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Este espaço nasceu com o intuito de melhorar a
comunicação interna e de trazer mais
informações e avisos do DRS XIII.

Nossos agradecimentos aos Diretores
responsáveis pela parceria e suporte técnico das
vacinas. Aos Diretores que diante do fato histórico,
liberaram seus servidores para comporem a Equipe
de Apoio possibilitando o processo da Vacinação
Covid 19 - primeira dose no âmbito do DRS XIII.
À equipe de apoio nossa gratidão pelo
empenho, cooperação e espírito coletivo,
viabilizando este momento tão aguardado pelos
funcionários.
Suporte Médico: Dr. Hélio
Preenchimento de fichas e comprovantes: Mariana
(NRH), Regina (NAOR), Clara (terceirizados).
Aplicadores: Carla (GVE), Ricardo (Finanças), Denise
(Planejamento).
Sistema: Renata(Agendamento), Aline(Regulação),
Luan e Henrique (estagiários).
Parabéns a todos os funcionários que
aderiram em massa a vacinação. Imunização que
promove proteção individual,
mas também coletiva.
NRH / CDQ - Obrigado!
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Pandemia e Saúde Mental
Julia Missima – Núcleo de Saúde Mental DRS XIII
Maria Lucinéia Carvalho Ribeiro
Assessor Téc. de Saúde Publica II – Saúde Mental








A situação da pandemia do Covid-19 tem
afetado muitos indivíduos, trazendo impactos
negativos para saúde mental de toda a população.
Alguns estudos realizados apontam que as
implicações da pandemia podem provocar diversas
influências
no
comportamento
humano,
desencadeando, por exemplo, ansiedade, medo e
pânico.
O distanciamento social; a redução de
estímulos; a perda da renda pela impossibilidade de
trabalhar e as alterações significativas na rotina, são
exemplos de fatores que podem acarretar na
desestabilização emocional dos indivíduos.
Existem
algumas
estratégias
de
enfrentamento que podem contribuir para a
prevenção dos impactos negativos à saúde mental,
dentre elas estão:
Manter ativas as redes socioafetivas, estabelecendo
contato, mesmo que por meios virtuais, com
familiares, amigos e colegas;
Realizar atividades que auxiliem na redução do nível
de estresse, tais como: meditação, leitura, exercícios
de respiração, dentre outros.
Evitar o uso de substâncias lícitas e/ou ilícitas para
lidar com as emoções;
Se possuir crianças em casa; reserve horários de lazer
e brincadeiras, mantendo ativa a comunicação com
as crianças, pois com o isolamento social e o
afastamento da escola, elas tendem a apresentar
maior necessidade de carinho e atenção.

É importante que cada pessoa reconheça
suas limitações e que busque ajuda especializada
quando as estratégias de enfrentamento utilizadas
não estiverem sendo suficientes para lidar com a
situação.
Pensando nas dificuldades desse momento,
em resposta à pandemia, o Governo do Estado de
São Paulo criou o ‘’Programa Autoestima’’. Com o
objetivo de capacitar os profissionais de saúde do
Estado de São Paulo, a partir da oferta gratuita de
cursos de aprimoramento realizados por docentes da
Universidade de São Paulo (USP). Além disso, o
programa,
também
está
disponibilizando
acolhimento psicossocial virtual, com profissionais da
saúde para a população em geral residente no Estado
de São Paulo.
Confira
esta
iniciativa:
https://autoestima.sp.gov.br.

Saúde da Mulher
Enfª. Janaina Tintori

Sou profissional da saúde e estou gestante, e
agora? Tomo a vacina contra a covid-19 ou não?
Segundo o documento técnico da Campanha
de Vacinação Contra a COVID-19 (4ª
atualização) da Coordenadoria do
Controle de Doenças – CCD da
Secretaria de Estado da Saúde de
São Paulo as gestantes, puérperas e
lactantes, pertencem ao grupo
especial, isso quer dizer que:
A segurança e eficácia das
vacinas não foram avaliadas nesses
grupos.
Estudos em animais não demonstraram risco
de malformações nos que estavam grávidos.
O que o documento orienta:
Para as mulheres, pertencentes a um dos
grupos prioritários, como as profissionais de saúde,
que se apresentem nestas condições (gestantes,
lactantes ou puérperas), a vacinação poderá ser
realizada após avaliação cautelosa dos riscos e
benefícios.
Portanto, é importante que essa decisão seja
discutida entre a profissional e seu médico obstetra,
para que ela possa tomar sua decisão baseada em
dados seguros.
Alguns autores, incluindo a área técnica desta
regional, orienta que essa mulher/profissional que
optar por receber a vacina, tenha em mãos uma carta
médica registrando essa “discussão” para que as
equipes de vacinação possam administrar a dose com
segurança.
Dica: Mesmo a população vacinada deve
manter todos os requisitos de protocolo: use
máscara, mantenha o distanciamento, higienize as
mãos e busque informações em fontes seguras.

