JORNAL

CIDADE
Sexta-feira, 28 | AGO | 2020

ANO VIII - EDIÇÃO nº 166

jornalcidademg.com.br

Por enquanto não
teremos uma
“praça mais
bonita que Paris...”
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Licitação foi cancelada.
Conselho de Patrimônio
Histórico e Cultura aﬁrma
que projeto precisa ser mais
detalhado. Grupo criou
movimento “Abrace a Praça”
que vai contra reforma que
contraria a história da cidade.

PÁGs. 04 e 05

As mulheres não devem
e nem dão conta de tudo!
Ao assumirem multifunções dentro de casa e no trabalho,
sem apoio necessário dos parceiros, muito mais que desgaste físico,
elas podem sofrer patologias mais graves como a Síndrome de Burnout.
PÁG. 08

Médicos falam sobre
desgaste emocional
na pandemia PÁG. 02

Conheça a nova
vereadora de Lagoa da
Prata, Janeany Almeida
PÁG. 05

PÁG. 09

Veja a disponibilidade dos
leitos no Hospital São Carlos

PÁG. 06
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“Há um desgaste psicológico durante uma
pandemia, porém, um ponto favorável é
que as equipes se uniram”, aﬁrmam médicos
Os proﬁssionais muitas vezes têm seu trabalho "romantizado" devido a atuação na pandemia,
mas tratar de outras pessoas também demanda uma carga emocional do próprio proﬁssional, que depende de
uma saúde mental equilibrada e também do ambiente de trabalho neste período.
Karine Pires

psicológico foi o meio que
gerou mais união entre as
equipes.

O “ novo normal”
trouxe uma rotina nova
para todos, principalmente,
para os proﬁssionais que
estão na linha de frente no
enfrentamento à covid-19.
Pensando nisso, o Jornal
Cidade conversou com
alguns médicos horizontais
da enfermaria do Hospital
São Carlos de Lagoa da
Prata que deram um
depoimento coletivo sobre
a situação do local em que
trabalham e qual a situação
da saúde dos mesmos.
O depoimento dos
médicos Débora Fernanda
Fonseca Soares, Amarílio
Fernandes Sobrinho Neto,
S a u l o L a ce rd a O l i ve i ra
Pedrosa e Felipe Félix Alves
apontam como está a
rotina proﬁssional durante
a pandemia da covid-19.

“

Nossa rotina, atualmente, está pautada no
cuidado com os pacientes em internação
hospitalar por Síndrome
Respiratória Aguda
Grave. Esses pacientes
são internados com
sintomas respiratórios
para diagnóstico e
tratamento em áreas de
isolamento. Os cuidados
como a higienização
adequada das mãos, o
uso de máscaras
apropriadas e a paramentação são protocolos seguidos à risca para
manter a segurança do
nosso trabalho.

“

Os proﬁssionais
aﬁrmam que a rotina de
trabalho antes da pandemia já exigia os mesmos
cuidados de higienização, o
que mudou foi que, agora,
os pacientes ﬁcam em
áreas de isolamentos nos
setores de internação, que
antes eram mais acessíveis
aos funcionários e familiares, fator que facilitava o

Proﬁssionais atuam no Hospital São Carlos de Lagoa da Prata.
Saulo, Débora, Felipe e Amarílio. Fotos: (Arquivo Pessoal).

contato do médico às
informações prévias do
paciente.
Por ser um período
em que é preciso estar
constantemente atento às
práticas de higienização e
o u t ra s o ri e n t a çõ e s d a s
autoridades sanitárias, os
proﬁssionais assim como
não proﬁssionais da área da
saúde, estão ainda mais
expostos ao novo coronavírus. Mas os médicos reforçam que apesar do receio,
todos seguem os protocolos
hospitalares rigorosamente
para segurança própria e
também dos familiares.
“Como estamos
envolvidos diretamente no
cuidado com pacientes
c o m c o v i d -1 9 , te m o s o
receio da contaminação de
nós e dos nossos contatos
domiciliares. Para evitar a
contaminação, os protocolos hospitalares são seguid o s r i g o r o s a m e n te , d e
modo que a higienização ao
adentrar o domicílio
também se tornou rotina
entre nós proﬁssionais da
saúde”.

