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NOTA CONJUNTA AO GOVERNADOR E PREFEITOS DE MG e À SOCIEDADE EM GERAL 

(Em 31 de março de 2020) 

As instituições de ensino superior públicas do Estado de Minas Gerais (FORIPES), juntamente com a PUC-

Minas, que em conjunto assinam este documento, manifestam apoio às orientações da Organização Mundial 

de Saúde (OMS), do Ministério da Saúde, e da Secretaria de Estado de Saúde, assim como das principais 

entidades médicas, sanitárias e científicas do país e do mundo, quanto à manutenção do isolamento social 

como medida indispensável para o enfrentamento da COVID-19. 

Neste sentido, consideramos necessário respeitar todas as recomendações técnicas pelos próximos dias para 

que se possa avaliar o comportamento epidemiológico da doença no Brasil e o consequente impacto das 

medidas adotadas anteriormente. Para isso, é necessário intensificar as estratégias de isolamento para 

conter o avanço da pandemia, assim como para garantir tempo para que nosso sistema de saúde possa se 

organizar adequadamente. 

No Estado de Minas Gerais observa-se que grande parte dos municípios ainda aguarda a chegada de 

equipamentos de proteção individual (máscaras, luvas e aventais), assim como equipamentos hospitalares, 

como respiradores mecânicos, sendo estes tão necessários nos casos de pacientes com problemas 

respiratórios. Além disso, é necessário disponibilizar mais testes do novo coronavírus, de forma compatível 

com o tamanho da população, buscando evitar a subestimação do número de casos.  Precisamos da 

determinação das autoridades municipais, estaduais e federais para manter o comércio fechado e as aulas 

suspensas e atividades remotas. Para aquelas atividades consideradas como legalmente essenciais, é 

fundamental que as orientações de prevenção e proteção sejam cuidadosamente observadas. 

O mundo todo vem mostrando a gravidade da pandemia que enfrentamos. Milhares de vidas já foram 

perdidas e os números são crescentes. Países desenvolvidos estão sofrendo para vencer o novo coronavírus. 

Neste momento, medidas necessárias devem ser implementadas, mesmo que duras, diante do reflexo 

positivo, cientificamente comprovado, para que vidas possam ser salvas. Evidentemente, temos plena 

consciência da grave crise econômica que enfrentamos e enfrentaremos à frente, porém é momento de 

defender o bem maior de cada um de nós, ou seja, a vida! 

Finalizamos, dizendo que a voz da ciência deve ser ouvida, o SUS deve ser valorizado e fortalecido e nosso 

povo, especialmente os mais carentes, deve ser apoiado economicamente enquanto durar a pandemia. 

Fiquem em casa. A vida é nosso valor maior. Todos são importantes. 
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