
  

 

CARTA ABERTA A TODAS AS AUTORIDADES POLÍTICAS E SANITÁRIAS 
BRASILEIRAS 

Tendo em vista o rápido crescimento do número de casos e de óbitos, registrados              
em várias cidades de todas as cinco grandes regiões do país nos últimos dias, alertamos               
as autoridades do Estado Brasileiro, dos três poderes e dos três níveis de governo, sobre               
a gravidade da situação sanitária do país. A epidemia de COVID-19 se alastrou por todo               
o território nacional e o quadro verificado hoje pode levar em pouco tempo a uma               
situação ainda pior, com acelerado crescimento de casos e óbitos em vários municípios             
ao mesmo tempo. Nas últimas semanas, tem sido observado o aumento das taxas de              
ocupação em hospitais públicos e privados, chegando em determinados locais a níveis            
acima de 90%, isto indica que o sistema de saúde pode entrar em colapso rapidamente e                
resultar em um número de óbitos ainda maior por falta de assistência. 

Temos apontado a necessidade de articulação das ações nos níveis federal,           
estadual e municipal em caráter emergencial. No dia 3 de julho, junto com mais 13               
entidades científicas da área da saúde e o Conselho Nacional de Saúde, organizações             
que compõem a Frente pela Vida, lançamos o Plano Nacional de Enfrentamento à             
COVID-19 , onde estão descritas de forma clara as medidas que devem ser tomadas em              1

caráter de urgência para conter a transmissão, proteger a população e cuidar dos             
doentes. 

Apelamos às autoridades políticas e sanitárias, para que todos os esforços sejam            
feitos para conter a transmissão do vírus SARS-CoV-2 e diminuir os danos causados pela              
pandemia. Dessa maneira, todos os governantes devem somar seus esforços, em cada            
esfera de atuação, para que o país não vivencie uma tragédia de dimensões ainda              
maiores. 

Mais uma vez, estamos disponíveis para auxiliar na construção de estratégias que            
possam aliviar o sofrimento de nossa população e tirar o país desta gravíssima crise              
sanitária. 

 

Rio de Janeiro, 20 de novembro de 2020.  

Associação Brasileira de Saúde Coletiva - ABRASCO 
 

1 Disponível em: <https://frentepelavida.org.br/>. 
 
 

 


