
 

CARTA ABERTA ao Governador do Estado de 

Pernambuco 

 
Carta Aberta de grupo de enfermeiras (os) da região do Vale do São Francisco. 26/03/2020 

 

 

Exmo. Senhor Governador do Estado de Pernambuco Paulo Henrique Saraiva Câmara 

 

 

Ao tempo em que lhe dirigimos os nossos respeitosos cumprimentos, evidenciamos a enfermagem, 

profissão reconhecida em todo o mundo como essencial para melhorar a cobertura, o acesso e a 

assistência no processo saúde doença. A enfermagem, enfermeiros e técnicos de enfermagem são 

as únicas categorias que estão junto aos pacientes internados nas 24h, lidando com a dor do outro, 

com a morte, além da sobrecarga de trabalho, do desgaste físico e mental. Somado a isso, obrigados 

a jornadas duplas, triplas de trabalho pelos salários baixos, indignos, que não fazem jus ao preparo 

profissional e atribuições.  

Os profissionais de enfermagem estão presentes nas ações de promoção, prevenção, 

restabelecimento da saúde, cuidando de pessoas, famílias e comunidades. Acompanha o ser 

humano desde antes do nascimento e está no cuidado dele quando se despede da vida e nos 

cuidados após a morte. E isso a torna uma das profissões mais completas do mundo. 

As carreiras médicas e da enfermagem são profissões distintas, em saberes e regulamentação legal, 

trabalhando juntos como equipe de saúde, e ambas precisam ser valorizadas. O salário que consta 

na PORTARIA CONJUNTA SAD/SES Nº 035, 23 DE MARÇO DE2020/ SELEÇÃO SES - 

CORONAVIRUS_24. 03.2020, remete à desvalorização da Enfermagem (Enfermeiros e Técnicos 

de Enfermagem) evidenciada na remuneração ofertada pelo governo do estado.  

Estamos na linha de frente do cuidado na atual pandemia, na garantia do direito à saúde da 

população e na luta pela valorização profissional da Enfermagem.  

Da população, aceitamos e agradecemos o reconhecimento pelos serviços prestados.   

 

Dos governantes, exigimos condutas de valorização da profissão condizentes com a dignidade e o 

respeito que merecemos: 

Salários dignos e melhores condições de trabalho.  

 

 

Grupo de enfermeiras (os) do vale do São Francisco: Valoriza enfermagem 
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