Fale com a redação
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Saúde dos proﬁssionais
Além do rigor nos
cuidados com a saúde
f ísica, em meio a tantas
adaptações e devido ao
isolamento social, é possível que as pessoas tenham
sua saúde mental desestabilizada. É o que aﬁrma a
psicóloga, Marilda
Vendrame em um artigo no
portal Psicologia Viva. “Esse
choque trará consequências sociais enormes, com
impacto em nossa saúde
mental. O primeiro deles é o

isolamento social. Ele nos
priva de uma condição
emocional fundamental
para nossa sobrevivência.
Somos seres de relações,
gregários, precisamos do
contato, do afeto do outro,
mesmo tendo que lidar
com altos e baixos nos
relacionamentos. O outro
conﬁrma a minha existência no mundo”.
Para os proﬁssionais do HSC, a nova realidade
também gerou impactos,
no entanto, o desgaste

Nós que trabalhamos com urgência e
emergência, estamos
habituados com o trato de
pacientes graves e sabemos que manter a calma e
segurança diante de
situações extremas é
primordial e indispensável
para um bom atendimento.
Portanto, mesmo antes da
pandemia estamos preparados psicologicamente
para situações como essa.
Há um desgaste psicológico importante durante a
época da pandemia,
porém, um ponto favorável
é que as equipes se tornaram mais unidas durante
este período.
Segundo os médicos, há diversas internações
hospitalares por Síndrome
Respiratória Aguda Grave,
sendo muitos com diagn ó s t i co co n ﬁ rm a d o d e
covid-19. Outro fator
importante é que os
pacientes são residentes de
Lagoa da Prata e de outros
municípios da região
Centro-Oeste MG como
Santo Antônio do Monte,
Arcos, Luz e Nova Serrana.
Recomendações
Os médicos reforçam que é
fundamental seguir as
recomendações e o que
deve ser feito caso algum
sintoma gripal seja notado.
É imprescindível procurar o
atendimento médico
diante da manifestação de
qualquer sintoma gripal,
falta de ar ou febre. Se você
está com esses sintomas,
não visite idosos nem
pessoas do grupo de risco,
realize o seu isolamento
social e procure a unidade
de saúde mais próxima.

Foto: (Reprodução/Internet).
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Está suspensa licitação para obras na
praça da Matriz de Lagoa da Prata
Após anunciar reforma e “modernização” da praça da Matriz, Prefeitura Municipal suspende licitação da obra. Conselho
de Patrimônio Histórico e Cultural aponta que intervenção na principal praça da cidade merece análise mais detalhada.
Alan Russel
A Prefeitura
Municipal de Lagoa da
Prata anunciou recentemente que irá realizar obra
completa para reforma e
modernização da praça da
Matriz. Ainda no mês de
julho, em vídeo publicado
nas redes sociais da gestão
municipal, o prefeito Paulo
Teodoro disse que “nem
Paris vai ter uma praça igual
a e s s a”, s e re fe ri n d o à
reforma da principal praça
da cidade. O edital para
reforma da Praça Coronel
Carlos Bernardes foi
publicado no início do mês,
convocando licitação para o
dia 25 de agosto. Porém, na
manhã de segunda-feira
(24), foi publicado no Diário
Oﬁcial, a suspenção
temporária do processo
licitatório e cancelamento
da abertura da licitação que
aconteceria nesta terçafeira (25). De acordo com o
Diário Oﬁcial, o motivo para
a suspensão do processo
licitatório se deu a partir de
impugnação apresentada
pelo Conselho de Proteção
ao Patrimônio Histórico,
A r t í s t i co e Cu l t u ra l d e
Lagoa da Prata.
O Jornal Cidade
conversou com o presidente do Conselho Municipal
de Proteção ao Patrimônio,
Lucas Gontijo de Melo. O
advogado e servidor
público explica a atuação
do Conselho no município e
fala sobre a reforma na
praça da Matriz.
“O Conselho de Proteção ao
Pa t ri m ô n i o H i s tó ri co e
Artísitico tem um papel
muito importante na
preservação e no apoio ao
desenvolvimento da
cultura local. O Conselho
recebeu no último dia 10 de
agosto vários projetos de
intervenção. O projeto de
revitalização da praça da
Matriz foi apresentado aos
conselheiros, pela arquiteta
e urbanista da Prefeitura,
Thais Amorim, juntamente
com o secretário de Cultura
e Turismo, Cláudio Tatau.
Diante da complexidade
das intervenções que o
projeto propõe, o Conselho
deliberou pela criação de
uma Comissão de
Patrimônio Histórico

a população de Lagoa da
Prata.

