da CR ruins.
Satisfatório
Nao ergonômico... cadeiras da CR ruins.
Cadeiras da regulação quebradas e não ergonômicas;
Cadeiras quebradas, desconfortáveis
Estamos sempre de favor em algum
lugar. Cada lugar tem seu problema específico
Repouso médico as incubadoras e outros equipamentos eletrônicos ficam no quarto, gerando
ruídos que comprometem o repouso . Quarto das médicas fica junto com pessoal das usbs e
asu dos bombeiros, o que compromete o repouso
Caseiras quebradas teclado em mal estado conservaçao letras apagadas
Nossos espaços são cedidos pelos bombeiros, alguns quartos não há banheiros, precisamos
usar o banheiro do quarto dos bombeiros, como a empresa está em conflito com a
administração dos bombeiros, pelo menos na nossa região, e isso se dá pela empresa não
cumprir com o acordo de sua parte com relação a entrega de produtos de limpeza entre
outros, por vezes nos sentimos "incomodando", quando precisamos usar a área comum, isso
gera desconforto. É complicada ás vezes quando chegamos de madrugada de uma
ocorrência e precisamos usar o banheiro ou precisamos tomar banho após uma transferência
de COVID por exemplo.

16. Se respondeu NÃO na pergunta anterior, quais são os problemas encontrados?
CRE não há espaço para descanso. USA o alojamento é compartilhado
Nop
Não temos local adequado para horário de descanso.
Depende da base. Tem algumas que o repouso não é adequado
Ja respondido
Refeitório dos bombeiros com boa estrutura, porém não oferece alimentação para o turno da
noite, temos que comprar as refeições ou consumir as sobras do almoço, quando há sobras
Depende da base. Lembrar da regulação medica
Sim
Não temos local adequado para horário de descanso.
Não temos local adequado para horário de descanso.
Depende da base. Lembrar da regulação medica
Depende da base. Tem algumas que o repouso não é adequado
CRE não há espaço para descanso. USA o alojamento é compartilhado
A equipe da USA fica no mesmo quarto das equipes das USBs e o colchão está em péssimo
estado e não temos roupas de cama.
A equipe da USA fica no mesmo quarto das equipes das USBs e o colchão está em péssimo
estado e não temos roupas de cama.
Não temos local de repouso
Nenhuma
Repouso com pouca ventilação
alojamento para todos muita gente area para convivencia muito ruim
.
Ambiente pouco amigavel
respondi sim
Falta de água potável na base
ALOJAMENTO CONJUNTO COM OUTRA INSTITUIÇÃO

Área de repouso era uma área não usada da PM
Precário
Adequadas
Não
Péssimas condições de higiene.
Quarto dos médicos em conjunto com motorista enfermeiros e técnicos e mais os materiais
como maçã rígida, oxigênio cilindros diversos,
Higiene precária do local, a cama estava desmanchando ( nós) tivemos que comprar, o
banheiro estava vazando água
Sim
Sem talheres, acomodação para refeição poderia ser melhor. Bebedouro com vazamento,
muitas vezes falta tolha de papel.
Pouco espaço no dormitório, camas muito próximas, barulho
falta de roupas de camas, colchões inadequados.
Como citado anteriormente, o mesmo local de repouso é utilizado como sala de refeições e
sala do coordenador de enfermagem. Isso na Central de regulação.
.
Insalubridade
Espaco físico inadequado , área de refeição coletiva com
Bombeiro , base não é nossa , base é cedida a ozz
Adequadas
Não temos base , estamos alocados em uma base dos Bombeiros
ambiente sujo
Alimentação ok. Repouso péssimo
Base emprestada do bombeiro que não gostam da nossa presença
SIM
Há local adequado para alimentação mas não para descanso
Vide acima
x
Ausencia de privacidade suficiente no repouso medico, sem confortos
como mesa de estudos adequada
Precário
mobiliário inadequado , falta de climatização, ausência de privacidade, banheiros comunitários
com péssima manutenção
Não há local para a equipe reguladora se alimentar, repouso sem cobertores(tem que trazer
de casa) além de equipamentos como incubadora neonatal ficarem juntos no quarto do
medico
Não
Falta local adequado para refeições
Está adequada
Está adequada

Colchões antigos, ar condicionado feito a manutenção pelos funcionários, falta de água
mineral e utensílios domésticos.
Não existe
Ok
Quarto apresentando paredes com muito mofo, pouco ventilado
Base tem inadequações sanitárias
Nao se aplica
Está adequada
Alojamento e banheiro precário, barulhento e depósito de material! Distância enorme entre
equipe feminino e masculino!
Idem resposta acima.
Respondi sim
Principalmente na regulação não há espaço adequado para descanso.
Base adaptada ao contrário, falta uma infinidade de condições como cozinha e quartos
separamos e em boas condições, temos q ficar satisfeitos com oque sobra da estrutura do
COBOM
Nas bases da usa 1 e 2 não ah cozinha própria e banheiros próprios.. bases emprestadas
.
Não há alimentação. Recebemos o valor de 15,00 por plantão para alimentação, não cobre
um almoço.
Respondi sim em sao joquim
Penso q deveria nos ser oferecido aos moldes do corpo de bombeiros a alimentacao.
N
Não temos camas boas. Os colchões não cabem nas camas. Não há roupa de cama. As
incubadoras ficam no quarto e frequentemente disparam alarmes.
Material insalubre
Atrito com profissionais do COBOM devido compartilhamento dos espaços
Tudo é ruim e o problema já sabido inclusive passou na televisão. Não se trata de segredo.
o repouso médico da regulação não tem luz nem ar condicionado. Os repousos são mistos
(feminino e masculino), os colchões apresentam mofo, não são revestidos por courino ou
tecido impermeável. Nem todos os locais tem mesa para refeição.
nao
Precário
Base emprestada do bombeiro que não gostam da nossa presença
Sim
Camas para repouso com colchões ruins e mofados
USB e usa femininos dividem o mesmo quarto, espaço é pequeno; quarto usa masculino com
condições de alojamento não compatíveis com a portaria(ex: material de limpeza, respirador e
incubadoras no quarto da equipe), sem manutenção, mofo e umidade nas paredes;
Alimentação deixou de ser fornecida, possuímos somente balé alimentação não compatível
com os gastos alimentares diários; USB e bombeiros possuem cozinheiro com alimentação
disponível em refeitório

Camas para repouso com colchões ruins e mofados
nao
Idem resposta acima.
Respondi sim em sao joquim
Respondi sim
São ok
não temos acomodação médica. O quarto fornecido foi montado pelos médicos com cama,
mobiliário e tudo que foi necessários.
Repouso é bom
Como citado anteriormente, o mesmo local de repouso é utilizado como sala de refeições e
sala do coordenador de enfermagem. Isso na Central de regulação.
Falta de local apropriado
Nao existe local de repouso nem alimentação na Central de regulação
Não há roupas de cama e travesseiros adequados.
Temos que levar roupa de cama, travesseiros e cobertores.
Quarto conjunto com todos outros profissionais. Um lixo, impossível de dormir.
..
Sem talheres, acomodação para refeição poderia ser melhor. Bebedouro com vazamento,
muitas vezes falta tolha de papel.
Em algumas bases é deficitária , a que trabalho tem boa estrutura
Não há roupas de cama e travesseiros adequados.
local de repouso localizado na garagem do CBM - barulho / ruídos, fumaça dos caminhões,
compressor para recarga de cilindros do CBM se localiza na porta do quarto do SAMU.
Não há alimentação à nossa disposição, nosso vale alimentação é 15 reais por plantão, sendo
que o delivery até a base, que é afastada, muitas vezes é 10 reais. Mesmo que nos
desloquemos ao restaurante, por exemplo, 15 reais não são suficientes para pagar nenhum
almoço simples em qualquer buffet da cidade
Faltam camas e colchões adequados e climatização ambiental.
Não temos nada privado
Base emprestada do bombeiro que não gostam da nossa presença
Respondi sim.
Como citado anteriormente, o mesmo local de repouso é utilizado como sala de refeições e
sala do coordenador de enfermagem. Isso na Central de regulação.
*
Área de repouso era uma área não usada da PM
Local com mofo, banheiro em más condições
Não tem fogão, almoçamos fora sempre. Repouso em cama velha, qbrada, suja e com 1 cm
de estofado. Usamos Colchões e roupa de cama próprios.
Base emprestada do bombeiro que não gostam da nossa presença
Camas em condições ruins, não temos roupas de cama. Tem que levar de casa.
O repouso é insalubre

