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NOTA nº1 17\03\2020 - Medidas de enfrentamento da pandemia do Corona vírus
O Corona vírus tem sido um risco eminente a saúde pública mundial, e que começa a crescer
em número de casos no Brasil. Esta doença, transmitida por um vírus por contato direto e por
superfícies contaminadas, dentre outros, tem apresentado um nível de letalidade baixo, mas
considerável, principalmente entre maiores de 60 anos. Contudo, esta letalidade tem sido mais
controlada quando os serviços de saúde são suficientes para atender os que dele necessitam.
Assim, no seu combate é fundamental manter baixo o número de doentes para não
sobrecarregar os serviços de saúde e garantir o atendimento devido. Para isso, é essencial a não
aglomeração de pessoas no sentido de inibir a proliferação maciça do vírus e conter picos no número de
casos.
Neste contexto, o Serviço Integrado de Saúde reafirma sua parceria interinstitucional entre
Universidade Federal de Pernambuco, Secretaria Municipal de Saúde do Recife e comunidade, ao
anunciar medidas conjuntas de combate à epidemia com ações de assistência, educação e comunicação
alinhadas aos planos institucionais no âmbito federal, estadual e municipal. Sendo assim a gestão do SIS
anuncia:
1. Está suspensa a abertura de novos prontuários (acolhimentos novos).
2. Estão suspensas as atividades acadêmicas de estágio e residência.
3. Estão suspensas todas as atividades em grupo (terapêuticas e educativas).
4. Parte das atividades terapêuticas em grupo será remanejada para atendimentos
individuais. Assim é fundamental entrar em contato com seu terapeuta para
esclarecimentos.
5. As atividades terapêuticas individuais serão mantidas, mas apenas para demanda
programada e agendada.
6. É recomendado aos usuários maiores de 60 anos e gestantes não virem ao SIS.
7. É recomendado que fiquem em casa as pessoas que não tenham demanda urgente para
ofertas no sis (assim é importante se comunicar com seu terapeuta).
8. É recomendado aos usuários tomarem maiores cuidados com relação à alimentação,
estresse e à higiene pessoal, como também evitar exposição a lugares com grande
circulação de pessoas.
9. Em caso de sintomas como tosse, febre e dor de cabeça, com manifestações leves, é
recomendado repouso e isolamento. Em caso de piora e sintomas respiratórios como falta
de ar, os serviços de saúde deverão ser procurados.
10. É recomendado o acesso a uma comunicação segura, baseada em fontes oficiais. Assim, é
preciso ter cuidado com a propagação de informações falsas. Neste sentido, fica
estabelecida a Rádio Aconchego 88.5 FM como um dos veículos legítimos dos SIS para
acompanhamento e informações.
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