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Petrolina Salgueiro

Atenção
Brasil registra hoje 881 novos óbitos e 9.528 novos casos de Covid-19.

OMS dene 2020 como ano internacional dos prossionais de enfermagem
Esta terça-feira, 12 de maio, marca o Dia
Mundial do Enfermeiro. O dia foi escolhido em
referência ao nascimento de Florence Nightingale,
uma enfermeira e escritora britânica que cou
famosa por seu tratamento a feridos de guerra,
durante a Guerra da Crimeia. Em 2020, celebra-se o
200º aniversário de seu nascimento.
Historicamente, os enfermeiros estão na
vanguarda do combate a epidemias e pandemias e
muitas vezes são os primeiros e únicos prossionais
de saúde que os pacientes veem. Os prossionais de
enfermagem representam mais da metade de todos
os prossionais de saúde do mundo, mas segundo
um relatório da OMS publicado em abril, o mundo
ainda precisa de mais 5,9 milhões destes
prossionais, especialmente em países de baixa e
média renda.
Sobre a data, o secretário-geral da ONU disse
que “a Covid-19 tornou mais evidente do que nunca
que os enfermeiros são insubstituíveis”. O diretorgeral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse que “os
enfermeiros são a espinha dorsal de qualquer
sistema de saúde” e que, hoje, “muitos encontram-se
na linha de frente na batalha contra a Covid-19.''
Hoje é um dia para comemoração, mas sem
esquecer que ainda há muito para avançar. Existem
dezenas de milhares de prossionais de enfermagem
subempregados e desempregados, outros tantos
ganhando salários aviltantes e trabalhando em dupla
e até tripla jornada de trabalho para garantirem o
sustento de suas famílias. Além do mais, ainda há
resistências e restrições indevidas para atuação
destes prossionais em algumas áreas.
O Brasil tem hoje 13 mil prossionais de
enfermagem afastados do trabalho por

contaminação pela Covid-19 e já perdeu mais destes
trabalhadores do que Itália e Espanha juntas. Desde o
início da pandemia, há registro de 98 prossionais da
enfermagem mortos pela Covid-19. Falta de
equipamentos de proteção e a permanência de
prossionais idosos, e de outros grupos de risco, em
atendimentos a doentes, contribuem para a
contaminação e a alta mortalidade.
Que o momento desaador que estamos
vivendo não permita que estes prossionais
desanimem. Que o reconhecimento que a
enfermagem recebeu nos últimos meses não seja
esquecido. E que não falte força e coragem para
continuarem seguindo!!

Fontes: http://www.cofen.gov.br/
https://news.un.org/ - https://brasil.elpais.com/

Petrolina adota medidas mais rígidas no controle da Covid-19
Diante da evolução do número de casos de
contaminação por coronavírus, Petrolina passa a
adotar medidas mais rígidas para conter a
disseminação da doença. Seguindo recomendações
do Ministério Público de Pernambuco, os órgãos de
segurança (Polícia Rodoviária Federal/ Guarda Civil/
Polícia Militar/ Polícia Civil/ Corpo de Bombeiros)
intensicarão a scalização para garantir que o
isolamento social seja cumprido no município.
As pessoas que estiverem em locais proibidos,

serão orientadas a voltar pra casa e, em caso de
desobediência ou desacato, poderão ser conduzidas à
delegacia. Os estabelecimentos de serviços não
essenciais, que insistirem em permanecer abertos,
poderão ter seus alvarás de funcionamento cassados.

Clique aqui
Para mais informações acesse:

Isolamento social: uma experiência que deu certo
Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o isolamento social tem sido apontado com uma
recomendação importante para desacelerar o contágio e evitar o colapso do sistema de saúde.
Pernambuco, que acaba de receber o anúncio de um novo Decreto Estadual nº 49.017, de 11 de maio de
2020, com medidas mais duras para garantir o isolamento social em Recife e em outras quatro cidades da
região metropolitana, tem dentro do próprio estado um exemplo positivo da restrição da movimentação da
população.
Na ilha de Fernando de Noronha, a quarentena absoluta dos moradores, iniciada em 20 de abril, chegou
ao m neste domingo (10), após a cura de 28 pacientes e da não reincidência de casos da Covid-19. “Se não
houvesse isolamento, Noronha estaria com 200 casos, ou seja, dez vezes mais”,armou Jones Albuquerque,
cientista do Laboratório de Imunopatologia Keiso Asami (Lika), da Universidade Federal de Pernambuco.
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