Insalubre
Local com mofo, banheiro em más condições
Local com mofo, banheiro em más condições
Não tem fogão, almoçamos fora sempre. Repouso em cama velha, qbrada, suja e com 1 cm
de estofado. Usamos Colchões e roupa de cama próprios.
Respondi sim
Não temos camas boas. Os colchões não cabem nas camas. Não há roupa de cama. As
incubadoras ficam no quarto e frequentemente disparam alarmes.
Ok
Não possui conforto médico na central de regulação. O suposto local para descanso médico
corresponde a uma sala que é dividida com o administrativo. Os próprios médicos através de
contribuição tiveram que comprar uma cama e um ar condicionado para o local.
Não é fornecido alimentação.
sem comentarios
Uma alimentação melhor
Repouso médico e copa em contêineres, sem ventilação adequada, colchões muito moles e
desgastados de qualidade ruim.
.
Alimentação ok. Repouso péssimo
Camas em condições ruins, não temos roupas de cama. Tem que levar de casa.
Roupas de cama suja no repouso da regulação. E o valor do ticket alimentação/refeição da
empresa é uma piada. R$ 15 reais por plantão de 12 horas, ou seja, um funcionário que
trabalhe das 07h da manhã às 19h da noite, tudo que ele consumir nesse período tem que ser
coberto por esses 15 reais (piada de mau gosto?).
Cozinha compartilhada com outros setores, sem equipamentos para alimentação.
Estacao de limpeza dos materiais é adjacente a janela do quarto.
Sem talheres, acomodação para refeição poderia ser melhor. Bebedouro com vazamento,
muitas vezes falta tolha de papel.
sao boas
Não há roupa de cama, espaço pequeno, sem mobília adequada, não há armário para equipe
no quarto. Não temos cozinha própria, e devido a isso temos restrições a alimentação.
Não, necessitamos de quartos individualizados para repouso, estudo e com infraestrutura
para considerarmos o trabalho o nosso segundo lar, pelo menos nos momentos de repouso.
não há roupa de cama
nenhum
nenhum
.
Parece um cortiço
Não temos alimentação na base. O valor do ticket que nos fornecem não paga nem o feijão.
Normalmente eu ainda pago a marmita do motorista do meu dia por ficar com dó.
O valor que recebem de salário e ainda ter que pagar parte da marmita como vão sobreviver?
Dormitórios ruins, não temos horário para alimentação
Usa01 - sim
Usa02 - ar condicionado não funcionante

Tivemos que comprar colchão e ar condicionado. Dormimos junto as mesas do administrativo.
Anteriormente foi necessário a aquisição de colchões através de investimento dos
colaboradores. Necessitam melhorias. Não há local de descanso exclusivo para o médico.
*
.
Não existe quarto na regulação
Não
Local de repouso mal arejado
Respondi sim
são simples mas suficientes
Sem quarto para usa1. Sem banheiro para banho e sem armário para materiais pessoais
nao
Há bases que o local de alimentação é insalubre.
O local de repouso é abafado, mal arejado, o ar condicionado e cama foi comprado pelos
medicos
Quarto sem adequada ventilação. Encaixada em qualquer lugar com divisórias dentro se outro
setor.
Não
Repouso fica no arquivo morto da PM, local improvisado
Alojamento junto a garagem de caminhões com frequente incidencia de fumaça e ruídos
.
Sim
Compartilhamento do quartel com bombeiros faz que seja incerto encontrar leito.
Aglomeração no conforto com os bombeiros. Falta de espaço de conforto na base da central
de regulacao que é compartilhada com.a policia.
Problemas no repouso médico, com camas, colchões. Não existe um local adequado para
realizar as refeições ou para estudo durante o plantão.
nao temos um espaco adequado para isso
Camas ruins, móveis ruins, precariedade de higiene
Alimentação inexiste na maioria das bases.
na regulação é impossível descansar naquele ambiente.
Nao
Alimentação inexiste na maioria das bases.
.
As vezes nem água têm, comida então só s comprada por nós mesmos, que tal sugerir o
cardápio do STF pra cá.
Colchões velhos e sujos. Bases sucateadas.
Colchões velhos e sujos. Bases sucateadas.
Repouso da central de regulação é insalubre, na base do arcanjo não tem repouso (cama)
para todos

Colchões velhos e sujos. Bases sucateadas.
Dividimos o quarto com bombeiros comunitários. Além da falta de educação ao entrar no local
(falar alto, batida de portas), na cozinha, devido ao restrito acesso do número de pessoas,
muitas vezes a alimentação tem que ser feita no quarto porque não podemos ficar
aguardando a equipe do cobom que lá está se alimentando pois já temos ocorrência na
sequência.
respondi sim
Não tem banheiro proprio (dividido com bombeiros) na base da usa 1
Vale alimentação insuficiente
Não tem banheiro proprio (dividido com bombeiros) na base da usa 1
Não há descanso separado para quem fica na regulação, não sendo respeitado nosso horário
de descanso pois as sirenes tocam dentro do quarto
Chuveiro em mal funcionamento, cama e colchão comprados pela equipe pois não havia um
mínimo de conforto
Repouso da central de regulação é insalubre, na base do arcanjo não tem repouso (cama)
para todos
Equipamentos eletrônicos e incubadora no quarto dos medicos. Quarto das medicas junto
com pessoal das usbs e asu dos bombeiros. Não tem lugar pra alimentação quando na
regulação medica. No quartel não permitem preparar os alimentos no mesmo horário dos
bombeiros
Local de repouso mal arejado
A situação supracitada se dá com relação a utilização de qualquer espaço comum

18. Se respondeu NÃO na pergunta anterior, quais são os problemas.
.
Nop
Nao
Depende da base. Tem algumas que o local não é limpo adequadamente, com lixo próximo
ao descaso, esgoto a céu aberto, odor
Não
Base da regulação sem quarto de repouso disponível para todos os trabalhadores

Sim
Nao
Nao
Base da regulação sem quarto de repouso disponível para todos os trabalhadores
Depende da base. Tem algumas que o local não é limpo adequadamente, com lixo próximo
ao descaso, esgoto a céu aberto, odor
.
Não temos roupas de cama e o colchão está em péssimo estado de conservação. Na CR não
temos frequentemente papel toalha chegando a faltar até papel higiênico.
Não temos roupas de cama e o colchão está em péssimo estado de conservação. Na CR não
temos frequentemente papel toalha chegando a faltar até papel higiênico.
Nao temos local adequado de descanso Alimentação e banho
J
Dormitórios com pouca ventilação
nao
.
Não
respondi sim
Nao
.
Sim são! De forma geral
Relação com bombeiro instável...
Adequadas
não
Sem condições, funcionários usando mesmas roupas de cama .
Saída na chuva para ir ao vonforto. Saída do conforto para ambulância totalmente fora da
lógica
As cadeiras do trabalho para quem fica sentado 12h não tem condições, local para dormir
cheio de mofo e de pó
Pequena
Pisos com má concervacao, enrosca cadeiras o que diminui a vida útil dos móveis. As mesas
não tem ajuste de altura.
Dormitório fica junto a garagem dos caminhões do bombeiro e quando ligados a fumaça da
descarga destes entra no dormitório.
Sim
Os móveis não tem condições de serem higienizados corretamente. O banheiro está com
portas e acento de sanitário quebrados. Que local de banho é o mesmo local aonde ficam
armazenadora produtos de limpeza.
Lugar apertado
Insalubridade em todas as partes

Local pequeno , pouco ventilado , pouca luz , fundos de um batalhão de corpo de bombeiros ,
área cedida , emprestado a ozz
Adequadas
várias vezes nem agua tem
em parte
Ndn
Base aberta sem seguranca
SIM
Nao
N.A.
x
São adequadas as condições sanitarias.
Relação com bombeiro instável...
falta de segurança para a equipe e para o patrimônio, mobiliário inadequado , falta de
climatização, ausência de privacidade, banheiros comunitários com péssima manutenção
.
Não
NDN
São salubres
São salubres
Desinfecção da ambulância pelos funcionários e não pela equipe de higienização (07 as 17
horas) que fica somente no período diurno.
muitos
Ok
Cadeiras estragadas, com uma inclinação aumentada, não ergonomicas
Base tem inadequações sanitárias
Nao se aplica
São salubres
Excesso de barulho, depósito de material, falta de roupas cama e toalhas para urgência de
higiene pós contaminação
Bases improvisadas no momento.
Respondi sim
Lixo próximo, ratos, sem local adequado para limpeza dos materiais.
Por todas as limitações anteriores já relatadas
Estamos abandonados pelo estado
Estamos em uma base emprestada dos bombeiros e como tal temos que seguir regras dos
mesmos
Péssima ergonomia. Barulho. Calor/Frio....
Respondi sim