(Foto: Reprodução Internet).

Cul tural para análise e
emissão de relatório sobre
projeto. A praça da Matriz
faz parte da história de
Lagoa da Prata, o local
reúne relevante valor
cultural e histórico para
co m u n i d a d e , p o r t a n to,
uma intervenção conforme
à anunciada merece uma
análise mais detalhada”
explicou o presidente do
Conselho.
De acordo com o
edital lançado no início do
mês, o valor total da obra é
de R$ 629 mil reais. Dentre
as mudanças que constam
no edital, o que mais
chamou atenção dos
proﬁssionais de engenharia
e arquitetura é a retirada
completa das pedras
portuguesas para implantação de piso em concreto
usinado, mudança do
traçado original da praça,
além da subtração de
quatorze árvores no entorno da Igreja Matriz de São
Carlos Borromeu.
Após o anúncio da
reformulação da praça, a
sociedade civil se organizou
de forma a contestar a
posição da gestão com
re l a ç ã o à re f o r m a . U m
grupo composto por
engenheiros, arquitetos e
demais proﬁssionais da
sociedade civil se articularam e lançaram um movimento intitulado “Abrace a
Praça”. A engenheira civil e
arquiteta urbanista, Natália
Bessas, faz parte do “Abrace
a Praça” e explica que o
movimento foi criado de
forma espontânea por
diversos membros da
sociedade que demonstraram extrema preocupação

e apreço pela importância e
representatividade histórica do conjunto arquitetônico da Praça da Matriz.
“Sabemos que é de
extrema necessidade a
revitalização da praça
diante de sua situação
atual, mas acreditamos que
essa benfeitoria não pode
ignorar a inegável importância histórica do local. É
dever do município o
levantamento de todos os
bens de interesse de
conservação, mesmo que
não tombados. O que
vemos neste caso é o
oposto, o próprio departamento ignora o fato da
relevância histórica do
objeto em questão propondo uma drástica intervenção que vai além de uma
revitalização”.
Natália também
salienta a falta de justiﬁcativa plausível para a remoção
das pedrinhas portuguesas
que ornam a calçada da
praça da Matriz. Além disso,
m o s t r a - s e p re o c u p a d a
com a segurança dos
usuários, uma vez que a
n ova pavim enta çã o de
concreto poderá deixar o
piso totalmente impermeável.
“A l é m d o s f a t o s
históricos, é importante
re s s a l t a r, a n a l i s a n d o o
projeto de intervenção nos
aspectos técnicos, que não
há justiﬁcativa para
remover a calçada portuguesa, que além de ser um
objeto histórico é um item
artístico, por se tratar de um
mosaico desenhado com
formatos especíﬁcos. No
Brasil é dos mais populares

materiais utilizados pelo
paisagismo desde o século
XIX, devido à sua ﬂexibilidade de montagem e de
composição plástica. A sua
aplicação pode ser apreciada em projetos como o
famoso calçadão da Praia
d e C o p a c a b a n a .
Considerando a resistência
d o s m a te r i a i s , n ã o f a z
sentido algum no ponto de
vista técnico, remover uma
calçada artística que possui
grande propriedade de
resistência ao tráfego e às
ações do tempo. Como
arquiteta e engenheira, me
preocupo com relação a
pavimentação de concreto,
pois caso esse tipo de piso
seja utilizado, ressalto que a
exe c u ç ã o te m q u e s e r
muito bem feita, senão ﬁca
todo trincado e cheio de
ﬁssuras. Além disso é um
piso totalmente impermeável, sujeito a acumular água
e consequentemente criar
lodo, comprometendo a
segurança dos usuários.
Indo mais além, as pavimentações de concreto
criam ilhas de calor, fato
ainda mais preocupante, já
que serão suprimidas 14
árvores, sendo que mesmo
com o replantio, até essa
nova arborização atingir o
porte da atual, será daqui
muitos anos; sendo assim, a
praça irá sof rer bastante
com a insolação” explicou a
engenheira.
Rosana Baía Lobato
é socióloga e também faz
parte do movimento
“Abrace a Praça”. Rosana
aponta que a total indiferença da gestão pública
com relação à memória e
ao patrimônio histórico se
traduz no desrespeito com