Dia Internacional da Mulher:
Uma história de luta
Muitas pessoas consideram o 8 de março
apenas uma data de homenagens às mulheres,
mas, diferentemente de outras datas
comemorativas, ela não foi criada pelo comércio
e tem raízes históricas mais profundas e sérias.
Se fosse possível fazer uma linha do
tempo dos primeiros "dias das mulheres" que
surgiram
no
mundo,
ela
começaria
possivelmente com a grande passeata das
mulheres em 26 de fevereiro de 1909, em Nova
York.
Naquele dia, cerca de 15 mil mulheres
marcharam nas ruas da cidade por melhores
condições de trabalho — na época, as jornadas
para elas poderiam chegar a 16h por dia, seis
dias por semana e, não raro, incluíam também os
domingos.
Em 1917, houve um marco ainda mais
forte daquele que viria a ser o 8 de março. Cerca
de 90 mil operárias russas percorreram as ruas
reivindicando melhores condições de trabalho e
de vida, ao mesmo tempo que se manifestavam
contra as ações do Czar Nicolau II.
Esse evento, que deu origem à data, ficou
conhecido como "Pão e Paz". Isso porque as
manifestantes também lutavam contra a fome e
a primeira guerra mundial (1914-1918).
Importante resgatar a verdadeira origem
do Dia Internacional da Mulher, pois, foram as
proletárias que avançaram efetivamente em
medidas concretas para atacar os pilares que
sustentam a opressão às mulheres.
A data ajuda a valorizar tudo o que foi
realizado por todas aquelas que foram às ruas
nas décadas passadas, que acreditaram em um
mundo melhor e mais justo
Hoje, essas batalhas já foram vencidas,
mas outras ainda precisam ser guerreadas,
como:Igualdade salarial, feminicídio, Violência e
preconceito contra as mulheres.
Embora o Dia Internacional da Mulher
tenha sido oficializado apenas em 1975, pela
ONU (Organização das Nações Unidas), o
objetivo foi que as conquistas políticas e sociais
sempre fossem lembradas e que esta chama se
mantivesse viva, pautando reflexão e luta.
Lu Sudré
Brasil de Fato | São Paulo (SP)

Imunização em Tempos
de Pandemia Covid-19
Dra. Sueli Aparecida de Castro
Enfermeira-Articuladora da Atenção Básica

A parábola da Verdade e a Mentira
Indicação – Angela F. Silvestre de Lima
Abraham Shapiro

Certa vez, a Mentira e a Verdade se
encontraram.
A Mentira disse para a Verdade:
- Bom dia, senhorita Verdade.
Ao ouvir isto, a Verdade foi conferir se
realmente era um bom dia. Olhou para o alto, não viu
nuvens de chuva e havia pássaros cantando. Ela viu
que realmente tratava-se de um bom dia. Então
respondeu:
- Bom dia, senhorita Mentira.
E a Mentira prosseguiu:
- Veja como está calor hoje.
Quando a Verdade percebeu que pela
segunda vez a Mentira estava certa, relaxou.
Então a Mentira convidou a Verdade para um banho
no rio. Despiu-se de suas vestes, pulou na água e
disse:
- Venha, Verdade, a água está deliciosa.
Assim que a Verdade, sem suspeitar, tirou
suas vestes e mergulhou, a Mentira saiu da água,
vestiu-se com as roupas da Verdade e foi-se embora.
Ao constatar o que ocorrera, a Verdade, por
sua vez, recusou-se a vestir-se com as vestes da
Mentira. E por não ter do que se envergonhar, saiu a
caminhar pelas ruas e vilas totalmente nua.
E desde então, é por este episódio que, aos
olhos de muita gente, é mais fácil aceitar a Mentira
vestida de Verdade, do que a Verdade nua e crua.

A diminuição da cobertura vacinal nas
diferentes faixas etárias identificada em período
anterior à pandemia Covid-19 já despertava
preocupação entre os profissionais da saúde de
diferentes áreas de atuação.
Em tempos da pandemia Covid-19, a atenção
deverá ser redobrada, pois a diminuição pela busca dos
serviços de saúde poderá agravar esse problema. Por
isso, é essencial estar atentos quanto ao calendário de
vacinação das crianças e adultos para prevenir o
adoecimento por doenças que podem ser evitáveis pela
vacinação
como,
por
exemplo, a tuberculose,
sarampo, difteria, influenza
entre outras.
É necessário utilizar
todos os recursos para evitar
o
adoecimento
neste
período, o qual provocará
uma sobrecarga ainda maior
ao sistema de saúde.
As vacinas estimulam
a produção das defesas do organismo por meio de
anticorpos específicos. Assim, elas ensinam o corpo
humano a se defender de forma eficaz. Quando o
"ataque" acontece de fato, o sistema de defesa é
reativado por meio da “memória” do sistema
imunológico. É isso que vai fazer com que a ação
inimiga seja muito limitada ou, como acontece na
maioria das vezes, totalmente eliminada antes que a
doença se instale.
As vacinas estão disponíveis nos serviços da
atenção primária à saúde (Unidades Básicas de
saude/Estratégias de saúde da Família) em todos os
municípios de abrangência do DRS XIII – Ribeirão Preto.
Além da vacinação é importante manter uma
rotina de hábitos saudáveis, como alimentação
saudável, rotina de exercícios adaptados ao isolamento
social, evitar o tabagismo e o consumo de álcool entre
outras possibilidades.

Olhares do DRS e sua Natureza
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