Regulação com cadeiras ruins, vários colegas queixam de dores lombares e sacrais.
Sem local para higienização de materiais
Falta investimento em bem estar físico e mental das equipes. Deveria haver mais
preocupação em tornar a presença na base algo com conforto.
Insalubridade
Não tem como relatar aqui. Poucas coisas e bases corretas.
vide resposta acima
nao
Relação com bombeiro instável...
Base aberta sem seguranca
Sim
Sim
USB e usa femininos dividem o mesmo quarto, espaço é pequeno; quarto usa masculino com
condições de alojamento não compatíveis com a portaria(ex: material de limpeza, respirador e
incubadoras no quarto da equipe), sem manutenção, mofo e umidade nas paredes; cadeira de
regulação Médica foi comprada através de vaquinha entre os membros da equipe, pois as
disponibilizadas não permitiam reclinar e não possuíam descanso para os pés; somos
obrigados a passar o horário de regulação com câmeras monitorando o serviço, sem
momento para descanso, proibidos até de deitar para esticarmos o corpo quando o telefone
não está tocando, somos obrigados a permanecer debaixo de todas as lâmpadas ligadas,
provocando ardência nos olhos no período noturno, médico regulador único, que impossibilita
de nos alimentarmos ou irmos ao banheiro em horários de pico (cada vez mais comuns)
Sim
nao
Bases improvisadas no momento.
Respondi sim
Respondi sim
São
Não temos condições de trabalho exigidas pelas normas do samu
São salubres
Os móveis não tem condições de serem higienizados corretamente. O banheiro está com
portas e acento de sanitário quebrados. Que local de banho é o mesmo local aonde ficam
armazenadora produtos de limpeza.
...
Presença de ratos e baratas no local
De maneira geral não.
nÃO
..
Pisos com má concervacao, enrosca cadeiras o que diminui a vida útil dos móveis. As mesas
não tem ajuste de altura.

.
ver item 16
Mas precisa melhorar.
Dividimos tudo com os pms
Base aberta sem seguranca
respondi sim.
Os móveis não tem condições de serem higienizados corretamente. O banheiro está com
portas e acento de sanitário quebrados. Que local de banho é o mesmo local aonde ficam
armazenadora produtos de limpeza.
Portas fechadas e ar condicionado desligado
Sim são! De forma geral
Tem mofo nos quartos, banheiros e cozinha com problemas de manutenção, vazamentos
Nao
Base aberta sem seguranca
Respondi sim.
Nao
Quarto insalubre
Tem mofo nos quartos, banheiros e cozinha com problemas de manutenção, vazamentos
Tem mofo nos quartos, banheiros e cozinha com problemas de manutenção, vazamentos
Nao
Respondi sim
Falta investimento em bem estar físico e mental das equipes. Deveria haver mais
preocupação em tornar a presença na base algo com conforto.
Ok
Infra estrutura básica. Estrutura física antiga e precária.
sem comentarios
Respondi sim
Esgoto a céu aberto, com ratos transitando na base do Saco dos Limões.
.
Ndn
Respondi sim.
Não temos privacidade. Dividimos alojamentos com motoristas, bombeiros, etc. Porém, as
condições de descanso são melhores que as da central de regulação. Pelo menos há lençóis
limpos caso o médico deseje trocar a roupa de cama do lugar.
Cadeiras em péssimo estado, espaço apertado, ergonometria ruim.

Na base do saco dos limões: esgoto a céu aberto, estação de limpeza muito próxima da área
de descanso, SEM SEGURANCA NENHUMA pessoas desconhecidas entram em saem a
vontade da base.
Pisos com má concervacao, enrosca cadeiras o que diminui a vida útil dos móveis. As mesas
não tem ajuste de altura.
.
Pelas condições descritas acima
eventuais situaçoes de conflitos entre as corporações acabam por poluir o ambiente, evitando
um bom e amplo relacionamento entre as instituições que tem o mesmo fim- vidas
cozinha com presença de ratos a noite
nenhum
nenhum
.
Parece um cortiço
Sim
Respondi não
Nao
Não exdste uma higiene dos teclados e frequentemente não temos papel toalha e
ocasionalmente há falta de papel higiênico. Não temos água para beber durante o plantão.
Higiene mais precária no final de semana/ domingos/ excesso de pessoas em um único
alojamento ( condição atual alterada , pois guarnições dos bombeiros não estão no local, não
sei se essa situação é temporária ou não.
*
.
Mofos, fios soltos.
Não
Mal ventilado e quente de ligar o ar fica muito frio em local dos timers
Temos exposição comvirus e bactérias e atualmente quando fazemos às limpezas na VTR
não temos agentes adequados para isso !
sim
.
nao
Base Saco de limões com ratos. Regulação insalubre.
Respondi sim
Circulação de muitas pessoas, em pandemia nao fornecem N95 no periodo adequado.
Estamos ha quase 6 meses de pandemia e forneceram apenas uma N95
Não
Pouca manuntençao no revestimento das paredes (espuma), barulho
Alojamento junto a garagem de caminhões com frequente incidencia de fumaça e ruídos
.
Respondido sim

Aglomeração na base de bombeiros
O repouso feminino é compartilhado com as técnicas da USB que saem bastante não
propiciando repouso adequado sempre que possível e estado em algumas vezes amontoadas
em beliches.
sim feita pelos bombeiros
Não
Raros e baratas em algumas bases. Esgoto a céu aberto. Sem condições adequadas para
lavagem do material.
a base do centro foi recentemente interditada pela vigilância sanitária
Nao
Raros e baratas em algumas bases. Esgoto a céu aberto. Sem condições adequadas para
lavagem do material.
.
Limpeza adequada as situações, mas não existe tempo adequado para refeições
Bases em pessimo estado de conservação e limpeza.
Bases em pessimo estado de conservação e limpeza.
Respondi sim
Bases em pessimo estado de conservação e limpeza.
De modo geral, sim.
uma das bases com esgoto a ceu aberto / fechada no momento
Sim
Satisfatório
Sim
.
Falta de cadeiras confortáveis, repouso adequado
Respondi sim
Ruídos nos quartos devido os equipamentos, na regulação pessoal dos bombeiros não
permite apagar das luzes à noite. Banheiro do quarto médico em más condições, complicado
tomar um banho após atendimento de um paciente covid por exemplo
Mal ventilado e quente de ligar o ar fica muito frio em local dos timers
respondi sim

22. Há queixas trabalhistas?(13º salário, férias, sobrecarga de trabalho,etc)
Férias não pagas e atrasadas
Sim
Regularidade das férias e hora extra
Sim. Há 3 anos sem férias

