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Casos Atualizados
Casos acumulados de COVID-19 por data de noticações
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Petrolina Salgueiro

Vidas negras importam

No dia 20 de novembro, comemorou-se o Dia
Nacional da Consciência Negra, dia que homenageia
e resgata as raízes do povo afro-brasileiro. Essa data
foi restabelecida pelo projeto lei número 10.639, no
dia 9 de janeiro de 2003, e coincide com o dia 20 de
novembro de 1695, dia da morte de Zumbi dos
Palmares, grande líder da resistência negra e da luta
pela liberdade, autor da célebre frase: “Nascer negro

é conseqüência, ser negro é consciência”.
E o que isso tem relação com a Covid-19?
Um artigo ainda em fase de preprint (quando a
aprovação para publicação em periódico não foi
concluída), objetivou descrever a experiência do Brasil
e dos Estados Unidos em relação aos dados de
morbimortalidade por Covid-19, segundo a
raça/cor/etnia.
As autoras analisaram boletins
epidemiológico, os resultados desvelam iniquidades
raciais em saúde para a Covid-19, raticando o
racismo estrutural/institucional em ambos países. As
autoras enfatizam a necessidade de qualicar os
dados sobre raça/cor/etnia, relacionando-os à idade,
local de moradia, tipo de residência, acesso a
saneamento básico, ocupação, dentre outros
determinantes sociais, que sabidamente impactam no
modo de adoecer e morrer pela Covid-19, a m de
viabilizar estratégias e políticas públicas
verdadeiramente promotoras da equidade.

Para ler o material completo:

Trazendo o contexto de Pernambuco, de acordo com o último boletim epidemiológico, tem-se que
indivíduos pardos e pretos, juntos, são os mais afetados pela Covid-19 quando comparados aos brancos, tanto
em casos leves, quanto em casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).
Percentual de casos por SRAG conrmados
para Covid-19, segundo raça/cor. Pernambuco, 2020

Percentual de casos leves conrmados
para Covid-19, segundo raça/cor. Pernambuco, 2020

Acesse mais
informações aqui:
De acordo com monitoramento autônomo
desenvolvido pela Coordenação Nacional de
Articulação das Comunidades Negras Rurais
Quilombolas (CONAQ), junto aos territórios, em 11 de
novembro de 2020, foram diagnosticados nos estados
que a CONAQ atua: 4.631 (quatro mil seiscentos e
trinta e um) casos conrmados, 1.404 (um mil
quatrocentos e quatro) casos monitorados, 168 (cento
e sessenta e oito) óbitos e 03 (três) óbitos sem
conrmação de diagnóstico (Bahia, Minas Gerais e
Pará).
O GT de racismo e saúde da Associação
Brasileira de Saúde Coletiva – Abrasco, tem publicado
vários materiais que auxiliam nessa reexão

Acesse mais
informações aqui:

Recomendamos a leitura da reportagem:
O vírus do preconceito
Na semana da Consciência Negra, especialistas
discutem por que a pandemia atingiu e matou mais
pretos e pardos no Brasil.

Acesse mais
informações aqui:

Os Comitês locais de enfrentamento à Covid-19 e as suas ações
Campus

Ouricuri

Petrolina
Serra
Santa Maria
da Boa Vista Petrolina Zona Rural Talhada

Floresta

Reitoria Salgueiro

1. Já foi instituído
o comitê local?

SIM

SIM

SIM

SIM

NÃO

SIM

SIM

SIM

2. A barreira
sanitária
foi instituída?

SIM

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

SIM

NÃO

3. As
capacitações das
equipes sobre a
Covid-19 já
iniciaram?

NÃO

SIM

SIM

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

É importante ressaltar que para mitigar os riscos todos os Campi devem seguir o protocolo de
biossegurança construído por este comitê e aprovado pelo Conselho Superior da nossa instituição.

Acesse mais
informações aqui:
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