“Impor um projeto
de destruição da praça da
M a t r i z q u e l evo u a n o s
construindo a história da
cidade, desperta a indignação de grande parte da
população. A incapacidade
do poder público de
perceber que a preservação
não passa pela opção de
manter o antigo ou construir o moderno se mostra
claramente na destruição
do patrimônio histórico.
Não cabe mais ideias e o
que predomina é o antigo
ou o moderno”.
A socióloga também evidencia que os
recursos investidos para a
reforma da praça da Matriz
poderia ser descentralizado, atendendo outras
praças e regiões da cidade.
“Quantos bairros
novos na cidade hoje se
encontram sem praça e
sem área de lazer? O
Pro j e to d a n ova p r a ç a
representa o “moderno”
passando por cima da
história e demonstrando
total desrespeito pelos
eventos religiosos e culturais que contribuíram para
formação do seu povo.
Passa por não considerar os
artesãos que dedicaram
seu trabalho na construção
do piso, passa por não
consultar a população e
ouvi-la, passa pela total falta
de ética, passa pelo total
desrespeito pela democracia, passa pelo mau uso do
dinheiro público que
poderia ser mais bem
utilizado. Hoje a Praça
Coronel Carlos Bernardes
tem no conjunto arquitetônico formado pela igreja e o
piso das pedrinhas portuguesas, a última parte do
que sobrou da história da
praça. E preservá-la é uma
questão de aﬁrmar nossa
cidadania”.
Desde o mês de
julho o JC tenta contato
com a Assessoria de
Co m u n i c a ç ã o d a
Prefeitura. O intuito é dar
opor tunidade à gestão
municipal de esclarecer
alguns questionamentos
com relação às obras na
Matriz.
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Ainda no mês de julho, a
Assessoria de Comunicação
da Prefeitura informou que
a gestão não receberia a
reportagem. Entretanto,
pediu para o JC encaminhar as perguntas, pois a
assessoria iria produzir um
vídeo respondendo aos
questionamentos. Mesmo
considerando que este
posicionamento não seja o
mais transparente, enviamos os questionamentos
aos proﬁssionais de
comunicação da Prefeitura
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Municipal no início do mês
de agosto, mas até a
publicação desta matéria
não recebemos nenhuma
resposta. O Jornal Cidade
vai continuar acompanhando o caso e em breve
p u b l i c a re m o s m a te r i a l
especial em vídeo, abordando não só a obra da
p ra ç a d a M a t ri z , co m o
também as demais obras
anunciadas e em execução
pela Prefeitura Municipal
no ﬁm da atual gestão.

Quem é e o que faz a nova vereadora que assumiu a
cadeira que era de Josiane Lúcia na Câmara Municipal
O JC conversou com Janeany Almeida que, recentemente, assumiu a vaga no legislativo municipal.
A nova vereadora falou do processo de cassação de Josiane, sobre supostas pressões que teria
recebido para livrar a pele da ex-presidente da Câmara e também sobre a atuação no legislativo municipal.
Alan Russel

e m p re g o e c a d e i r a d a
vereadora. Até porque eu
tenho um cargo em
comissão na Prefeitura e o
salário é igual ao de vereador. Eu não estaria ganhando nada a mais”.

Após a cassação do
mandato da ex-vereadora e
p r e s i d e n te d a C â m a r a
Municipal de Lagoa da
Prata, Josiane Almeida, o
legislativo municipal passa
a ter uma nova representante. O Jornal Cidade
conversou com Janeany
Almeida, que assume a
cadeira de vereadora na
vaga aberta após cassação
de Josiane.
Janeany é natural
de Guarda dos Ferreiros,
mas foi criada em Lagoa da
Prata. A nova vereadora tem
43 a n o s , é té c n i c a e m
contabilidade e há 21 anos é
f u n c i o n á ri a p ú b l i c a d e
carreira na Prefeitura
Municipal. Janeany é
concursada para o cargo de
motorista, mas desde 2013
vem assumindo cargos em
comissão na Secretaria
Municipal de Transporte e
também na Secretaria de
Saúde. Atualmente,
Janeany ocupa a função de
chefe do setor de vigilância
sanitária, cargo comissionado na gestão municipal.
Janeany é ﬁlha da
ex-vereadora Maria
Aldelene de Castro, mais
conhecida como Tuca, que
foi representante do
legislativo municipal por
dois mandatos nos anos 90.
Em sua segunda candidatura, Janeany obteve 562
votos na última eleição
municipal. Por mais que
tenha sido uma votação
expressiva, Janeany não
conseguiu se eleger por
causa do coeﬁciente
eleitoral. Porém, após o
julgamento que cassou o
mandato de Josiane Lúcia,

