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Missão social do IF Sertão-PE
O que importa no momento não é a
quantidade de horas dedicadas ao trabalho, mas sim
a qualidade do que é produzido no tempo em que se
dedica ao trabalho. Portanto, pare um pouco,
elenque as prioridades e execute-as ao longo da
semana. Se possível tome nota do que for
conseguindo fazer, para que possa ver o seu
progresso e, acima de tudo, verique o seu nível de
estresse ao longo do período.
É imprescindível reservar um tempo diário
para descansar, relaxar, meditar e/ou fazer o que te dá
prazer. Anal, nós precisamos estar inteiros, plenos e

com vontade de continuar.
Abrace a sua função com esmero, porque do
seu trabalho dependem vários jovens e adultos deste
vasto sertão. Lembre-se que o seu trabalho continua a
transformar vidas e sonhos em realidade.
O IF Sertão-PE tem uma missão social e todos
que fazem parte desta família contribuem
signicativamente na formação prossional dos
nossos alunos.
Lady - Anne Siqueira
Psicóloga IF Sertão | Campus Ouricuri/Pe

Covid-19 na região do Sertão Pernambucano: como estamos após 5 meses de pandemia?
Passados 5 meses do início da pandemia
causada pelo novo coronavírus, as recomendações
de biossegurança continuam vigentes e passamos a
incorporar práticas para conviver com a Covid-19 e
prosseguir com as atividades do dia-a-dia.
Vivenciamos momentos de alternância entre
abertura e fechamento de comércio, área de lazer,
eventos, aulas, entre outros elementos que
modicaram totalmente a nossa rotina. Mas, como
está o cenário agora? Os grácos abaixo mostram a
evolução do número de casos novos de Covid-19 no
território do Sertão Pernambucano, desde o início da
pandemia até o dia 29 de agosto, com a média móvel
por cidade.
A média móvel é utilizada para “corrigir” o
efeito das irregularidades que provocam oscilações
no número de casos, em caso de represamento de
informações, por exemplo, no nal de semana,

quando há, normalmente, menos prossionais para
registrá-los. Assim, na análise de dados brutos pode
parecer que houve uma queda ou aumento brusco do
número de casos, mas é preciso atentar para outros
fatores interferentes nesses registros,e, que a
observação da média móvel auxilia a compreensão e
explicação do perl da curva.
Em Petrolina, observa-se uma gradativa
redução no número de novos casos desde a 30ª
semana epidemiológica (19/07 a 25/07),
provavelmente em virtude do fechamento do
comércio de 13/07 a 26/07 (29ª e 30ª semanas
epidemiológicas), como medida de contenção da
disseminação da Covid-19. Mas o momento ainda é
de atenção e deve-se persistir com as medidas de
biossegurança para evitar que uma nova onda de
contágio aconteça.

No município de Santa Maria da Boa Vista, que desde o início da pandemia vinha com um baixo número
de casos, apresentou um pico de novos casos de Covid-19 no período de 26/07 a 08/08. Como medida de
contenção, a prefeitura decretou um ajuste do horário de abertura do comércio, além de toque de recolher que
precisou ser estendido até o feriado de 07/09. Os efeitos dessas medidas já podem ser visualizados na curva de
novos casos, onde se observa uma expressiva redução nas três últimas semanas epidemiológicas.

Até o momento, no município de Salgueiro, o número de casos continua em ascensão, mesmo com as
medidas e protocolos para prevenção do coronavírus. Quando aconteceu o lockdown (de 20 a 31 de maio de
2020), correspondente as semanas epidemiológicas 21 a 23, o número de casos permaneceu com índices
reduzidos. Devido às medidas de exibilização norteadas pelo Decreto municipal 36/2020, aliada a
prorrogação dessas medidas até o dia 15 de junho (semana epidemiológica 25), cou evidente na semana
posterior que houve um baixíssimo número de novos casos. Entretanto, após o m das medidas impostas pelo
Decreto, vericamos na semana 27 um aumento considerável do número de casos. Atualmente, estamos na
semana epidemiológica 36 e os números estão cada vez mais elevados. A prefeitura disponibiliza informações
diárias sobre formas de prevenção, meios de comunicação em casos de suspeita de infecção pelo vírus,
atualizações das principais referências sobre o novo coronavírus, além de informações administrativas, no site:
(http://www.salgueiro.pe.gov.br/).

