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Uma mensagem conjunta de seus médicos e enfermeiros da Sala de Emergência 
Massachusetts College of Emergency Physicians (MACEP) e 

Massachusetts Emergency Nurses Association (MENA) 

 

Estamos sobrecarregados.  

Seus Departamentos de Emergência estão à beira de um 
colapso. 
 
Nossos Departamentos de Emergência estão com capacidade crítica e as coisas vão piorar. 
As salas de espera estão lotadas e os leitos de internação hospitalar são limitados em todo o estado de 
Massachusetts. 
 

Nos próximos dias e semanas, veremos mais enfermeiros, médicos e equipes de apoio se infectando e ficando 
isolados em casa para se recuperarem. Essa situação desafiará ainda mais nossos Departamentos de 
Emergência e hospitais.  
 
Permita-nos esclarecer: não queremos que ignore os sintomas ou evite o atendimento de emergência quando 
necessário. Você será atendido(a) com segurança, apesar do crescente volume de pacientes com COVID-19.  
 
No entanto, pedimos que você NÃO use os Departamentos de Emergência para testes de rotina em caso de 
exposição à COVID-19 ou sintomas leves. Isso está sobrecarregando nossos departamentos e equipes, além de 
desviar nosso foco das pessoas que mais precisam de nós.  
 
Muitos de nossos pacientes mais doentes chegam até aqui inesperadamente: acidentes de carro, lesões, AVCs, 
ataques cardíacos, apendicite, crises de saúde comportamental. Lesões ou enfermidades podem acontecer 
com um familiar; podem acontecer com qualquer um de nós, a qualquer momento. 
 
Pedimos que você ajude a proteger a rede de segurança do seu Departamento de Emergência trabalhando 
conjuntamente e fazendo sua parte para reduzir a disseminação da COVID-19, especificamente a Ômicron.  
 

Hoje pedimos que você: 
 

 Vacine-se e tome seu reforço. A proteção contra a Ômicron exige um reforço.  

 Isole-se conforme as orientações do CDC se você se sentir doente. Faça o teste da COVID-19 em um 
local de testes ou com um teste doméstico.  

 Não use os Departamentos de Emergência para testes de rotina da COVID-19 se apenas foi exposto(a) 
ou tiver sintomas leves. 

 Durante o surto da Ômicron, use máscara perto dos outros (mesmo que tenha tomado a vacina) e 
pratique o distanciamento social. 

 
 Só poderemos superar essa crise se todos fizerem sua parte. Estamos juntos 
nessa. 
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