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Alerta
Brasil bate recorde e registra 474 mortes em 24 horas (dia 28/04) e já ocupa a 9ª posição
mundial em números de óbitos pela Covid-19!
O isolamento social é imprescindível.

IF Sertão-PE continua unido na luta contra a Covid-19
IF Sertão-PE faz doação dos primeiros
protetores faciais produzidos na instituição
Em ação conjunta a Academia Hacktown e o
Comitê de Enfrentamento para Ações de Prevenção e
Controle do Covid-19 do IF Sertão-PE produziram
cinquenta protetores faciais destinados aos
prossionais de saúde que atuam na linha de frente
da Covid-19 em hospitais que têm unidades do IF
Sertão-PE.

dos alunos, mas diante da pandemia e suspensão
das aulas, os produtos estavam no estoque.

Cestas básicas beneciaram 38 alunos carentes e seus familiares

A seleção foi feita por servidores do Setor
Psicossocial, através dos dados dos alunos. Ao todo,
38 cestas foram distribuídas a discentes carentes,
contendo itens, como arroz, macarrão, milho de
mungunzá, biscoitos doces e salgados, ocos de
milho e carne de frango.
Enfermeira Marhla Assunção fazendo entrega dos
protetores em Santa Maria da Boa Vista

Os estudantes Alan David Santos Pinto da Silva
e Caleb Ferreira de Sá, bolsistas da Academia
Hacktown e alunos do campus Petrolina, foram
responsáveis pela impressão das máscaras. A ação
foi supervisionada pela professora de Informática,
Josilene Almeida Brito e as enfermeiras Marhla
Assunção e Christiane Almeida.

Servidores Rosemário Leal e Valéria Coriolano foram
responsáveis por doarem os equipamentos em Ouricuri (PE)

Servidores do Campus Petrolina Zona Rural
doam alimentos a famílias carentes
Cinquenta famílias em situação de vulnerabilidade social do acampamento José Arnaldo,
localizado em frente ao Campus Petrolina Zona Rural
do IF Sertão-PE, foram beneciadas com cestas
básicas. A ação partiu de um grupo de servidores
que, solidariamente, zeram uma vaquinha e
arrecadaram os produtos alimentícios.

Solidariedade dos servidores benecia 50 famílias carentes

Já foram entregues 30 unidades nas cidades de
Santa Maria da Boa Vista, Salgueiro e Ouricuri.
Campus Petrolina realiza doação de
alimentos a alunos em situação de
vulnerabilidade social
Como parte das ações de enfrentamento da
Covid-19, a Direção-Geral e a Coordenação de
Políticas de Assistência Estudantil do campus
Petrolina do IF Sertão-PE realizaram a doação de
cestas básicas para alunos em situação de
vulnerabilidade socioeconômica. Os itens
alimentícios seriam destinados a merenda escolar

Servidores Flávia Cartaxo, Adelmo Santana, Reginaldo Batista e
o estudante Valmir Nogueira zeram as entregas das cestas

Prevenção de acidentes domésticos com crianças e adolescentes
durante o isolamento social
Na infância e parte da adolescência, é comum a ocorrência de acidentes que, na maioria das vezes,
acontece no local de moradia e no seu entorno. Neste momento em que os pequenos estão em casa o tempo
todo, o risco de acidentes aumenta. Por isso, os pais ou responsáveis devem redobrar a atenção no sentido
de preveni-los, evitando agravos à saúde dos lhos e colaborando com a preservação da capacidade de
atendimento dos serviços de saúde durante a pandemia.
Diante disso, elencamos algumas ações preventivas que devem ser observadas de acordo com as
situações apresentadas.

1-Sufocamento:
Nunca use talco; ajuste o lençol do colchão e tenha cuidado com cobertores, almofadas e travesseiros;
Evite o contato da criança com peças pequenas, como enfeites de cabelo e brinquedos (respeite a faixa
etária indicada na caixa pelo Inmetro);
Afaste a criança de papéis de bala, sacos plásticos, cordões e os;
Ofereça alimentos em consistência adequada à idade;

2-Quedas e ferimentos:
Proteja o berço e o cercado com grades altas que tenham, no máximo, 6 cm entre elas;
Não deixe a criança sozinha em cima de móveis ou sob os cuidados de outra criança;
Coloque barreiras, redes de proteção ou grades nas escadas e janelas;
Certique-se de que tanques de lavar roupas, pias e lavatórios estejam bem xos, caso a criança se
pendure ou se apoie neles.

3-Intoxicação:
Nunca dê à criança remédio que não tenha sido receitado pelo médico e verique a validade das
medicações;
Mantenha produtos de limpeza e medicamentos em locais altos, nunca junto com alimentos e, se
possível, trancados;
Não utilize embalagens de bebidas para colocar produtos de limpeza e inamáveis;
Tome cuidado ao deixar a criança próxima de plantas, alimentos e bebidas de animais.

4-Queimaduras e choques elétricos:
No banho, verique a temperatura da água (ideal é 37º C);
Caso a criança não esteja sob aleitamento exclusivamente no peito, verique a temperatura da
mamadeira ofertada;
Não tome líquidos quentes nem fume enquanto estiver com a criança no colo;
Deixe fora do alcance da criança produtos inamáveis, como álcool (líquido ou em gel), querosene e
fósforos;
Restrinja o acesso da criança à cozinha;
Utilize as bocas de trás do fogão e deixe os cabos das panelas voltados para o centro;
Fique atento ao forno ligado, ferro de passar e outros utensílios de aquecimento;
Coloque protetores nas tomadas;
Evite os elétricos soltos e ao alcance da criança;
Não permita que a criança ligue ou desligue equipamentos das tomadas;
Não permita o uso de celulares e tablets que estiverem sendo carregados na tomada.

5-Afogamento:
Nunca deixe a criança sozinha na banheira ou em bacia, nem perto de lugares que contenham água
(poços, piscinas, baldes, entre outros), ainda que a criança saiba nadar.

6- Acidentes de transporte:
Caso seja extremamente necessário sair de casa, a criança deve ser transportada em dispositivo
adequado a sua faixa etária (bebê-conforto, cadeira especial ou assentos de elevação) com cinto de
segurança de três pontos e colocado no banco de trás. Somente a partir de 10 anos de idade é que a
crianças pode sentar no banco da frente, sempre usando o cinto de segurança.

7-Acidentes com animais domésticos:
Mantenha a distância de animais desconhecidos;
Não deixe a criança se aproximar de um animal que esteja se alimentando ou com seus lhotes.
É importante conversar e explicar as situações de perigo, de acordo com o grau de maturidade da
criança, no sentido de obter a sua colaboração. E não se esqueça de incentivá-las a lavarem as mãos
com água e sabão!
Equipe de odontologia do IF Sertão-PE
Referências: Sociedade Brasileira de Pediatria e Ministério da Saúde