No município de Ouricuri, observa-se que na curva de crescimento por semana epidemiológica dos casos
noticados, houve um aumento entre as semanas 29 e 33 (período de 12/07 a 15/08), sendo a fase de maior
pico a semana 30 (de 19 a 25/07). Diante desse cenário, por decisão do governo do Estado, no dia 07/08 o
município de Ouricuri, que integra a 4ª Macrorregião de Pernambuco, no Sertão do Araripe, entrou em dez dias
de lockdown. Até o dia 16/08, só estavam autorizados a funcionar os serviços considerados essenciais, como,
por exemplo, mercados, padarias e farmácias.
Neste período de isolamento mais rígido, foram instaladas barreiras sanitárias nas quatro saídas da
cidade, houve uma intensicação da campanha de prevenção, com distribuição de máscaras e álcool em gel,
higienização dos locais públicos e panetagem nas ruas. Logo após o lockdown, observou-se um declínio da
curva na semana 34 (de 16 a 22/08), todavia na semana posterior (de 23 a 29/08) houve um aumento
considerável do número de casos.
Em relação ao perl de óbitos dos pacientes com covid-19 no município, percebe-se o mesmo padrão do
contexto Mundial e Nacional: 83,3% tinham idade superior a 60 anos e 91,7% apresentavam alguma
comorbidade (cardiopatias, diabetes e doenças neurológicas). A população mais atingida com relação a
variável raça/cor é a parda, com 83%, e 58% dos óbitos são pessoas do sexo feminino. A taxa de letalidade no
município é de 3,4%.

No município de Serra Talhada, conforme o gráco, houve um pico na 30ª semana, seguido de um
declínio na 32ª semana. Na semana passada, como podemos ver no gráco, os casos voltaram a subir. Com
esse tendência de aumento, o Secretário de Saúde de Pernambuco André Longo, na terça-feira (25/08), em
coletiva de imprensa, manifestou alerta sobre a 3º Macrorregião de Saúde no Sertão Pernambucano (que tem
como cidades-sede Arcoverde, Serra Talhada e Afogados da Ingazeira) e relatou um crescimento de 19% na
semana 34, avaliando a possibilidade de adotar medidas mais rígidas e restritivas para essa região. Em relação
a Serra Talhada, cabe pontuar a reabertura gradativa do comércio a partir do dia 15 de Junho (25ª semana
epidemiológica) e a inauguração do “Shopping Serra Talhada” no dia 30 de Julho (31ª semana epidemiológica),
empreendimento bastante esperado pela população da cidade e região.
Em coletiva de imprensa nesta segunda feira (31/08), André Longo, comunicou que todas as regiões de
saúde tiveram melhoras nos índices da semana 34 para a semana 35. No entanto relatou que não há
homogeneidade dentros das próprias macrorregiões.
Analisando os dados da semana epidemiológica 35 (dia 26 de Agosto), Serra Talhada registrou aumento
na taxa de mortalidade, estando atualmente em 5,6% para cada 1.000 habitantes, a maior taxa entre todos os
municípios do Sertão de Pernambuco, já a taxa de letalidade é de 1,5%. A média de idade dos óbitos no
município é de 79,7 anos, levando a uma taxa de mortalidade de 87,5% na população idosa. Atualmente a
média móvel do município indica uma queda no número de caso quando comparado à semana anterior
(variação de -22,1%).

O município de Floresta vivenciou um aumento mais expressivo no número de casos de covid-19 a partir
da 22ª semana epidemiológica (início em 24/05), tendo atingido o pico de noticações na 29ª semana (12 a
18/07). Desde então, a curva tem demonstrado uma tendência de queda dos casos novos da doença, porém
ainda não tão consistente, haja vista a oscilação apresentada a partir da 34ª semana (início em 16/08). Apesar
disso, a prefeitura municipal deu início ao processo de exibilização das atividades econômicas e serviços
presenciais na cidade, mediante a publicação do Decreto n° 42/2020 de 25 de agosto
(http://oresta.pe.gov.br/decreto-no-42-2020%e2%9c%85%f0%9f%96%8c%ef%b8%8f/).
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