Carta à sociedade: FCFAS reforça
importância dos cuidados com a saúde.
Os conselhos
além de
e disciplinar a atuação de suas respectivas
categorias, têm também a responsabilidade social de orientar a sociedade, seus
representantes e governantes nos assuntos que tangem às suas áreas de conhecimento. Por
isso, o Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS) se dirige à sociedade
brasileira para alertar que:
As vacinas contra a Covid-19 começaram a chegar aos públicos prioritários no país,
contudo, as medidas preventivas devem ser mantidas por toda a população;
Somos mais de 200 milhões de cidadãos, sem uma previsão, ainda, da conclusão do
processo de imunização;
Sendo assim, cuidados básicos como higienização adequada, uso de máscara e o
distanciamento social ainda se fazem necessários;
Os
sionais das áreas da saúde precisam da colaboração da população para que
consigam prestar o cuidado necessário aos casos de Covid-19 e de tantas outras
enfermidades que têm superlotado os hospitais, unidades de pronto atendimento,
ambulatórios e demais unidades de saúde;
Ainda nos deparamos com a escassez e a falta de recursos básicos necessários à
adequada prestação de cuidados e à segurança das equipes de saúde, o que requer
atenção imediata de nossos governantes e gestores públicos;
Mesmo imunizados, é possível que ainda possamos ser vetores de infecção a quem ainda
não se vacinou;
Além disso, a aplicação das doses da vacina não confere, dentro de seus padrões de
imunidade imediata, sendo necessário tempo para a completa resposta do
organismo ao imunizante;
Assim, quando a vacina for disponibilizada a você, vacine-se e continue com os cuidados
básicos, pois, cuidando de si, você ajuda a cuidar das outras pessoas.
Os
sionais que atuam na linha de frente de enfrentamento à Covid-19 e nos serviços
essenciais têm sido confrontados com situações de vulnerabilidade e/ou precariedade e tendo
E você,
al da saúde, lembre-se do autocuidado para a manutenção da saúde
física e mental. Conte com seu conselho de classe para que possamos lidar da melhor maneira

Todos merecemos cuidados. O direito à saúde plena só se efetiva
com a participação de todos, e se for para todos.

VACINE-SE.
POR VOCÊ, POR NÓS, POR TODOS!

vacina é ciência que salva vidas!
FCFAS

FÓRUM DOS CONSELHOS
FEDERAIS DA ÁREA DE SAÚDE

