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O Janeiro Branco é uma campanha ao estilo da Campanha Outubro Rosa e da Campanha Novembro Azul. O seu objetivo é chamar a atenção da humanidade para as questões e as necessidades relacionadas à Saúde Mental e Emocional
das pessoas e das instituições humanas. Uma humanidade mais saudável pressupõe um cultura da Saúde Mental no
mundo!
O Janeiro Branco também busca conscientizar a humanidade, assim como as autoridades governamentais e legislativas
do mundo, a respeito da importância de estratégias e de políticas públicas voltadas para a promoção da Saúde Mental
nas sociedades, nas vidas dos indivíduos e das instituições sociais.
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Janeiro Branco faz alerta para os
cuidados com a saúde mental após
dois anos de pandemia

Segundo especialistas, a estimativa é de que, para cada morte por
Covid-19, cerca de nove pessoas, entre cônjuges, filhos, pais e avós,
tendem a ficar enlutadas e, algumas vezes, em um luto persistente, que
pode durar mais de 12 meses.
Dois anos após o início da pandemia de Covid-19, o mundo entrou,
definitivamente, em alerta para a prevenção e para os cuidados com
a saúde mental. Diante de um cenário de perdas, pacientes, familiares e amigos encheram os consultórios de psiquiatras e psicólogos em
busca de ajuda para aliviar a angústia, ansiedade e depressão, neste
último com aumento de 28%, de acordo com um estudo feito pelo
jornal médico, The Lancet.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a pandemia
interrompeu serviços essenciais de Saúde Mental em 93% dos países
do mundo e, ao mesmo tempo, intensificou a procura por esses
mesmos serviços. No Brasil, segundo pesquisa do Instituto FSB, 62%
das brasileiras e 43% dos brasileiros afirmaram que a saúde emocional ‘piorou’ ou ‘piorou muito’ durante a pandemia.
Um estudo desenvolvido pelo Instituto Ipsos e encomendado pelo
Fórum Econômico Mundial, concluiu que 53% dos brasileiros achavam que sua saúde mental “tinha piorado bastante no último ano”.
Segundo estudo realizado pela FIOCRUZ e outras seis universidades
nacionais, enquanto 40% da população brasileira apresentavam sentimentos frequentes de tristeza e de depressão, outros 50% da mesma
população apresentavam frequentes sentimentos de ansiedade e nervosismo. A pandemia também prejudicou os jovens. Uma pesquisa
conduzida pelo UNICEF/Gallup mostrou que 22% dos adolescentes e
jovens brasileiros de 15 a 24 anos se sentem deprimidos ou têm pouco
interesse em ‘fazer coisas’.

Marina Teófilo
Psicóloga
CRP 11/12081

dica

“Prevenir o adoecimento mental
não é uma lógica individual, mas
de processos coletivos em torno da
qualidade de vida, de elementos sociais, políticos, econômicos, ou
seja, na formação de modos de
vida tanto singular quanto coletiva. A saúde, no seu conceito mais
amplo, de bem estar biopsicossocial, não é estática. O que estamos
vivendo atualmente nos revela a
necessidade crescente de, não só
nos conscientizar sobre as questões
sobre a saúde mental, mas,
também, de lutarmos pelo fortalecimento das políticas públicas e
assistência psicossocial”

#janeirobranco #diadofarmacêutico

Dia do (a) Farmacêutico (a)
20/01

“A história da farmácia está
relacionada à preocupação com
a saúde, a doença, aos primeiros
remédios, ao aparecimento dos
medicamentos e ao surgimento
do profissional farmacêutico,
apresentando assim, uma grande
importância para a sociedade e a
economia em todo o mundo.