Janeany reitera que
e m n e n h u m m o m e n to
quis prejudicar ou “tomar”
o lugar da ex-vereadora. De
acordo com ela, ﬁnanceiramente, o salário que ela
tem como chefe da vigilância sanitária é compatível
com o salário de vereador.

Na entrevista que a
ex-vereadora Josiane Lúcia
concedeu ao quadro Café
com Política do Jornal
Cidade, indicamos que, de
a co rd o co m o q u e e ra
ventilado nos bastidores da
política em Lagoa da Prata,
a gestão municipal estaria
fazendo uma força tarefa
com o intuito de convencer
Janeany à votar contra a
cassação e salvar o mandato de Josiane. Janeany
Almeida negou qualquer
tipo de pressão por parte da
gestão e reitera que tomou
a decisão sem interferência
de ninguém, e que assume
a total responsabilidade do
seu voto no julgamento
que cassou o mandato de
Josiane.

“Eu não tenho
intenção nenhuma de
prejudicar ou pegar o

“O meu voto foi sem
nenhuma pressão política.
Quem me conhece sabe a

Janeany é a nova vereadora da Câmara Municipal
de Lagoa da Prata. (Foto: Arquivo Pessoal/Janeany Almeida).

Janeany assume a cadeira
da Câmara por ser a suplente direta de Josiane.
Janeany acompanhou de perto todo o
processo de investigação e
teve direito à voto no
julgamento que estremeceu os bastidores da política
de Lagoa da Prata. Ela
explica que atuou nas
investigações e votou à
favor da cassação de
Josiane, pois as provas
apresentadas eram contundentes.
“Eu, como suplente,
fui convocada a participar
d e to d o o p ro ce s s o d e
investigação da Josiane.
Acompanhei todo o processo, participei integralmente
das oitivas onde foram
ouvidas as testemunhas de
defesa e acusação e, diante
dos fatos relatados, cheguei
à minha conclusão, com
muita integridade, honestidade e senso de justiça.
H o ra n e n h u m a e u t i ve
dúvidas com relação aos
fatos destacados. Na minha
opinião, foram bem claros
que os fatos e denúncias
apresentados são verdadei-

ros. E votei diante disso para
a cassação da presidente.”

Janeany, juntamente com a mãe Tuca,
que foi vereadora por dois mandatos na década de 90.
(Foto: Arquivo Pessoal/Janeany Almeida).

pessoa que sou e o caráter
que tenho. Não aceito ser
coagida, em situação de
pressão muito menos. Eu
conversei com algumas
pessoas da minha conﬁança, pessoas do partido a
quem eu respeito e admiro,
e pessoas que poderiam
me dar opinião e não fazer
qualquer tipo de manipulação. Quero deixar claro que
o meu partido, o MDB, não
fez nenhum tipo de pressão.”
A vereadora aproveitou o espaço do JC para
dizer à popula çã o que
enquanto estiver no cargo
irá trabalhar com responsabilidade, atendendo os
anseios da população.
“Estou entrando agora no
legislativo sem saber
quanto tempo vou ﬁcar.
Estou ciente que Josiane
poderá entrar com algum
recurso ou liminar, mas eu
tenho consciência de que
se tratando do legislativo,
não existe dono da cadeira.
O dono da cadeira de
vereador é o povo. É o povo
que decide quem vai sentar
ali e legislar de acordo com
o interesse da população. O
tempo que eu ﬁcar, estarei
trabalhando com muita
dignidade e responsabilidade em prol da população
de Lagoa da Prata. Meu
único objetivo é esse. Não
terei o tempo suﬁciente
para mostrar meu trabalho,
mas estarei agindo com
muita responsabilidade,
olhando sempre para o
cidadão e o bem estar da
comunidade. Estou aberta
à população como sempre
estive, mesmo antes de
assumir a cadeira de
vereadora em Lagoa da
Prata”, ﬁnalizou Janeany.
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Conﬁra a disponibilidade de leitos no
Hospital São Carlos de Lagoa da Prata
A maioria dos pacientes internados no hospital se tratam de homens e a faixa
etária mais afetada pela covid-19 estão em pacientes com idade acima de 70 anos.
Karine Pires
Lagoa da Prata é
uma das cidades que
possui mais casos conﬁrmados e mais óbitos na
região Centro-Oeste MG,
apesar de estar classiﬁcada
na “onda amarela” do Minas
Consciente, que é um plano
desenvolvido pelo Governo
E s t a d u a l p a r a re to m a r
gradualmente a economia
da cidade. Pensando nisto,
a redação do Jornal Cidade
fez uma reportagem
especial para saber a
situação dos leitos, métodos utilizados e perﬁl clínico
de internações no Hospital
São Carlos.
Danielle Saraiva,
gerente Administrativo do
HSC explica como está a
situação dos leitos atualmente no hospital.

