
 

 

 

 

                            
 

Ofício COSEMS/SC - 114/2020                       Florianópolis, 25 de novembro de 2020. 

 

 

COSEMS/SC alerta para risco de aumento da pandemia  

 

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina – 

COSEMS/SC vem informar sobre o risco iminente de colapso do Sistema de Saúde diante 

do aumento de casos de infectados e de mortes causadas pela pandemia da COVID-19 

em nosso território. 

 

- Considerando o mapa de risco da pandemia da COVID-19 que o Estado 

divulga e apresenta treze (13) regiões em nível de risco gravíssimo (vermelho) e três (3) 

regiões estão em risco grave (laranja); 

 

- Considerando que a ocupação dos leitos exclusivos de UTI COVID-19 

estão em índices superiores a oitenta por cento (80%) e colocam o Sistema de Saúde sob 

risco de colapso; 

 

- Considerando que o Estado decidiu autorizar o retorno das aulas nas 

escolas estaduais, municipais e particulares; 

 

O COSEMS/SC, na qualidade de gestor bipartite do SUS em Santa 

Catarina alerta e reivindica que: 

 

- O Estado volte a fazer campanhas nos veículos de comunicação e redes 

sociais no sentido de conscientizar a população a adotar práticas de higienização, de 

atenção para o distanciamento social e do uso de máscaras visando a proteção dos 

catarinenses; 

 

- Sem ações práticas de fiscalização das medidas recentemente anunciadas 

pelo Estado é iminente o colapso do Sistema de Saúde para o atendimento da população.  

 



 

 

 

 

Ressalte-se que nem Estado e, menos ainda, os municípios dispõem de equipes suficientes 

para atender tais demandas; 

 

- Sejam tomadas medidas imediatas com base nas orientações da ciência 

sob pena de o Estado vivenciar situação catastrófica idêntica a outras regiões e alguns 

países, onde o resultado da negligência foi a contratação de caminhões câmaras frias para 

guardar vítimas da pandemia;  

 

- Sem medidas de restrições para conter a proliferação da pandemia, que 

está em ritmo acelerado de subida, estão ainda mais vulneráveis os profissionais da Saú

de que atuam na linha de frente de atendimento da população catarinense; 

 

- Que a população de Santa Catarina adote uma posição colaborativa 

quanto a adoção de medidas de higiene, ao distanciamento social e ao uso das máscaras 

para evitar o risco de morte e sequelas que a COVID-19 vai deixar por longo tempo. 

 

 

 

                    

                   ALEXANDRE LENCINA FAGUNDES 

                                Presidente COSEMS/SC 

 

 


		2020-11-25T09:52:38-0300
	ALEXANDRE LENCINA FAGUNDES:48629448091