Sim
Estamos há 3 anos sem férias, quem conseguiu tirar não recebeu. O FGTS não está sendo
depositado.
Inúmeras
Sim
Regularidade das férias e hora extra
Regularidade das férias e hora extra
Inúmeras
Sim. Há 3 anos sem férias
Férias não pagas e atrasadas
Não estão pagando FGTS. Cortaram auxílio alimentação que tínhamos na outra empresa e
estão aumentando vínculos trabalhistas de um mês para o outro para não pagarem plantões
como hora extra.
Não estão pagando FGTS. Cortaram auxílio alimentação que tínhamos na outra empresa e
estão aumentando vínculos trabalhistas de um mês para o outro para não pagarem plantões
como hora extra.
Opção 1
Muitas, ferias em atrado sem previsao, sem reajuste ha anos
Sim
todas ferias atrasadas
Não recebemos extra para trabalhar nos feriados ou fazermos plantões extras. Férias não
existem.
Sim
férias atrasadas
Sim, sem férias a quase 2 anos
Férias atrasadas e não pagas
Sem ferias
Sobrecarga de trabalho, férias atrasadas, baixo salário, sem reajuste salarial, diminuição de
salário nos últimos anos, atraso no 13 salário.
Não
colegas não recebem férias
Sim.
Férias.
Ainda não
Férias nunca nem vi ...
Ferias atrasadas, sobrecarga de trabalho
Férias atrasadas, sem um plano ou projeção definida pela empresa
Férias atrasadas, fundo de garantia não depositado nos últimos meses
sim
Sim, não foi depositado o fgts desde maio/20, venceram 2 férias e não recebemos e não
podemos tirá-las. O número de médicos na CR é inferior ao necessário o que sobrecarrega o

trabalho. A falta de uma USA em joinville sobrecarrega o trabalho da única unidade de suporte
avançado de Jaraguá
Ferias e FGTS, reajuste salarial
Sim . Sem férias há 2 anos . FGTS não depositado nos últimos meses
Sim, não ocorre férias , não ocorre pagamento hora extra, não ocorre pagamento férias
Não
Não pagam feriados, HE, estão sem depositar o FGTS há 05 meses, alguns funcionários com
férias atrasadas há 03 anos, os funcionários demitidos não recebem as rescisões
Sim, 13 salario atrasado, 3 férias vencidas
Estão pendentes as férias
Férias, horas extra,
Sem férias desde que a empresa assumiu o contrato. Não há pagamento das horas extras
com 50/100% de acréscimo, como definido pela CLT. Não há pagamento de hora adicional
por trabalho em feriados ou domingos.
Tenho menos de um ano de trabalho
Sim
Sim, inclusive estou com um processo em andamento por falta de pagamento das férias e
desconto indevido pela OZZ Saúde do meu décimo terceiro.
Sim. Ferias e reajuste salarial. Alem de falta de verbas de FGTS e 13 em atraso
Sobrecarga de trabalho, férias atrasadas, baixo salário, sem reajuste salarial, diminuição de
salário nos últimos anos, atraso no 13 salário.
férias atrasadas
Sobrecarga de trabalho
Férias 2 anos atrasadas, FGTS não recolhido desde abril, hora extra não paga o adicional da
porcentagem, quando a empresa entrou foi diminuído adicional noturno e foi diminuído vale
refeição e tirado vale alimentação
Não há descanso de uma hora e não dão férias há 2 anos
Não há férias.
Não há férias.
Sim, estamos com as férias atrasadas.
sim. Ausência de pagamento de férias e fgts
Falta de férias
Férias atrasadas e sem pagamento de feriados e hora extra
13 e Férias
Nao
Não há férias.
À falta de segundo regulador precariza o atendimento e causa risco profissional e social! Esse
é o extremamente necessário para humanizar nossa região
Sem férias, sem receber férias, sem hora extra, bases insalubres.
Atrasos

Só
... não estão depositando o FGTS e sem férias.
Estamos sem receber férias esse ano e 13 correspondente, além de não estarem depositando
o fgts
Sem férias desde a entrada da OZZ e sem horas extras
Sim (sem férias há 3 anos; sem reajuste a 7 anos e com redução do vale alimentação)
Não há reajuste. O salário esta defasado.
Ausencia de ferias e diminuicao do salario
Sim, estamos com várias férias vencidas, sem goza las e sem o pagamento, no meu caso 2
Sem férias ha quase 2 anos. Sem depósito de FGTS nos últimos 4 meses
Sim. Férias canceladas. Não estão pagando o FGTS. Em nossa regulação, somos a única
central com apenas 1 médico regulador. Ligacões ficam
Represadas. Boa sobrecarga emocional e mental. Não há intervalo para refeição e
necessidades básicas. Por várias vezes não pude ter refeição ou sequer evacuar porque as
ligações não param. Algumas vezes, há constrangimento por terem que chamar no banheiro.
Sem férias
Como trabalho há menos de 1 ano, não posso relatar. Mas meus colegas têm muitas
reclamações
Sem férias, atraso de férias, descontos não explicados, sem pagamento de hora extra.
13o salário e férias foram pagos com atraso, eu fui uma das poucas pessoas que gozaram
férias exercício 2018. Não houve férias exercício 2019.
Atraso de 13°. Férias inexistem, nem pagamento das mesmas.
Sobrecarga de trabalho, férias atrasadas, baixo salário, sem reajuste salarial, diminuição de
salário nos últimos anos, atraso no 13 salário.
Férias, horas extra,
Férias vencidas , não sabemos do 13 desse ano
Há férias atrasadas
Sobrecarga de trabalho, com médico regulador único; férias em atraso
Há férias atrasadas
Atraso de 13°. Férias inexistem, nem pagamento das mesmas.
Sem férias, sem receber férias, sem hora extra, bases insalubres.
Ausencia de ferias e diminuicao do salario
Atrasos
Sim. Dois anos sem receber férias nem goza-las. Não estão realizando depósito do FGTS há
alguns meses. Também não pagam adicionais legais dos plantões em feriados
sim. Em novembro vence 3 anos sem ferias
No momento nao
Sim, não foi depositado o fgts desde maio/20, venceram 2 férias e não recebemos e não
podemos tirá-las. O número de médicos na CR é inferior ao necessário o que sobrecarrega o
trabalho. A falta de uma USA em joinville sobrecarrega o trabalho da única unidade de suporte
avançado de Jaraguá
Não

Sim, não há Previsão de férias pela empresa ozz
Horas extras não foram pagas e estamos sem férias
não
Não recebi.
da minha parte não, as horas extras não são contabilizadas... entram como plantão adicionak
Férias atrasadas, sem um plano ou projeção definida pela empresa
Férias não foi liberada para tirar
Horas extras não foram pagas e estamos sem férias
item 20
Não recebemos nossas férias há Aprox. 1 ano, mudaram pequenas cláusulas de trabalho
para que não recebamos mais hora extra
Sem férias há 3 anos.
Não tiro férias
Férias, horas extra,
13 e férias atrasados.
Sim, não foi depositado o fgts desde maio/20, venceram 2 férias e não recebemos e não
podemos tirá-las. O número de médicos na CR é inferior ao necessário o que sobrecarrega o
trabalho. A falta de uma USA em joinville sobrecarrega o trabalho da única unidade de suporte
avançado de Jaraguá
Sim, sem gozar férias vencidas há 2 anos e sem informações sobre pagamento da mesma
Sem ferias
Não estamos tendo férias
Ferias atrasadas, transferências longas, feriados não são pagos como extra, não respeitam
intervalo de almoço
Férias, horas extra,
Sobrecarga de trabalho na USA e na CR. Precisamos URGENTE de outra USA em Joinville.
Ausência do 13*, ausência de férias e reajuste salarial
Atraso
Não estamos tendo férias
Não estamos tendo férias
Ferias atrasadas, transferências longas, feriados não são pagos como extra, não respeitam
intervalo de almoço
Férias vencidas
Sim. Férias canceladas. Não estão pagando o FGTS. Em nossa regulação, somos a única
central com apenas 1 médico regulador. Ligacões ficam
Represadas. Boa sobrecarga emocional e mental. Não há intervalo para refeição e
necessidades básicas. Por várias vezes não pude ter refeição ou sequer evacuar porque as
ligações não param. Algumas vezes, há constrangimento por terem que chamar no banheiro.
Falta de férias
Sim. Ferias vencidas. Não pagamento do FGTS