“

Hoje o Hospital São
Carlos, conta com 54
leitos clínicos, sendo
divididos da seguinte
maneira: leitos de
internação, 46 leitos SUS
e 8 leitos particulares e
convênios, 17 leitos de UTI
SUS. Os leitos do Hospital
São Carlos, são leitos
disponíveis a toda a
população não sendo
possível perante a lei do
SUS destinar leitos de
internações exclusivos
para municípios.

“

A administradora
aﬁrmou que há 15 leitos de
observação por meio de
convênio com a Prefeitura
Municipal e que o hospital
aplicou o número de leitos
por conta da pandemia da
covid-19.
Referência no tratamento
contra o novo coronavírus
O HSC é referência
no tratamento contra a
c ov i d -1 9 , m a s p a r a s e r
considerado como tal, a
instituição tomou algumas
medidas para proteção dos
funcionários e também dos
pacientes através de um
Plano de Contingência e
Enfrentamento a covid-19
do próprio hospital e pelo
treinamento da equipe
multiproﬁssional quanto ao
uso de Equipamento de
Proteção Individual (EPI),
segundo a Comissão de
Controle de Infecção
Hospitalar ( CCIH) ambas as

146 (81%) vieram da UPA de
Lagoa da Prata, 13 (7%)
procuraram o pronto
atendimento convênio e
internaram diretamente, 15
(8%) vieram de Arcos, 10 (5%)
de Samonte, 5 de Nova
Serrana, 3 de Luz, 1 de
Fo rm i g a , 2 d e Pa ra d e
Minas, 2 de Iguatama, 1 de
Itapecerica, 1 de Iguatama, 1
de Itaúna e 1 de Estrela do
Indaiá. Aponta relatório de
dados do HSC.

Foto: (Rhaiane Carvalho/Jornal Cidade).

ações consistem basicamente em:
• Isolamento de andares
exclusivos para covid-19;
• Colaboradores exclusivos
para os setores;
• Salas de atendimento
exclusiva para covid-19;
• Entrada de pacientes
suspeitos para internação
por entrada exclusiva;
• Medidas de desinfecção
das áreas comuns;
• Afastamento dos funcionários de alto risco da linha
de frente de atendimento
ao paciente com suspeita
de covid-19;
• Dimensionamento de
pessoal nas enfermarias
para minimizar os riscos de
contágio;
• Treinamento e conscientização dos funcionários
sobre o uso correto dos
EPIs, como vesti-los e
retirá-los;
• Adaptação da estrutura
f ísica existente atender
melhor a demanda de
pacientes e garantir a
segurança do colaborador;
• Aplicação protocolos de
atendimento visando
padronizar a assistência ao
doente suspeito;
• Ampliação de 7 leitos de
UTI

os pacientes internados na
U n i d a d e d e Te ra p i a
Intensiva (UTI) e ocorrem
através de vídeo chamadas
entre familiares e amigos
dos pacientes.
A iniciativa partiu
da equipe de psicologia da
instituição, que visa fortalec e r o v í n c u l o e n t re o s
pacientes e familiares, os
próprios proﬁssionais
também se aproximaram
mais das famílias dos
pacientes por meio da ação.
De acordo com Danielle, as
visitas continuam e a
equipe do hospital está
realizando as chamadas de
vídeos todos os dias.
Avaliando sempre a disponibilidade do paciente.
Perﬁl dos pacientes
internados no HSC
Segundo dados do

