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NOTA À IMPRENSA 

 

A Direção Geral da Unidade de Pronto Atendimento Dra Valéria Macambira Guedes, vem por meio 

desta esclarecer informações infundadas proferidas nas redes sociais a respeito dos casos de COVID 

atendidos nesta instituição. 

Está sendo divulgada uma mensagem onde uma popular afirma presenciar de seu local de trabalho 

cenas que causam terror no que tange aos pacientes admitidos na ala COVID desta instituição. 

Na leviana mensagem a popular afirma que várias ambulâncias chegam a todo instante a Unidade e do 

mesmo modo carros funerários, como é sabido por todos a pandemia teve nestes últimos dias um 

grande aumento nos casos de infectados, nenhum momento queremos ocultar a existência desta 

crescente, pelo contrário a Unidade está buscando meios juntamente com Hospital Regional de 

Cajazeiras e Secretaria de Estado da Saúde para ampliar a nossa rede de apoio e assim proporcionar 

melhores condições de atendimento aos que necessitam dos serviços de urgência e emergência 

ofertados pela UPA. Há mais admissões de pacientes na ALA COVID da instituição em virtude da maior 

exposição populacional ao vírus, embora ainda estejamos trabalhando dentro de nossa capacidade 

normal.  

 Vive-se um momento bastante delicado onde cada vez mais se deve prezar pela informação real sem 

sensacionalismo para que a população tenha conhecimento e consciência do mal que está enfrentando 

de forma séria e clara sem impor medo ou terror e sim instigar que todos visem tomar mais cuidados 

e aplicar as medidas de proteção. 

Diante da situação exposta vem-se demonstrar que sim, vive-se um período difícil na saúde pública 

mundial não se limitando apenas a nossa localidade, mas os serviços de saúde estão prestando seu 

atendimento de forma satisfatória e com a excelência de sempre.  

 

Cajazeiras, 18 de fevereiro de 2021. 

 