SIM !! férias vencidas e não gozadas ou pagas, não depositam FGTS desde abril (embora o
governo liberou o pagamento de três meses pela pandemia para posterior parcelamento,
extrapolaram esse limite e não retornaram o pagamento)
Não
Férias incertas, não há programação e geralmente canceladas.
Sim
Estão pendentes as férias
Sobrecarga de trabalho na USA e na CR. Precisamos URGENTE de outra USA em Joinville.
Férias? A empresa aboliu férias! Estou na empresa desde dezembro de 2017 e ainda não sei
o que é férias nem o pagamento das férias nem os dias de descanso. A empresa também
aboliu a existência de horas extras, feriados e adicional noturno. Quando necessita que
alguém faça horas extras, coapta os funcionários a pedir aumento de carga horária.
Sim, pagamentos de férias e décimo atrasados, horas extras pagas como hora plantao,
pessoal reduzido provocando sobrecarga extrema e estresse.
Estou sem férias desde que a empresa entrou e sem previsão de tirá-las.
Férias atrasadas, sem um plano ou projeção definida pela empresa
férias sem receber
Estamos há 2 anos sem férias, 1° parcela 13° não foi paga ainda.
Férias em atraso
não há férias, FGTS não está sendo pago, não pagam as horas extras em plantões extras
nao
nenhuma
Sim. Não há férias há dois anos. Salário defasado há muito tempo. Entre outras coisas
não pagaram e nem permitem retirar ferias
Desde 19/12/17 quando a ozz entrou que não tiro férias e nem as recebo
Sem férias autorizadas até o momento
Férias atrasadas - sem respostar e esclarecimentos sobre normalização
Não estão dando as férias e não estão depositando FGTS. Não pagam vale alimentação
também, que a SPDM pagava. Diminuíram também o adicional noturno em relação a SPDM,
de 40% para 20%. Não estão pagando horas-extras, no lugar estão fazendo "contratos" pelo
período de 1 mês para aumento de vínculo e não pagar horas-extras.
A situação das férias tem irregularidades
Sim, férias vencidas, 13 salário interrogado o pagamento, o não pagamento de HE com bônus
Não recebimento de férias do ano passado e sem qualquer previsão para novas férias (já
vencidas)
Todas as citadas a cima
Estamos sem férias desde 2018. O volume de trabalho durante a pandemia gera sobrecarga,
pois não há viaturas exclusivas para transporte de COVID19.
Ferias atrasas
Sim estamos sem férias e não está sendo depositado fgts!
não

Nao
sim
Sem férias há 3 anos.
Ferias e 13 salario em atraso
Férias, logo fecho 2 anos sem férias. Maioria dos medicos ja venceram as férias
Estamos sem férias desde 2018. O volume de trabalho durante a pandemia gera sobrecarga,
pois não há viaturas exclusivas para transporte de COVID19.
Sim a empresa não cumpre as ferias - a maioria dos funcionarios nunca tirou ferias desde
quando a empresa assumiu (3 anos) e alguns funcionarios que gozaram das ferias não
receberam o salario!
não são cumpridas as obrigações trabalhistas quanto a férias
Não recebimento de férias do ano passado e sem qualquer previsão para novas férias (já
vencidas)
Estamos sem férias há 2 anos, sem nenhuma conversa para termos este direito estabelecido
novamente
Sem férias há 2 anos. O número de plantoes não é pago o total devido que como é salario
único, tem meses que temos mais plantoes para fazer e não é pago. Ausência de pagamento
de hora extra.
Sobrecarga de trabalho, sendo necessário um segundo regulador, já caminhamos pro
vencimento da 2a ou 3a férias
nao pagam as ferias nem decimo esta tudo atrasado eu peguei ferias sem ser remunerada
mas pelo cansaco tirei ferias sem receber
Sim. Não recebemos férias nem o pagamento delas. O 13º só foi pago mediante
processo/denúncia MPT.
Sem férias, sem pagamento FGTS, sem horas extras.
férias vencidas sem gostar e férias.gozafas que não foram pagas, dsr errado, fgts não
recolhido desde abril 2020
Não
Sem férias, sem pagamento FGTS, sem horas extras.
Atualmente estou com a segunda férias vencida sem nenhum tipo de acordo vigente. Apenas
vencidas.
Sim, dois anos indo para o terceiro ano de férias vencidas, sem pagamento de horas extras
nem de multas, 2 médicos reguladores e mesmo número de alfas desde a instalação do samu
no local, sem reajuste salarial há 5 anos, o número de ocorrências triplica na temporada
aonde a população de 100-200 mil passa para 1-2 milhões de habitantes. Vale refeicao
reduzido por essa empresa e alimentação não é pago desde o início, insalubridade de 20%.
Sou recem contratada. Por enquanto nao tive problemas.
Sou recem contratada. Por enquanto nao tive problemas.
Sem férias
Sou recem contratada. Por enquanto nao tive problemas.
Férias foram gozadas e descontadas na folha de pagamento, porém o adiantamento de férias
não foi pago/depositado.
sim. relato colegas falta de 13 e ferias. No momento sem receber hora extra
Sim... sem ferias esse ano.
No momento não.

Sim... sem ferias esse ano.
Sobrecarga de trabalho durante a temporada, praticamente todos os colegas com férias em
atraso
Sobrecarga de trabalho, aumento da demanda com a pandemia e não foi aumentado o
número de profissionais atuantes sobrecarregando os profissionais
Sem férias
Estamos com férias vencidas e empresa não da previsão
Ferias atrasas
Não estão pagando as férias, tem colegas que completarão 3 anos sem férias, eu vou para o
segundo ano. O pior é que isso está se tornando uma prática comum a todas as empresas
que assumem a administração do SAMU, há colegas que estão na justiça contra empresas
passadas até agora, como não acontece muitas coisas a impressão que temos é a que as
empresas não temem essas práticas ilegais. Sobre as nossas férias, por exemplo, a empresa
nem se quer no comunica a respeito disso, fomos informados que iriam mandar um
comunicado até dia 31 do mês passado, mas não se preocupam nem em avisar o porque não
foi feito. Agora solicitaram que assinemos um documento abrindo mão de nossas horas-extra.
Não assinei, porém, fiz dois plantões extras nos últimos dois meses e simplesmente não
recebi hora extra.

23. Como estão suas condições físicas e emocionais? (se sente sobrecarregado,
sintomas de Síndrome de Bournot, cansaço?
Sim, mas pouco
Não
Sim
Sim, mas pouco
Não
Não
Não
Sim
Sim
Não
Sim, mas pouco
Sim, mas pouco
Não
Não
Não
Cansada e esgotada
Cansaço
sobrecaregado
Sobrecarregado
Acabado

Boas
Sobrecarregado emocionalmente, abusos e ameaças
Sobrecarregado
Sim
Estressado, desamino com o emprego.
Não estou bem satisfeito com o SAMU, mas poderia ter um aumento para os médicos
Minhas são boas
Sim .
Está mais oneroso o trabalho, mais dificil
Não
Sobrecarregado
As vezes ficamos sobrecarregados, principalmente na CR que há pico de demandas, piorando
com a pandemia do covid 19
Não
Cansaço
Me sinto sobrecarregado e estressado. Muito cansado, mas sem sintomas de Bournot
Nao
Stress
Uso contínuo de escitaloprAm
Não estou bem satisfeito com o SAMU, mas poderia ter um aumento para os médicos
Cansado, irritado
Extremamente sobrecarregado, cansaço
Boa.
Horrível
Estou precisando de férias, mas preciso receber elas para tirar. Mas estou cansado.
Não
No momento estou afastado por 15+45 dias devido a Sindrome de Bournot e CID10 F32
Não sinto mais vontade de estar no serviço, empresa que gere atualmente não tem respeito
pelo servidor, não cumpre o que consta na CLT e até agora, todos os profissionais que foram
atrás de seus direito junto a empresa tiveram negativas, ausência de respostas ou até mesmo
foram demitidos.
normais
Estressado, desamino com o emprego.
desmotivado, desvalorizado, transtorno ansioso-depressivo
Um pouco sobrecarregado, principalmente durante a regulação
Sim
Satisfatória. Me cuido.

