
                                      
 
 
 

CARTA ABERTA  
FLORIANÓPOLIS 

 
 

O Conselho Municipal de Saúde de Florianópolis reunido na 187ª Plenária 
Extraordinária, realizada  por videoconferência no dia 16 março de 2021,  
delibera pela  imediata adoção  de Lockdown em Florianópolis visando a 

reversão do quadro de colapso na saúde.  
O Lockdown é um pacto de toda a sociedade! Um pacto pela vida!  

O envolvimento de todos é fundamental! 
 
 

Sabemos que adoções de medidas rigorosas não agradam, mas elas servem para 
desacelerar a propagação do novo Coronavírus!  Precisamos achatar a curva de 
infectados e os óbitos. Necessitamos diminuir o fluxo de pacientes nos hospitais! 
Somente assim, podemos reverter o colapso do sistema de saúde e salvar vidas! 
 
Como o isolamento social1 não foi suficiente ou respeitado, agora, a estratégia é 
limitar totalmente a circulação da população, ou seja, adotar o Lockdown. Restringir 
ao máximo o número de  pessoas circulando significa que o Coronavírus também 
não circula, diminuindo a  transmissão! 
 
Lockdown é uma expressão em inglês que, na tradução literal, significa 
confinamento ou fechamento total.  
Lockdown é, na prática, a medida mais radical imposta por governos para que haja 
distanciamento social – uma espécie de bloqueio total em que as pessoas devem, 
de modo geral, ficar em casa.  
 
No Lockdown a circulação se dá somente para os trabalhadores dos serviços 
essenciais e para os cidadãos que precisarem ir a farmácias, supermercados ou 
hospitais. Os demais deslocamentos são proibidos.  
 
Para garantir a efetividade do Lockdown, já que se trata de uma medida extrema,  se 
faz necessário a adoção, pelas 3 esferas de governo, de políticas sociais e 
econômicas, como o auxílio-emergencial, que garantam o sustento da população, 
especialmente trabalhadores (as) e pequenos e médios empresários.  
 
Os dados são alarmantes e muito preocupantes,  em apenas 55 dias de 2021, 
ocorreram 1.742 mortes em Santa Catarina, o que equivale a 32,4% de todas as 
mortes ocorridas em 2020 (10 meses contabilizados a partir do primeiro óbito).  
E esse número está, lamentavelmente crescendo, vertiginosamente nos últimos 
dias, reflexo do colapso do sistema hospitalar, sendo registradas 450 mortes na 
 
1 O isolamento social é o comportamento voluntário, ou não, que consiste em se afastar do 
contato com outras pessoas.  



                                      
semana de 22 de fevereiro – 6.988 óbitos registrados – a 1 de março – 7.438 óbitos 
registrados, média de 64 óbitos por dia, e 624 mortes no período de 1 de março – 
7.438 óbitos registrados – a 8 de março – 8.062 óbitos registrados, média de 89 
óbitos por dia e, em Florianópolis, a situação não é diferente. 
 
No Brasil, o percentual alto de mortes entre os infectados que precisam de 
ventilação mecânica assusta: a média foi de cerca de 80% de fevereiro a dezembro 
de 2020, ou  seja, 8 em cada 10 pacientes intubados ao longo do primeiro ano de 
pandemia morreram2.  
 
Portanto, temos que evitar que os pacientes cheguem na UTI, a solução eficaz é a 
vacina, enquanto não temos vacina para todos é preciso organizar uma ampla 
testagem, rastramento dos infectados e dos seus contatos e isolá-los. O poder 
público, nos 3 níveis, tiveram 1 ano, pelo menos, para organizar a TESTAGEM, 
RASTREIO E ISOLAMENTO, não fizeram, sendo necessário agora a  estratégia do 
LOCKDOWN. 
 
O Conselho Municipal de Saúde se soma ao apelo da comunidade científica mundial  
e reforça a adoção do LOCKDOWN e a TESTAGEM, RASTREIO E ISOLAMENTO, 
para controlar a pandemia e dar um fim nas mortes evitáveis!   
 
Diante disso o Conselho Municipal de Saúde defende: 
  
1. A  adoção de Lockdown de 14 dias, em Florianópolis, restringindo a circulação de 
pessoas, com rigorosa fiscalização e aplicação de multas para os que 
desrespeitarem as regras do Lockdown; 
 
2. Uma campanha em todas as mídias sobre as medidas preventivas para evitar 
aglomerações (distanciamento físico, uso de máscaras e higiene das mãos); 
 
3. A garantia de vacinação contra o COVID-19 para todos e ampla divulgação do 
calendário de vacinação, bem como a divulgação do quantitativo de doses aplicadas 
no município. 
 
Em defesa da saúde pública, gratuita, universal, integral e de qualidade! Viva o SUS! 
 
 

Conselho Municipal de Saúde 
cmsaude@gmail.com 

Conselho Municipal de Saúde http://cms.pmf.sc.gov.br/ 
Florianópolis, 16 de março de 2021 

 

 

2  Fonte:https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56407803, consultado em 

23/03/2021 
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