
 

 

 

C.SBA – 939/20 
Rio de Janeiro, 27 de março de 2020 

 

Aos 

Presidentes de Regionais – SBA 

 

Ref: momento de ações coletivas 
 
Prezado (a) colega, 
 
A Sociedade Brasileira de Anestesiologia, em conjunto com outras entidades, trabalha para o 
combate ao Covid-19. Entendemos que este esforço precisa ser coordenado com AMB, outras 
sociedades de especialidade, CFM e governo. É um momento de crise que exige planejamento e 
organização. Os membros do Conselho Superior que participaram na reunião de 20/03/2020 
sabiamente pautaram-se por estes princípios quando decidiram que as ações das Regionais, 
referentes ao COVID 19, continuem alinhadas com as da Diretoria da SBA. 
 
Este posicionamento mostra-se extremamente importante, pelo excesso de informações nas mais 
diferentes mídias. É preocupante quando meios de comunicação veiculam opiniões de profissionais 
que não possuem legitimidade para falar em nome de uma sociedade de especialidade como se 
representassem toda uma classe. Mais sério ainda quando tais matérias transformam mera opinião em 
fatos. Este tipo de notícia contribui para gerar instabilidade e desinformação. 
 
No dia 25 de março de 2020. foi publicado matéria no UOL, na coluna de Cristiane Segatto, com o 
título: “Sem Trabalho, anestesistas querem cuidar dos doentes graves do Coronavírus”. Nesta 
matéria, a autora, baseada na opinião de um único anestesista, gerou a afirmação de que por 
estarem sem trabalho os anestesistas gostariam de cuidar dos pacientes graves e que 25 mil 
salas de cirurgias poderiam ser transformadas em UTIs. 
 
A SBA está ciente do papel dos anestesiologistas nesta grave crise e que precisamos trabalhar em prol 
da saúde coletiva. Entretanto, sabemos que realidades regionais e individuais precisam ser levadas em 
consideração, bem como o diálogo entre as outras especialidades. A SBA desaconselha ações 
individuais e descoordenadas neste momento de crise. O momento é de definições e ações 
colegiadas. É uma possibilidade que os anestesistas trabalhem no atendimento dos pacientes graves e 
que adaptações hospitalares sejam realizadas, mas dentro de um planejamento e treinamento 
envolvendo os vários interessados. Vamos trabalhar, mas em conjunto! 
 
Neste sentido solicitamos, em consonância com o acordado com o Conselho Superior, que as 
ações das regionais estejam alinhadas com a SBA. Este é um momento de crise que exige união. 

 

A SBA somos todos nós! 
 

Atenciosamente, 
 

A Diretoria 

 

 


