
                                  São Paulo, 18 de março de 2020
          Ofício nº 02/DIR/ABRAMEDE/2020

Exmo. Sr. Ministro da Saúde
DR. LUIZ HENRIQUE MANDETTA 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE  MEDICINA DE  EMERGÊNCIA  -  ABRAMEDE  em
linha direta com profissionais que atuam nas Unidades Assistenciais de Emergência por
todo  o  território  nacional,  sejam  públicas  e  privadas,  nas  Unidades  de  Pronto
Atendimento,  Prontos  Socorros,  Departamentos  de Emergência e  Pré-Hospitalar   e
identificou  3  pontos  de  potencial  fragilidade  considerados  fundamentais  no
enfrentamento à pandemia COVID19, a saber: 

1- Equipamentos de Proteção Individual – EPIs
A provisão de Equipamentos de Proteção Individual adequados é insuficiente

na maioria dos serviços; o cenário que temos visto aponta que não há em hospitais
públicos e mesmo em privados, os recursos que garantam a proteção necessária como
aventais e capuz de proteção impermeável, máscaras N95 ou PFF2, entre outros. 
- Em pandemias,  esses  recursos  podem ser  consumidos  de  forma rápida  e  a
pronta aquisição e distribuição desses materiais em tempo hábil  é  fundamental  na
proteção de nossos profissionais de saúde.

Os emergencistas estão na porta da rede de atendimento recebendo diretamente
todos  estes  pacientes,  e  temos  que  garantir  sua  proteção  ou ficaremos com um
enorme grupo de profissionais afastados, como tema acontecido na Itália, Portugal e
anteriormente na China . Nossa força de trabalho nesta frente não pode perecer. 

- O enfrentamento de outros países, com proteção mais adequada da que a que
estamos usando no Brasil demonstrou a taxa de infecção de profissionais de saúde foi
em torno de 10%. Podemos conseguir atingir  estes valores e nos manter ativos na
frente com a proteção 

2- Treinamento e Capacitação 
Profissionais de emergência ainda não estão utilizando de forma adequada os

equipamentos de proteção individual: Temos risco real de disseminação viral dentro
do  sistema  de  assistência  hospitalar  e  de  contaminação  de  recurso  humanos.
Associações médicas como a ABRAMEDE e AMIB têm focado esforço e auxiliar estas
demandas e certamente precisaremos intensificar estes esforços em conjunto com o
Ministério da Saúde para maior abrangência.
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3- Testes de confirmação de exames
Parece não haver testes suficientes para prosseguir no nível epidemiológico,

além de falta de recursos humanos para realização dos testes e centenas de amostras
pelo Brasil estão aguardando. 

Pacientes internados em leitos de hospitais e Unidades de Terapia Intensiva
sem resultados de testes consumirão recursos e demanda de trabalho porque não
podem sair do isolamento. 

Diante do exposto esperamos estar contribuindo com o Estado para o enfrentamento
da atual  crise na saúde que acomete nosso país,  e  uma vez mais,  gostaríamos de
contar com seu apoio e nos disponibilizamos também a contribuir no que pudermos
para este enfrentamento. 
Em  conjunto  ratificamos  o  ofício  enviado  pela  Associação  de  Medicina  Intensiva
Brasileira (AMIB) a qual estamos trabalhando em sinergia total para o melhor corredor
de atenção ao COVID-19 desde o Departamento de Emergência à Unidade de Terapia
Intensiva. 
 

Atenciosamente, 

Dr. Hélio Penna Guimarães
Presidente da ABRAMEDE
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