
“A VACINA É A NOSSA MAIOR DEFESA”, DIZ ESPECIALISTA

Live do Sintufrj esclarece dúvidas sobre a
variante que se espalha com intensidade e
que trouxe nova onda de covid-19 ao mundo
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ÔMICRON 
NO CENTRO 
DO DEBATE

“O que temos para nos proteger é a vacina, porque a ômicron está mesmo 
se disseminando muito rápido. A função principal da vacinação hoje é im-
pedir que as pessoas façam a doença grave, se internem e evoluam para 
óbito”. 

O alerta foi dado pela infectologista Thalita Abreu, do Ins� tuto de Pue-
ricultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG) da UFRJ, onde também 
é professora da Faculdade de Medicina, durante a live do Sintufrj, nessa 
sexta-feira, 14, organizada pela coordenadora-geral da en� dade, Gerly Mi-
celli, que é técnica de enfermagem do IPPMG.

A especialista respondeu a várias dúvidas sobre a doença manifestadas 
pelos par� cipantes através do chat. Ela fez um relato histórico da covid no 
país e no mundo mostrando gráfi cos, defendeu a vacinação urgente das 
crianças e adolescentes e recomendou que a população volte a adotar as 
ações de prevenção pessoal e cole� va para evitar o crescimento da trans-
missibilidade da ômicron e de seus desdobramentos. 

Veja a íntegra do debate no canal do YouTube do Sintufrj. É importante. 
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Alertas da enfermagem

SINTUFRJ PEDE ESCLARECIMENTOS SOBRE TESTES 
DE PONTO ELETRÔNICO

DOIS PONTOS

O Sintufrj tomou conhecimen-
to dos procedimentos inicia-
dos pela UFRJ para a reali-
zação dos testes do sistema 
eletrônico de frequência da 
universidade, a partir desta 
segunda-feira, 17 de janeiro.

Entramos em contato com 
a PR-4 para solicitar informa-
ções, posto que o sindicato tem 
posição contrária ao ponto ele-
trônico com controle biométri-
co e ao sistema desenvolvido 
pelo Ministério da Fazenda. 

Como a comunidade univer-
sitária sabe, o Sintufrj defende 
que o sistema de controle de fre-

“Em 2020 a enfermagem estava 
coberta por um determinado medo 
porque não sabíamos o que nos 
aguardava e como nos proteger. 
Não havia orientação correta, por-
que ninguém sabia o que era a co-
vid-19, todos os seus sintomas, como 
agir depois de uma decorrente do 
trabalho. Eu atuei no setor de in-
fectologia do HUCFF e começamos 
a ver aquele cenário de muitos in-
fectados, com comorbidade ou não 
é não havia vacina e nenhum apoio 
do governo, como ainda ocorre hoje”.

As lembranças dessa realidade 
recente, e que pode ter continuidade, 
e as difi culdades enfrentadas pelos 
profi ssionais de enfermagem, que 
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>>> Continuação: live discute ômicron.... 

até hoje não têm uma carga horária 
defi nida e nem piso salarial, foram 
compartilhadas pelo técnico de enfer-
magem Marco Padilha, do HUCFF, 
no debate on-line dessa sexta-feira. 
Ele também fez um alerta sobre a 
necessidade da vacinação em massa.

“Muitos colegas não resistiram 
a essa batalha, outros fi caram com 
sequelas, perderam amigos e fami-
liares. Foi alto o índice de pessoas 
que se afastaram do trabalho por 
não aguentar o enfrentamento à 
doença. A enfermagem não é uma 
máquina. Somos um conjunto de 
pessoas que exercem uma ciência. 
Não somos de ferro, temos emo-
ções, saúde, uma vida. E um dos 

nossos grandes desafi os foi enca-
rar as notícias falsas e conseguir 
conversar com os que não acredita-
vam na imunização”, disse Padilha. 

Essa situação persiste, segundo 
Padilha. “Conheço colegas de práti-
ca que não se vacinaram e não vão 
se vacinar. Esperava uma medi-
da mais efetiva do governo contra 
esses profi ssionais de saúde que 
negam a imunização. Porque a va-
cina é um pacto social. As vacinas 
salvam e são um caminho e são 
o caminho que nós temos no mo-
mento para enfrentar essa guerra”. 

Nova epidemia
Uma das preocupações do técni-

co de enfermagem é a explosão de 
uma epidemia de covid dos não va-
cinados, já que atualmente o eleva-
do índice de internações e óbitos são 
de pessoas que não se imunizaram.

“O que espero nesse momen-
to é que tanto os profi ssionais de 
saúde, o Sintufrj, os gerentes de 
saúde e das unidades acadêmicas 
e administrativas da universida-
de incentivem e, ao mesmo tem-
po, adotem medidas cabíveis em 
favor da imunização, do distan-
ciamento, do uso de máscaras e a 
higienização das mãos”, fi nalizou.

Veja a íntegra do debate no 
YouTube do Sintufrj. É importante. 

quência da UFRJ seja desenvolvi-
do pela própria universidade com 
amplo debate e participação dos 
trabalhadores, levando em consi-
deração as suas especifi cidades e 
as complexidades do nosso fazer.

Também pedimos informações 
sobre a realização dos testes acon-
tecer exatamente quando a nova 
onda da pandemia de covid-19 
obriga a UFRJ a retornar ao tra-
balho prioritariamente remoto.

O Sintufrj convidou o pró-
-reitor Alexandre Brasil Fonseca 
para uma apresentação ao con-
junto da categoria do sistema 
em teste, de maneira que os tra-

balhadores possam tomar conhe-
cimento do processo em curso, 
apresentar o acúmulo no tema e de-
batê-lo em assembleia da categoria.

Consideramos que não basta 
implementar um sistema próprio 
se ele servir, na prática, para as 
mesmas fi nalidades do ponto ele-

trônico do governo e se vier a 
ser executado sem debate e sem 
levar em consideração o acú-
mulo da própria universidade.

O pró-reitor aceitou o con-
vite do sindicato. Ao longo 
da próxima semana divulga-
remos maiores informações.
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