Satisfeita
Satisfeita
Esgotamento e cansaço. Principalmente devido as transferências longas mais de 250 km sem
interceptação.
Nao
Cansaço
Sobrecarga de trabalho cansaço fisico e dor lombar devido a cadeiras inadequadas para
carga horária
Muito! Necessidade de Férias das equipes é notória
Boas apesar do COVID
Satisfeita
À falta do segundo regulador é fator de elevado estresse e insatisfação de trabalhar no
SAMU! É um castigo regular sobrecarregado
Boas.
Alto nível de stress
Mais ou menos
Um pouco
Cansado
Cansaço (época de pandemia; trabalho e exigência aumentados )
Desmotivado
Nao
Sinto cansaco em função de não tirar férias desde 2017.
As vezes
Sim. Desmotivado. Desvalorizado. Não representado. Não defendido.
Principalmente na regulação
Sim, me sinto sobrecarregado.
Sim, cansaço e desânimo com a situação.
Cansaço, assistencia psicológica semanal
12 horas com
calor extremo na CR + barulho intenso. Xingamentos por parte da própria população durante
as ligações. Contribuem para o desgaste.
Estressado, desamino com o emprego.
Horrível
Boas
Extremamente cansada pela sobrecarga de trabalho
Extremamente cansado, devido ao médico regulador único, sem previsão de férias,
tratamento diferenciado dentro do quartel dos bombeiros, muitas vezes humilhante e
controlador.
Extremamente cansada pela sobrecarga de trabalho

12 horas com
calor extremo na CR + barulho intenso. Xingamentos por parte da própria população durante
as ligações. Contribuem para o desgaste.
Boas.
Nao
Alto nível de stress
Não.
nao
Sem queixas
Me sinto sobrecarregado e estressado. Muito cansado, mas sem sintomas de Bournot
Não
Burnout
Boas
Dificuldade pois há muitas frentes de trabalho.
Desanimado.
Não
As vezes ficamos sobrecarregados, principalmente na CR que há pico de demandas, piorando
com a pandemia do covid 19
Não
Boas
Não
Não me sinto sobrecarregado, porém me sinto enganado e trabalhando para uma empresa
que não respeita as mínimas condições de um trabalho com carteira assinada.
Boas. Há sobrecarga de trabalho devido ao número de transferências realizadas por falta de
mais ambulâncias para região. Atendimento primário é praticamente inexistente.
Cansada
Horrível
Estou bem.
Me sinto sobrecarregado e estressado. Muito cansado, mas sem sintomas de Bournot
Não
Sim
Não
Ainda não
Horrível
Regular
Muito
Não há Pscóloga
Não

Não
Ainda não
Inseguro quanto a confiabilidade da empresa gestora e pela falta de apoio do Estado
Sim. Desmotivado. Desvalorizado. Não representado. Não defendido.
Cansaço
Síndrome de Bournot diagnosticado e realizando o tratamento
sempre mas sendo justo isso não decorrente do samu em si mas do trabalho médico em si,
medo da pandemia, etc
Estou bem
Estresse constante, descanso menos que o necessário.
Não
Boa.
Regular
As demandas físicas e emocionais são fruto da má gestão e da má condição de trabalho que
a empresa oferece. Após 12 horas de trabalho numa cadeira torta ou rebaixada no chão com
o bordo da mesa na altura do seu nariz, não é possível sair bem de lá. Desafio emocional
sempre irá existir no nosso trabalho, precisamos tomar decisões importantes, em um curto
espaço de tempo e com uma grande carga de responsabilidade. Todos estávamos cientes
disso ao se candidatar a trabalhar no SAMU, às más condições de trabalho e os desmandos
da empresa que administra o serviço é que pioram as coisas.
Sim.
Tenho mais empregos, portanto acho que não se aplica. Porém, agora toda vez que vou
trabalhar no SAMU, emprego que eu gosto(va) muito, já não vou mais com aquela alegria e
motivação de antes.
As vezes ficamos sobrecarregados, principalmente na CR que há pico de demandas, piorando
com a pandemia do covid 19
bem
Sindrome de Bournot.
Não. me sinto bem
Sem dúvida
nao
otimas!!
Sim. Mas devido a ter outro vínculos de trabalho também. O fato de não poder e não ganhar
férias contribui e muito para a sobrecarga
Não
Bastante. Tanto na Central quanto na usa 01.
A CR está insalubre principalmente noturno. Onde temos apenas dois médicos.
Usa01 para toda Joinville e ainda para realizar todos os transportes de paciente de Joinville.
Me sinto desanimada visto que não temos reajuste salarial há muitos anos, não recebemos
nem metade do piso salarial e o sindicato não tem força expressiva em relação aos direitos
médicos. Inclusive, era pagante do sindicato e há alguns anos estiveram em Lages para
solucionar problemas relacionados ao SAMU... O encontro foi catastrófico e nunca mais
paguei o sindicato. Não temos representação adequada, somos essenciais e necessários,
mas não recebemos no mesmo nível. Pesquisas do sindicato (já sabem de tudo que
acontece) sem efeito na prática, não nos ajudam.

Não
Há falta de médicos na CR e do número de USAs. Na CR constantemente ficamos com
número reduzido quando algum colega está afastado com atestado médico.
não
Sim
Sempre, alem da instabilidade de não saber se a empresa sai ou fica, se receberemos o
próximo salário, as férias atrasadas, o 13o...
Nao
Bem
Boas
Nao
estou em boas condições físicas e emocionais
.
sim
Não.
Sim
Cansado fisicamente. Mas emocionalmente estavel
Bem
Sim
Boas condições
Sempre, alem da instabilidade de não saber se a empresa sai ou fica, se receberemos o
próximo salário, as férias atrasadas, o 13o...
Sim! Muita cobrança, pouco apoio da empresa para com o funcionário.
Cansaço.dos problemas financeiros e incertidumbre do futuro do SAMU. Ainda trabalhado
devido que gosto de Atenção pre hospitalar e considero um serviço que tem potencial de
crescimento e o bem que ela faz nos casos graves para a sociedade.
Com a pandemia principalmente me sinto sobrecarregada, cansada e insegura em algumas
situações.
sim estao sobrecarregadas a empresa nao esta nem ai para os funcionarios
Não
Ok
Sinto-me usado e desmotivado
Normal
Ok
Preocupado apenas.
Sobrecarga absurda, estresse físico e mental todos os plantões.
Nao
Nao
Estou bem , mas, desejo minhas férias

Nao
Sobrecarregado.
no momento não
Cansaço
Não
Cansaço
Não
Sobrecarga emocional
Estou bem , mas, desejo minhas férias
Cansado, regulação é muito desgastante com só um médico regulando. Nossa área em
termos de população não é grande mas o número de ligações e ocorrências é enorme
Boas
Não, não me sinto sobrecarregado.

25. Deseja comentar algo mais?
Redução de valores como DSR, insalubridade, vales alimentação/refeição, não pagamento de
hora extra nos feriados.
Não ha Férias!
Não
Precisamos de apoio do SIMESC em relação a questões trabalhistas básicas. Como férias,
horas extras, condições insalubres
Não
Boa sorte
Não
Não
Não
Boa sorte

Precisamos de apoio do SIMESC em relação a questões trabalhistas básicas. Como férias,
horas extras, condições insalubres
Redução de valores como DSR, insalubridade, vales alimentação/refeição, não pagamento de
hora extra nos feriados.
Tivemos uma piora importante nas relações empregadoxempregador desde a entrada da OZZ.
Tivemos uma piora importante nas relações empregadoxempregador desde a entrada da OZZ.
Serviço está uma vergonha! Sem ferias, sem local adequado, sem material adequado,
remuneração sem reajuste ha anos. Nao somos bem-vindos na base dos bombeiros. Viramos
o lixo!
J
Somos apedrejados na mídia sobre recusa de atendimento, envio de unidade, conflitos de
interesse com gestores públicos, abuso de hospitais privados com uso de unidade avançada
(Obrigação da empresa privada , por determinação MS e CFM) e empresa não dá suporte ou
apoio em nenhum dos casos.
nao
Queremos férias, pagamento extra nos feriados (antes pagavam) e nos plantões extras (antes
pagavam). Capacitações para os médicos .
Não
Nao
Nao
Não
A empresa não dá a devida importância aos funcionarios
Samu virou comércio...
Regulamentar um novo aumento
não
Por incrível que pareça, era melhor com a SPDM. Trabalho piorou muito após associação com
bombeiros .
Eu regulo no mínimo 6 ocorrências em seis horas, as quais são passadas pelo bombeiro.
Fora as que são do Samu
Tínhamos de ter a nossa base! SAMU é SAMU, cobom e cobom
Não
Nao
Muitos no Samu trabalham porque gostam, mas a remuneração está um pouco defasada.
Cadeiras da central de regulação estão em péssimas condições, já foi informado várias vezes
e nada foi feito. Faltam lâminas de laringoscopia, a maioria dos equipamentos estão velhos e
em condições ruins. A empresa faz de tudo para não ter gastos e diminuí-los, fazendo assim
que muitas vezes o profissional médico saia prejudicado e algumas vezes o paciente também.
Não cumprimento do período de férias é incompatível com o que vivemos hoje.
Precisamos do apoio do SIMESC para mudarmos isso
Precisamos de reajuste salarial, estamos sem a 7 anos! E a empresa busca um jeito de
descontar ainda mais.
A hora de descanço e almoço nao sao cumpridas nas Usas.
Total descaso da empresa com os profissionais , tanto relativo a materiais como educação
continuada e direitos trabalhistas

