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INACEITÁVEL! 

Nota de repúdio ao posicionamento do Presidente da República e 

Ministro da Saúde no enfrentamento da pandemia do novo coronavÍrus 

 

A ABRASBUCO vem se juntar aos demais coletivos que se posicionam fortemente contra 

o posicionamento adotado pelo Presidente da República no dia 24/3/2020 e pelas 

declarações do Ministro da Saúde no dia 25/3/2020 com relação ao enfretamento da 

pandemia do novo coronavírus. 

Nesse momento em que o mundo e nosso país enfrentam uma pandemia que coloca os 

sistemas de saúde sob risco de colapso, nós brasileiros somos submetidos a um 

pronunciamento do Presidente da República que vai de encontro a todos os esforços 

que estão sendo realizados pelas equipes de saúde de todo o território nacional, 

cientistas, pesquisadores e cada cidadão brasileiro. 

O presidente segue no seu firme propósito de derrotar qualquer oposição ao seu projeto 

de entrega da nossa nação ao capital ultra neoliberal. Além da incapacidade de lidar com 

a crise sanitária pela qual passamos, há também o propósito de, agora que as 

instituições de proteção social estão fragilizadas, retirar todos os direitos sociais 

adquiridos através de muita luta. 

A ABRASBUCO é o canal de disseminação da voz das equipes de saúde bucal e de todos 

que militam no campo da Saúde Bucal Coletiva. Não se calará frente à situação tão 

grotesca que coloca em risco todo o país. 

Desta forma, reafirmamos nosso compromisso com o Sistema Único de Saúde - SUS, 

pois somente o SUS tem a capacidade de reverter ou minimizar os efeitos danosos da 

pandemia.  

Exigimos a revogação do Decreto 10.283, de 20 de março de 2020, que cria a Agência 

para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (ADAPS), publicado 

sorrateiramente, quando toda a atenção da população estava voltada para as 

consequências da pandemia. Esse decreto coloca a saúde pública e o dinheiro público 

na mão de empresas privadas que têm por certo que a saúde é um bem de consumo e 

só tem direito quem pode pagar por ela. 



Conclamamos os colegas a continuarem na luta conosco, a cerrar fileiras para 

resistirmos ao pior ataque ao SUS e aos diretos conquistados, desde a promulgação da 

Constituição de 1988. 

 

“Pela SEGURIDADE SOCIAL 

Pelo DIREITO UNIVERSAL A SAÚDE! 

Pelo SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE! 

Pela PARTICIPAÇÃO POPULAR! 

Pela REFORMA SANITÁRIA BRASILEIRA! 

RESISTIREMOS” 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE BUCAL COLETIVA -ABRASBUCO 

 

 

 


