NOTA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS E DA SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O
PROGRESSO DA CIÊNCIA SOBRE A OCULTAÇÃO DOS DADOS DA COVID-19
Na noite de sexta feira, 5 de junho de 2020, foi retirado o acesso ao portal do
governo federal que divulga os dados diários da COVID-19. O referido portal foi reaberto
no sábado, 6 de junho de 2020, contendo informações reduzidas, com a justificativa de
adoção de nova sistemática de contabilização de casos e óbitos causados pela doença.
A atitude do Governo em não revelar os dados da pandemia permite a manipulação
das informações sobre a evolução da COVID-19 no país e impede o acompanhamento e a
contenção da doença que tem afetado centenas de milhares de brasileiros. A ocultação de
dados prejudica também a programação para volta de atividades e circulação de pessoas,
impactando o planejamento econômico para a saída da recessão, e atenta contra a imagem
do Brasil no exterior.
Os dados epidemiológicos são fundamentais para esse planejamento e impactam
não somente o conhecimento da evolução da doença no país, mas também no exterior,
pois são coletados por instituições como a tradicional universidade John Hopkins dos
Estados Unidos e o Imperial College do Reino Unido. É inaceitável a omissão dos dados
sobre a pandemia
É, portanto, indispensável e urgente que sejam restabelecidas a transparência e a
clareza na divulgação dos dados, em tempo real, para toda a população e para o mundo,
condição necessária para o enfrentamento dessa terrível pandemia. Só assim será possível,
a partir da análise científica baseada em dados confiáveis, sair da crise e reduzir o número
de vítimas.
Repudiamos qualquer omissão ou deturpação de dados sobre ela. A subtração e a
manipulação de dados não mudam a realidade. E não aliviam o peso de milhares de mortes
sobre aqueles que preferirem a ficção à ação, abdicando de seu dever de proteger a saúde
da população.
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