Já comentando acima
Regulamentar um novo aumento
Depois que fomos repassados aos Bombeiros e essa empresa assumiu , perdemos vários
direitos trabalhistas, a empresa não cumpre o que é seu dever
Empresa pressiona funcionários, ameaça de demissão quem ir contra, sem dialogo com a
empresa,
Nao
Vergonha
Já dito acima
Não
Entrarei sozinho com ação judicial contra a OZZ e estou pensando seriamente em pedir
demissão por causa de todos os fatores acima mencionados.
Estou completamente insatisfeito com a empresa por todos os motivos já levantados pela
SIMESC. Não é novidade alguma, visto já em jornais e internet, o quão grande é o descaso
com o servidor junto desta empresa, seja no estado de SC, seja no estado do RJ. Precisei
entrar com processo judicial para buscar o que é meu de direito dentro da empresa, pois, de
bom grado e dentro da legalidade, não obtive sucesso.
A relação com os bombeiros não é adequada. A dita integração das duas unidades não
acontece de forma adequada. A corporação não gosta do samu E o samu não gosta da
corporação bombeiros. Não há integração nenhuma, a gestão do corpo de bombeiros do samu
ainda não trouxe nenhum beneficio ao atendimento e também aos colaboradores do samu.
Não existe nenhum protocolo de acionamento do Samu pelos bombeiros.
Samu virou comércio...
Parece que o sindicato esta se movimentando, após deixarmos na mão por diversas vezes ,
não vejo muita coisa para fazer com essa empresa que administra o SAMU - OZZ, vamos
tomar calote novamente, se quiserem fazer algo de valor deveriam se preocupar com o novo
contrato com garantias de trabalho e salário, viabilizando greve e paralisações que são os
únicos argumentos conhecidos pelos governantes.
Não
Sim, mochilas das ambulâncias em péssimas condições, vtr com 300 mil km rodados, viaturas
sem condições de tráfego, falta de uniformes, falta de equipamentos básicos
Há necessidade de um segundo médico regulador.
Mochilas das VTRs em condições deploráveis. Falta de uniformes para as equipes.
Mochilas das VTRs em condições deploráveis. Falta de uniformes para as equipes.
Necessitamos de um alojamento adequado, FGTS regularizado, limpeza 24 horas, segurança
na base, regularização das férias e aumento de salário conforme a inflação no mínimo. E
precisamos de valor maior de vale refeição que hoje de aproximadamente 15 reais dia.
socorro
Falta de equipamentos como sonar, há somente uma Bomba de seringa em cada ambulância,
as mochilas estão em um estado deplorável, não recebemos uniformes, não recebemos horas
extras de forma correta, não pagam hora extra nos feriados, não depositam o FGTS desde
abril de 2020, diminuíram o vale refeição e cancelaram o vale alimentação, diminuíram o
adicional noturno, não foi dada nenhuma gratificação agora na pandemia, enquanto os
médicos dos municípios e dos hospitais estaduais estão ganhando. Ambulância de Balneário
Camboriú é muito velha.
O SAMU está sucateado, faltam medicações na ambulância, infraestrutura básica, o quarto
dos médicos é completamente insalubre com extensa mancha de mofo em toda parede.
Direitos trabalhistas devem ser respeitados

Todos que trabalham lá se dedicam bastante e buscam oferecer o melhor pra população. Os
colegas se ajudam e o ambiente de trabalho é bom.
Mochilas das VTRs em condições deploráveis. Falta de uniformes para as equipes.
SAMU é a razão das melhorias e evolução do atendimento de urgência! Deve ser sempre
elevado ao seu grau de importância! Precarizar ou aceitar que é um simples transporte eleva
sem precedentes nossa morbimortalidade! Profissionais experientes e bem formados devem
ser valorizados! É e sempre foi um grande desafio trabalhar no SAMU! Quem faz é porque tem
vocação e por isso merece atenção aos mínimos detalhes!
Não
Não
Nao
Tudo acima
Vide mídia - SBT
Só gastaria receber por parte da empresa respeito ao nosso trabalho e aos direitos básicos a
qualquer trabalhador
O mandatório é o reajuste salarial.
Necessidade de segundo regulador urgente
Espero mudança e tratamento mais respeitoso para aqueles estão arriscando suas vidas neste
momento difícil.
Não
O serviço é desorganizado. Não há incentivos. Não há treinamento. Não há disciplina. Não há
apoio. Não ha investimento no profissional. Em um
Serviço ininterrupto, onde o tempo leva a expertise, não há valorização do profissional e busca
pela Sua constante atualização. É um Serviço abandonado pela gestão estadual. Tudo se
resumiu em gestão de custos. Não temos vínculo. Não temos garantias. Não temos seguro.
Não temos apoio em questões judiciais, cíveis, psicológicas.
Cortaram as horas extras
Não
Todos com medo de retaliações e sem amparo algum com o estado que ignora a situação.
Salário sem reajuste desde 2011
nao
Samu virou comércio...
Vergonha
Desejo que tenhamos condições básicas
Não
Não
Não
nao
Não
Necessidade de segundo regulador urgente
Não

Não
Nao
Nao
Precisamos do apoio do SIMESC para mudarmos isso
Além de estabelecermos estratégias de reivindicações à empresa OZZ, devemos exigir que a
SES também cumpra a sua parte no contrato!!
Sim, gostaria de ressaltar a incompetência da simesc na luta pelo direito dos médicos do
samu.
Nao
SAMU é uma grande família
NÃO
..
Muitos no Samu trabalham porque gostam, mas a remuneração está um pouco defasada.
Não liberam as férias e não estão pagando plantão extra como hora extra, e sim fazem
pagamento por plantão .
Nao
Não
Creio que não
É muito necessário o aumento de ambulâncias para região que é a mais populosa do estado.
O excesso de transferências provoca cansaço da equipe, principalmente dos motoristas,
aumentando risco de acidente, posto que a manutenção das ambulâncias está péssima. O
atual estado das VTRs, principalmente a VTR reserva é vergonhoso e criminal. Os motoristas
estão constantemente avisando dos risco para segurança da equipe e dos pacientes ao
trafegar com tais VTRs e nenhuma atitude é tomada por parte da empresa.
Outra observação importante é a reposição de material de emergência (Traqueia, EPis, etc...)
e de roupa hospitalar, que atualmente deixa muito a desejar.
Gostaria que o serviço fosse levado a sério , é muito cansativo apenas três reguladores na
centralize regulação mais absurdo ainda apenas uma usa em uma cidade de 600 mil
habitantes !
Vergonha
Não temos autonomia estando na base com o corpo de bombeiros. Parece que há falta de
diálogo entre as chefias .
Precisamos do apoio do SIMESC para mudarmos isso
Não
A empresa não dá a devida importância aos funcionarios
Não
Usa Caçador não atende Caçador. A maioria das xx está em transferência. Faz mais frete que
atendimentos. É pouco aproveitada ao que verdadeiramente se destinava
Vergonha
Reforço novamente que não existe preocupação real com a capacitação adequada dos
profissionais do SAMU. Quem corre atrás por conta própria sai bem. Quem depende de
iniciativas da empresa ou gestão fica muito a quem do desejado
Nao
Não