relatório de internações da
própria instituição enviado
ao JC, ao todo houve 181
pacientes internados, no
qual, em sua maioria 98
foram homens correspondendo a 54%. Em contrapartida, houve 83 mulheres
internadas, correspondendo ao todo a 46%. Na UTI os
homens lideram as internações com 49 pacientes
indicando uma quantidade
de 61% contra 19 mulheres
que ocupam 39%.
A maioria dos
pacientes internados no
Hospital são residentes de
Lagoa da Prata sendo que
81% vieram da Unidade de
Pronto Atendimento da
Cidade (UPA). Outros 45 são
de diversas cidades da
região Centro- Oeste de
Minas, como Santo Antônio
d o M o n te , A rco s , N ova
Serrana e Japaraíba.

11 a 20 anos: 1; 21 a 30 anos: 7;
31 a 40 anos: 23; 41 a 50
anos: 22; 51 a 60 anos: 26; 61
a 70 anos: 37 71 a 80 anos:
38; Acima de 80 anos: 30
Outros dados
importantes que compõe
este relatório traz a média
de permanência na UTI dos
pacientes, que giram em
torno de 15 dias. Ao todo, 15
pacientes foram transferidos para outras instituições.
No total, foram 12
óbitos sob suspeita de
Co v i d - 1 9 , s e n d o q u e 8
tiveram resultados negativos e 4 com resul ta do
positivo. Neste quadro, há 1
homem e 3 mulheres, 3
deles na faixa etária de 61 a
70 anos e 1 entre 71 e 80
anos. Por ﬁm, houve 126
altas hospitalares, sendo 72
pacientes com resultados
negativos e 54 de pacientes
com resultados positivos.
Situação no hospital até o
momento
Como informado, o
hospital possui 17 leitos
para atender cidades da
macrorregião, e, atualmente de acordo com o último
boletim possui 13 pacientes
na UTI, apenas 4 pacientes a
menos da capacidade.

Visitas “virtuais’’
No início do mês de julho, a
instituição adotou as visitas
virtuais para não deixar as
famílias e os pacientes sem
contato durante a pandemia. A medida contempla

Em relação à idade,
a faixa etária de 71 a 80 anos
seguido por pacientes com
idades entre 61 a 70 anos de
idade ocupam mais a UTI.
Já as outras idades têm
números próximos com
exceção da faixa etária de 11
a 20 anos e 21 a 30 anos.
Conﬁra:

Foto: (HSC/Divulgação).
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Sob pressão: os desaﬁos de ser mulher
Conforme a psicóloga Jordane Carolina, os desaﬁos da mulher de conciliar vida proﬁssional e pessoal, muitas vezes
sem apoio necessário, pode acabar desencadeando patologias mais graves como a “Síndrome de Burnout”.
Rhaiane Carvalho
Matheus Costa
Dona de casa,
esposa, mãe, educadora,
proﬁssional, empreendedora… Tudo isso “dentro” de
uma mulher só! O que se
passa na cabeça dela
quando o assunto é carreira
e maternidade? E ainda:
Como esse perﬁl multitarefa
tem impactado sua saúde?
Muita coisa mudou
desde em que o comum, era
a mulher ser “apenas” dona
de casa, não é mesmo?
Agora, além das atribuições
domésticas, a vida dela tem
sido preenchida com muitas
outras responsabilidades,
especialmente no âmbito
acadêmico e proﬁssional. E,
como se não bastasse,
diante dessa rotina intensa,
a s o c i e d a d e a i n d a te m
coragem de exigir delas
ótima aparência e bom
humor o tempo todo.
Sem sombra de
dúvida, algo marcante sobre
a mulher contemporânea é
o perﬁl multitarefa, como se
pudesse literalmente
“abraçar o mundo”. Além de
sobrecarregada de afazeres
e de obrigações, há ainda a
autocobrança que é um
comportamento sofrido por
várias mulheres, trazido
desde o início da infância.
Equilibrar as exigências
familiares, proﬁssionais,
religiosas, educacionais e
pessoais está longe de ser
fácil tarefa. Superpoderes?
Quem dera! Estas atitudes
tem desgastado a saúde
mental e física da mulher.
Basta! Elas precisam de
apoio e equidade de gênero.
Em abril de 2019, o
IBGE divulgou os resultados
de um estudo por meio de
um módulo especial da
Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios
Contínua (Pnad Contínua)
evidenciando que as
mulheres trabalham, em
média, 3,1 horas a mais que
os homens. O cálculo teve
por base o tempo dedicado
à atividade laboral e ao
cuidado da casa, bem como
de seus moradores, referentes a 2018.
A maior discrepância entre os sexos se veriﬁca
no tempo dedicado aos
cuidados da casa, sendo que
o sexo masculino representa
60,7% dos casos, ante 72% do
feminino. O estudo constatou que as mulheres dedi-