Dayse Maia
Farmacêutica
CRF 2681

O surgimento das atividades relacionadas à farmácia
se deu a partir do século X com as boticas, como eram
conhecidas na época. O boticário tinha a responsabilidade de conhecer e curar as doenças. Através de seus
estudos, substâncias com propriedades de cura foram
descobertas, dando origem aos medicamentos que são
utilizados nos tratamentos atualmente.
Ao longo dos anos, a farmácia vem evoluindo e ampliando as suas áreas de atuação, sendo uma delas a
Oncologia. A Farmácia Oncológica tem como principal
função garantir a qualidade da assistência prestada ao
paciente através do uso seguro e racional de medicamentos e correlatos, visando a segurança e a efetividade no tratamento proposto.
Sendo responsável pela atuação nas áreas de padronização, manipulação e dispensação dos medicamentos,
como também na assistência direta ao paciente através da Farmácia Clínica com o acompanhamento
farmacoterapêutico proporcionando a prevenção e
resolução dos problemas relacionados a farmacoterapia, representando assim, uma grande importância no
tratamento e qualidade de vida dos pacientes oncológicos.”

Orgulho de ser
Farmacêutico (a)
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Filme: Um homem de família
Dane Jensen (Gerard Butler) é um executivo
ambicioso que está se preparando para a
maior batalha profissional de sua vida.
Quando seu filho mais novo recebe um diagnóstico angustiante, ele fica indeciso entre
realizar seu sonho e passar um tempo com a
família.

DIAG NÓS TICO
E S C OL H A
F AM ÍL IA

Dayse Maia Farmacêutica CRF 2681
Jardenis Gomes Farmacêutica CRF 6739
O sucesso profissional nunca seria alcançado se não
houvesse pessoas incríveis para transmitir seus conhecimentos. O trabalho em equipe faz toda diferença
para alcançar os resultados.
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É gripe ou covid?

SA Ú DE

CO VID-19

#égripe #écovid #porvocêpelavida
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O crescente número de casos de gripe no Ceará e no País têm gerado preocupação, principalmente após os múltiplos episódios relacionados ao vírus influenza A do subtipo H3N2. Diante da pandemia de Covid-19, que ainda não acabou, e da semelhança dos sintomas
entre esta e a gripe, dúvidas a respeito de como se prevenir e se tratar em ambas as situações têm surgido com mais frequência.

Similaridades:

Nas duas doenças, podemos ter desde pessoas com sintomas
graves até aqueles assintomáticos. Porém, alguns sintomas
se repetem em ambas as doenças:
Febre e/ou calafrios;
Tosse;
Dispneia (Falta de ar);
Fadiga;
Odinofagia (Dor ao engolir alimentos);
Mialgia (Dor no corpo);
Cefaleia (Dor de Cabeça);
Náuseas e vômitos.

Diferença:

Existem dois sintomas muito característicos da Covid-19
que ajudam na diferenciação entre as doenças: perda de
olfato e paladar.

Grupos de risco:

Ambas doenças compartilham os seguintes grupos com
maior risco para doença grave e complicações: idosos, indivíduos com comorbidades e mulheres grávidas. Nas crianças saudáveis, a Influenza representa maior risco de complicações do que na Covid-19.

Caso apresente sintomas,
agende o seu o teste:
Basta apontar sua camêra/aplicativo e
ler o QR CODE para ser direcionado.

É tempo de casa
Felicitações por tempo de empresa

EQU I PE

Evento

Navegação de pacientes com câncer

Oncology Navigation - Symposium Evento dedicado à Navegação de Pacientes
com câncer.

Basta apontar sua camêra/aplicativo e
ler o QR CODE para ser direcionado.

Elizângela Rodrigues Recepcionista

NOHC MATRIZ - Rua Dr. José Lourenço, 777 - 4º andar - Aldeota.
Atendimento: (85) 3268.3111 / WhatsApp: (85) 98902.0650

Lançamos esse mês um programa chamado “É Tempo
de Casa” para homenagear e agradecer nossos colaboradores que estão fazendo aniversário por tempo de
empresa. Aqui reconhecemos e valorizamos as pessoas.
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