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SBP-PRES-125-2020 São Paulo, 03 de abril de 2020. 

 

NOTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PATOLOGIA 

AOS ASSOCIADOS E A POPULAÇÃO 

  

                Estamos passando por um período tenebroso, uma crise que irá marcar nossa sociedade e o mundo. 

Neste período é natural e humano que afluam medos e incertezas sobre como devemos proceder e agir. A crise 

que estamos atravessando é eminentemente uma crise de saúde e, como tal, devemos nos orientar com base nos 

dados existentes e com a experiência de outras nações. 

 

PONTOS A CONSIDERAR 

 

1.       É uma doença nova, portanto, a base de conhecimento está sendo construída; 

2.       Apesar de a doença ser nova, sua patogenia não o é; 

3.       Já se sabe mecanismos de transmissão e sua profilaxia; 

4.       Já dispomos do conhecimento do diagnóstico; 

5.       Já temos maneiras de monitorar os pacientes e sua evolução para tomada de decisões terapêuticas; 

6.       A covid19 é uma infecção viral de alta transmissibilidade; 

7.       Não há vacina disponível no momento; 

8.       O grupo com maior letalidade são pessoas acima de 60 anos, mas há relato de doença grave e até mesmo 

óbitos em pacientes jovens; 

 

                Diante disso temos que o melhor a se fazer é seguir as recomendações dos especialistas e da OMS sobre 

como proceder no momento que é o isolamento social. Evitar contato que não seja extremamente necessário de 

maneira a se frear a transmissão melhorando assim a possibilidade de tratamento e evolução. 

 

                Cabe uma menção de parabéns ao Ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, extensivo a toda sua 

equipe, por coordenar esforços dessa magnitude em um país de dimensões continentais e com realidades 

dicotômicas. 

 

                Como dito acima, estamos diante de uma situação nunca enfrentada, portanto, novas recomendações 

podem surgir e devemos ser capazes de nos adaptar a elas. Para tal devemos permanecer juntos, unidos e coesos, 

pois somente assim conseguiremos diminuir o impacto atual e futuro desta tragédia. 

                Isso passará, e estaremos aqui. 
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