Não
Não
Usa Caçador não atende Caçador. A maioria das xx está em transferência. Faz mais frete que
atendimentos. É pouco aproveitada ao que verdadeiramente se destinava
Empresa não deposita o FGTS desde maio
O serviço é desorganizado. Não há incentivos. Não há treinamento. Não há disciplina. Não há
apoio. Não ha investimento no profissional. Em um
Serviço ininterrupto, onde o tempo leva a expertise, não há valorização do profissional e busca
pela Sua constante atualização. É um Serviço abandonado pela gestão estadual. Tudo se
resumiu em gestão de custos. Não temos vínculo. Não temos garantias. Não temos seguro.
Não temos apoio em questões judiciais, cíveis, psicológicas.
Falta de equipamentos como sonar, há somente uma Bomba de seringa em cada ambulância,
as mochilas estão em um estado deplorável, não recebemos uniformes, não recebemos horas
extras de forma correta, não pagam hora extra nos feriados, não depositam o FGTS desde
abril de 2020, diminuíram o vale refeição e cancelaram o vale alimentação, diminuíram o
adicional noturno, não foi dada nenhuma gratificação agora na pandemia, enquanto os
médicos dos municípios e dos hospitais estaduais estão ganhando. Ambulância de Balneário
Camboriú é muito velha.
Insatisfação com a empresa OZZ e com o Estado de Santa Catarina pelas condições precárias
em que encontra se o serviço do SAMU. Verdadeiro desrespeito aos profissionais que atuam
corajosamente todos os dias em prol da saúde da população.
Medo e insegurança em relação ao futuro pois como o contrato da OZZ vence em dezembro e
ano passado já houve atraso do 13º como sera este ano? pagarão em dia? será renovada para
mais um ano? se for renovado como será? pois estão só empurrando o problema para frente:
férias não pagas, etc ... Sinceramente vemos que o futuro sera na justiça assim como foi com a
empresa anterior
Não
SAMU é um serviço de grande importância que não é valorizado, cada vez o profissional tem
mais deveres e menos direitos, muita cobrança e pouca retribuição. Central de regulação é
sobrecarregada, tarefa difícil e de alto risco pela quantidade de atendimentos e por não estar
vendo a vítima / paciente, que a maioria dos colegas a faz desestimulado. Coloca em risco a
vida dos pacientes e a carreira do profissional e isso não é valorizado. Estrutura do SAMU
sempre dependente de outros órgãos como PM, Bombeiros ou Defesa Civil em relação a
estrutura física. Profissional sente-se desvalorizado, sem plano de carreira, cargos ou salários,
trabalha na incerteza, sempre com prejuízos trabalhistas desde a época do Estado, passando
por SPDM e OZZ, esperando receber direitos trabalhista das duas gestões (precatórios do
Estado e multa de FGTS da SPDM) até hoje e já com previsão de ter que recorrer à justiça
para receber os direitos da atual empresa. Desmotivante e vergonhoso para o profissional, que
deveria ter honra em trabalhar neste serviço e ser mais respeitado.
Nao
Nao
Reforço novamente que não existe preocupação real com a capacitação adequada dos
profissionais do SAMU. Quem corre atrás por conta própria sai bem. Quem depende de
iniciativas da empresa ou gestão fica muito a quem do desejado
Além de todos os problemas com infra-estrutura e questões trabalhistas a empresa ainda peca
muito na tomada e orientação de decisões pela equipe médica. Se o coordenador da equipe de
médica, que se esforça muito para resolver as demandas diárias que mandamos para ele, não
possui certeza sobre qualquer assunto e o mesmo precisa ser respondido por superiores na
empresa, é melhor esquecer. Nunca respondem nada. Nunca fazem notas técnicas assinadas
por responsáveis, dando a entender que estamos sendo administrados por um bando de
néscios no assunto.
É notório que os funcionários e coordenador se esforçam para solicitar o mínimo de respeito
com os trabalhadores, mas a empresa e o estado não colaboram. Nunca tivemos reajuste

salarial, férias atrasadas, pagamentos incorretos. Tudo isso desgasta o funcionário
principalmente quando diante do pouco caso que é feito.
Nessas condições o serviço não terá a qualidade técnica e nem funcional necessária para o
pleno funcionamento.
.
Muitos no Samu trabalham porque gostam, mas a remuneração está um pouco defasada.
nao
Não.
Apenas acrescentar a necessidade de consolidar relação samu e bombeiros instituições de
mesmo fim, mas com interesses aparentemente divergentes.
OZZ diminuiu o valor do vale refeição e suspendeu o vale alimentação, não paga hora extra
devidamente pelo plantão extra, atrela assinatura de um termo aditivo de contrato pra fazê -lo,
não paga férias
esta tudo otimo!!!
nada a declarar!!
Empresa e estado estão fazendo os profissionais do SAMU de idiotas. Enquanto o SAMU
mendiga papel higiênico nas bases, vemos os bombeiros construindo quartéis faraônicos, por
que será? Lentavel.
é uma vergonha estarmos há 2 anos nestas condições insalubres e o sindicato só agora
demonstrar interesse. Pelos médicos do samu. Aparentemente só há interesse político pelo
simesc.
E como sempre o sindicato não vai resolver nada.
Ninguém tem uma resposta e nem uma satisfação a falar. Vivemos o momento das incertezas.
Gostaria de realmente acreditar que existe algum órgão que se importe com nosso piso
salarial, com nossa qualidade de vida... Estamos atolados em trabalhos para ter um salário
adequado e pagar as dívidas deixadas pela faculdade. Não é só no SAMU... Estamos
desassistidos em todos os locais de trabalho.
Regularizar situação é essencial, seguindo as normativas de contratação CLT
Com a entrada da OZZ conseguiram piorar as condições já ruins que tínhamos quando estava
a OZZ.
Existem problemas de condições de trabalho na central de regulação, principalmente
relacionado a cadeiras.
Não
Não
Medo da empresa não cumprir com o correto
A empresa é taxativa quanto a melhorias propostas. Em suma são ignoradas, mesmo que
levadas a empresa pelo coordenador.
Falta dialogo entre empresa e funcionarios
Não respondi com as questões!
não
.
nao
Precisamos de ajuda pra um serviço tão essencial.
Nao

Descaso da empresa que tenta empurrar aditivido contratuais beneficos unilateralmente para
empresa.
A empresa é taxativa quanto a melhorias propostas. Em suma são ignoradas, mesmo que
levadas a empresa pelo coordenador.
Empresa tem pouco dialogo e normalmente não resolve duvidas quanto aos pagamentos e
descontos!
não
Não
Nao
é evidente o cansaço dos colegas sobre esta situação econômica e stress emocional dos
outros profissionais, tanto enfermeiros e socorristas que estão pensando.em.desistir do
servico. Triste devido a capacidade de vários dos profissionais que o serviço pode perder
Aqui na Serra é urgente uma sede própria para regulação e USA. A convivência com os
bombeiros é ruim na maior parte das vezes, querem que sigamos regras militares e somo civis.
nao
Não
Nao
algo precisa ser feito. O SAMU é fundamental. Deveríamos.ser valorizados.
Não
Nao
No ultimo ano houveram algumas mudanças na gestão o que agregou bastante segurança e
crescimento ao serviço. Sinto uma comunicação mais estreita o que é muito positivo. Em
contrapartida os repasses parecem estar sendo insuficientes para manter o serviço em plena
funcionalidade , portanto alguns materiais e produtos chegam a faltar . Isso está gerando
muitas queixas ,pois é difícil ver outros serviços públicos em plenitude e o SAMU com falta de
EPI's (algumas vezes).
Olha nem na época do estado não víamos uma gestão tão ruim, eles reclamam do repasse, a
falta de reajuste salarial, falta de férias, agora descobri que nem FGTS estão depositando,
chega à beirar não a incompetência e sim a desvio e corrupção da empresa que tinha como
sede um partido político PR no Paraná. Vamos aos fatos estão lavando dinheiro e não
pagando de forma adequada seus servidores, a única forma de mudar isso seria uma greve
geral.
Nao
Nao
Façam alguma coisa por nós, por favor
Nao
Desde que as bases da USA foram redirecionadas ao cobom, ainda frequentemente (mesmo
já tendo sido explicado desde o início a função de uma USA e a disponibilidade da mesma)
ouvimos comentários de hostilidade quanto ao número de atendimentos, e hoje com a
pandemia o cobom tem se negado a prestar qualquer atendimento clínico (mesmo em locais
que não há SAMU, somente ASU) orientando solicitantes a entrar em contato conosco, ou
redirecionando ligações de sua central para a nossa.
não
Muitos deveres e poucos direitos. Sem hora extra, sem ferias, muitos descontos.
Bolsa médica péssima, sem pagamentos de horas extras.
Muitos deveres e poucos direitos. Sem hora extra, sem ferias, muitos descontos.

Somos frequentemente 'coagidos' a assinar papéis dos quais não concordamos (como abrir
mão de hora extra, abrir mão de horário de almoço)
Horas extras pagas como horário de plantão normal
Façam alguma coisa por nós, por favor
Desde 2012 não temos aumento e muito menos reposição de perdas com inflação. Com covid,
mal e porcamente ganhamos epis muitos de má qualidade, e não mais do que isso
Colocamos nossa vida a risco e dos nossos familiares pelo contato e nem assim assinalaram
alguma recompensa por isso. Espero valorização de todos pelos serviços não só de agora mas
ao longo dos anos
Falta dialogo entre empresa e funcionarios
não

