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OF.025/2021/ABP/SEC  

 

Rio de Janeiro, 23 de março de 2021.  

 

Ao 

Sr. Dr. César Eduardo Fernandes 

Presidente 

Associação Médica Brasileira (AMB) 

 

 

Assunto: Elaboração e divulgação da “CARTA DOS MÉDICOS AO BRASIL” em 

15/03/2021. 

 

 

Prezado Doutor, 

 

No momento da pior fase da pandemia do SARS COV 2 é louvável a iniciativa da 

Associação Médica Brasileira (AMB) de se manifestar à população e às autoridades 

sanitárias através da “CARTA DOS MÉDICOS AO BRASIL”, sobre tópicos no 

enfrentamento deste flagelo.  

 

A Diretoria da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), entretanto, foi surpreendida 

pela divulgação do documento que não nos foi submetido e do qual não pudemos 

contribuir, muito embora venha como sendo chancelada pela nossa Associação. 

Também não fomos informados sobre a criação do Comitê Extraordinário de 

Monitoramento Covid-19 (CEM COVID_AMB) e de como será a participação das 

sociedades de especialidades neste grupo, quais os seus objetivos e formas de atuação.   

 

Recebemos o e-mail da AMB para conhecimento do manifesto no dia 15/03/2021 às 

13h20. No mesmo dia, às 14h40, recebemos novamente o mesmo e-mail só que dessa 

vez solicitando que nos manifestássemos caso não fosse de interesse da Sociedade em 

participar do referido manifesto. Apenas agora tivemos condições de reunir todos os 

Diretores da ABP para avaliação e votação de nossa decisão, uma vez que pautas 

importantes como esta sempre envolvem a participação de toda a Diretoria Plena da 

ABP. 

 

Em campanhas anteriores, a Associação Médica Brasileira (AMB), sempre planejou as 

ações consultando previamente as Federadas e Sociedades de Especialidades. 

Acreditamos que esse modo de agir, além de ser democrático, enriquece e aperfeiçoa as 

medidas tomadas, das quais teríamos citado a necessidade da ampliação da assistência 

psiquiátrica frente ao aumento exponencial de transtornos mentais na população 

brasileira. 

 

Sendo assim, lamentamos a maneira como a “CARTA DOS MÉDICOS AO BRASIL” 

foi elaborada e divulgada e, ressaltamos nosso descontentamento em não termos sido 
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ouvidos, já que a nossa área sofre tanto preconceito. Por este motivo, informamos que a 

Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) não poderá assinar este manifesto, visto que 

não pudemos participar da discussão para definição do mesmo. 

 

Atenciosamente, 

 

  

 
Antônio Geraldo da Silva 

Presidente 

 
Sérgio Tamai 

Diretor Secretário 

 
Maria de Fátima Viana de Vasconcellos 

Diretora Tesoureira 

 

 
Claudio Meneghello Martins 

Vice-Presidente 

 

 
Miriam Elza Gorender 

Diretora Secretária Adjunta 

 

 
Kleber Roberto S. Gonçalves de Oliveira 

Diretor Tesoureiro Adjunto 

 


