
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O Comitê Extraordinário de Monitoramento Covid-19 da Associação Médica 
Brasileira, CEM COVID_AMB, aproveita o 18 de outubro, Dia do Médico, para agradecer 
aos cidadãos brasileiros, pelo compromisso, maturidade e responsabilidade com os quais 
enfrentam já há 20 meses, sem tréguas, a pandemia do SARS-CoV-2.  

É uma unanimidade entre a AMB e as sociedades de especialidades médicas 
integrantes do CEM COVID que o atual estágio da luta o vírus nos permite a olhar ao futuro 
com perspectiva alvissareira, mirando a volta à normalidade, caso a tendência seja 
confirmada.  

Se hoje esse sonho é passível de concretização, muito devemos aos nossos 
mais de 200 milhões de compatriotas que perseveraram em consonância com a Ciência, 
com as orientações médicas e das autoridades nacionais e internacionais realmente 
envolvidas com o bem-estar individual e coletivo.  

O respeito aos cuidados preventivos - como o uso correto de máscara, 
higienização de mãos, ambiental e o distanciamento - certamente exigiu readaptação de 
costumes, ajustes na relação com familiares e amigos, além de uma reformulação do 
próprio olhar ao outro. Não foi fácil, mas os brasileiros seguiram-no com obstinação e 
caráter cidadão.   

Assim, neste Dia do Médico, vimos nós a público agradecer a cada um de vocês. 
Já colhemos o melhor de todos os presentes que é a esperança de que a saúde e a vida 
sairão vitoriosas ante a Covid-19, ao negacionismo e a quaisquer outros males.  

O CEM COVID, a propósito, registra especial deferência aos médicos que 
atuaram com a dignidade habitual, entregaram-se e entregam-se para curar e salvar vidas; 
mesmo sob riscos até a seus familiares e entes queridos.  

Fazemo-nos assim porta-voz de todos os brasileiros que hoje também são 
gratos aos nossos colegas médicos. Muito obrigado, por todos nós.  

Por essencial, o CEM COVID reafirma ser da maior importância a manutenção 
dos cuidados preventivos, por hora. Tudo indica que falta pouco, portanto, o momento é 
de seguir perseverando e avançando.  
 

 
São Paulo, 18 de outubro de 2021. 

 

 
Integrantes do CEM COVID_AMB: https://amb.org.br/cem-covid/cem-covid/ 
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