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Caros membros da LAPSGHAN: 

 
A Pandemia do Coronavirus, COVID-19, veio mudar a rotina em nossos hospitais, nossa vida 

diária com a família, com amigos. Deixamos de sair à rua, ficamos em casa, em distanciamento social. 

Os restaurantes, shopping centers, lojas fecharam e ficou apenas os serviços essenciais. E aí 

entramos nós de verdade, profissionais de saúde, dedicados a tratar e resolver o problema de nossos 

pacientes. O mundo inteiro foi acometido, e os hospitais em muitos centros tiveram sua capacidade de 

atendimento ultrapassada, situação esta ainda pior em muitos centros na América Latina. Mas ali, na 

linha de frente, profissionais da saúde, valentes, altivos, sem questionar o risco, se preparando para o 

enfrentamento. Lamentavelmente, em muitos lugares de nossa amada América Latina, muitos centros 

apresentaram dificuldades no fornecimento de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e nossos 

colegas, que nunca deixaram de enfrentar a luta pelos seus pacientes, bravamente seguiram 

enfrentando a luta. Isto resultou em muitos colegas que foram acometidos pelo vírus e muitos colegas 

em vários países da Latino-América acabaram morrendo. Em grandes centros do hemisfério norte 

como Estados Unidos, Espanha e Itália, apesar de condições econômicas e de saúde muito melhores 

do que as nossas, no pico de ocorrência da doença o sistema de saúde apresentou colapso e milhares 

de mortes aconteceram. Na América Latina ainda não chegamos no pico. Em muitos centros o pico de 

incidência da COVID-19 estará chegando nas próximas semanas, e precisamos estar preparados, com 

aumento de leitos hospitalares, UTIs, e profissionais de saúde protegidos para enfrentar este difícil 

momentos que está chegando. Proteger os profissionais de saúde com EPIs adequados e suficientes 

é a nossa maior preocupação. 

 

Neste momento de muita reflexão sobre o futuro que nos aguarda, ainda com o vírus causando 

graves consequências, com a economia dando sinais de uma grave recessão por vir, com nossas 

crianças fora da escola, com nossos idosos protegidos por serem grupo de risco, mas como milhares 
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de colegas médicos, enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos e outros profissionais da saúde lutando 

sem medo na linha de frente, precisando, no entanto, serem também protegidos. A estes colegas a 

LASPGHAN quer prestar homenagem. Homenagem aos que morreram na luta contra o vírus e nossa 

homenagem àqueles que continuam lutando pela saúde de nossos povos.  

 

A LASPGHAN se une aos seus membros na luta por melhores condições de trabalho. 

Fornecimento de EPIs aos profissionais de saúde que estão na linha de frente não é favor, é obrigação 

das autoridades e da direção dos hospitais. Não é admissível ouvir homenagens aos profissionais de 

saúde e mantê-los desassistidos sem as condições para que possam exercer seu trabalho com a 

mínima segurança. 

 

A LASPGHAN quer dar um forte e sincero abraço virtual a todos os colegas Latino-Americanos, 

e continuar sempre junto de seus membros, buscando auxiliar cientificamente e na orientação das 

melhores condutas, mas também protegendo e lutando por cada um deles. 
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