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Carta Aberta da Associação Brasileira de Enfermagem – Seção São Paulo 

à grave crise sanitária brasileira 
 

A Associação Brasileira de Enfermagem - Seção São Paulo (ABEn-SP) vem a público 
manifestar solidariedade ao povo do Amazonas, frente à gravíssima crise sanitária que 
assola a capital Manaus, principal referência para a assistência à saúde naquele Estado. 
O colapso do Sistema de Saúde manauara tem levado sofrimento e morte a uma 
quantidade sem precedentes de pessoas, devido à pandemia da COVID-19. 

Ao contrário do que tem sido proclamado pelo governo federal, de que as causas do 
colapso são as condições meteorológicas ou o comportamento das pessoas, trata-se 
de uma crise anunciada desde o início da pandemia no Brasil, em março de 2020.  

Hoje é Manaus que vivencia mais fortemente esta crise que, em breve, poderá ser 
realidade em todo o país. 

É inaceitável que a falta de planejamento estratégico, comando e coordenação – 
devidamente acompanhados de negação da ciência e de banalização da vida – sejam 
testemunhados cotidianamente em falas, atitudes e ações (ou falta delas) das maiores 
autoridades governamentais, frente à pandemia que já matou mais de 200 mil 
cidadãos brasileiros. 

A população está morrendo à míngua, trabalhadores e trabalhadoras da saúde (e da 
enfermagem) estão no limite da exaustão física e mental, os leitos dos hospitais estão 
atingindo capacidade máxima, a falta de insumos e equipamentos impossibilita o 
cuidado. Dia após dia a situação só piora. 

Não podemos aceitar passivamente essa tragédia!!! 

Em nome da defesa da vida, exigimos que o governo federal assuma o compromisso e 
a responsabilidade que lhe cabem no enfrentamento dessa grave tragédia que assola o 
nosso país. E, mais que tudo, a adotar medidas concretas, para possibilitar a 
assistência à saúde digna e efetiva à população amazonense e de todo o país. 

Além da assistência aos doentes, exigimos que sejam tomadas providências imediatas 
para a VACINAÇÃO de todos os brasileiros e brasileiras, como medida ímpar de 
proteção e contenção da disseminação do vírus no país.  
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O BRASIL TEM VACINAS, PORTANTO, EXIGIMOS: VACINAÇÃO JÁ PARA TODOS e TODAS! 

Nesse momento, vacinação é medida urgente e prioritária! 

Conclamamos ainda a população brasileira e paulista a não difundir notícias falsas e a 
adotar medidas protetivas para prevenir a disseminação do novo coronavírus, como o 
uso de máscaras, o distanciamento social e a higienização das mãos.  

A ABEn-SP se posiciona em defesa da vida, da saúde, da ciência, do Sistema Único de 
Saúde, está trabalhando no enfrentamento dessa pandemia e espera que todos os 
estados brasileiros estejam alertas, sensíveis ao sofrimento humano e que tomem 
medidas urgentes para enfrentamento da pandemia e para proteção da vida. 

Saúde é Direito de Todos e Dever do Estado. A vida é um Direito Universal. 

 
São Paulo, 15 de janeiro de 2021 
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