Muito mais que cansaço e estresse, a múltipla
jornada pode desencadear sérios problemas
à saúde mental da mulher. (Foto: Hcor).

cam mais horas aos afazeres
domésticos e cuidado de
pessoas, mesmo em situações ocupacionais iguais às
dos homens: elas dedicam
uma média de 21,3 horas
semanais, enquanto eles
apenas 10,9 horas. Esse
contraste entre homens e
mulheres foi obser vado
mesmo quando a mulher
era cônjuge/companheira,
ocupada ou não ocupada
(desocupada ou fora da força
de trabalho).
Infelizmente, a
jornada dupla de trabalho
das mulheres ainda é
invisível para a maioria das
pessoas, e está longe de ser
reconhecida verdadeiramente como uma jornada
de trabalho. Diante dessa
dedicação “extra”, o resultado, algumas vezes, é estresse, esgotamento f ísico e
mental, ou ainda uma
profunda frustração por não
terem dado a devida atenção aos ﬁlhos, ao esposo ou
simplesmente por não
terem conseguido cumprir
algo da lista de afazeres do
dia. Muitas não conseguem
se exercitar, ir ao médico
com f requência, nem se
alimentar bem, daí a justiﬁcativa para o aparecimento
de doenças cada vez mais
precoces.
A Renata Gomes
Ferreira contou ao Jornal
Cidade que optou por ﬁcar
um tempo em casa cuidando da família e dos afazeres

domésticos, mas que se
sente mais cansada do que
quando trabalhava fora.
“Ficar em casa é
muito mais estressante, e
com a pandemia ﬁcou ainda
mais. Sou muito preocupada com questões ﬁnanceiras, e em algumas situações,
com o que as pessoas vão
pensar ao meu respeito e da
minha família. Hoje, após 1
ano que minha ﬁlha nasceu,
quero retornar ao mercado
de trabalho, porém estamos
vivenciando um momento
complicado, devido a
pandemia. Às vezes ﬁco
frustrada pois não consigo
fazer tudo que queria, ter
bom emprego, vida ﬁnanceira estável para poder ter
mais lazer e proporcionar
uma vida de qualidade para
m i n h a f a m í l i a . Te n to
resolver muitas coisas
sozinha, não gosto de
incomodar ninguém, mas
ultimamente, para não ﬁcar
muito estressada e acabar
transferindo isso para o
físico e acabando adoecendo, tenho dividido muitas
coisas com meu marido, que
por sinal sempre procurou a
dividir as tarefas domésticas
comigo também”, disse.
Ela ressalta que
trabalhando fora ou não, a
mulher acaba acumulando
múltiplas funções por
imposição da sociedade.
“Administrar uma
casa é uma tarefa muito

difícil, é uma rotina pesada e
nem sempre valorizada. Eu
posso falar que trabalhando
fora ou não, a mulher acaba
acumulando múltiplas
funções. E isso muito
p r ova ve l m e n te ve m d a
imposição da sociedade. Eu
me cobro muito, tento ser a
melhor em tudo, busco
perfeição e quando não sai
como esperado vem um
sentimento de tristeza, me
p e r m i to v i v e n c i a r e s s e
momento mas logo em
seguida ergo a cabeça e vou
a luta novamente, pois a
ﬁnal tenho que cuidar de
mim para que eu consiga
cuidar da minha família
também”, ﬁnalizou.
Jordane Carolina,
psicóloga clínica especializanda em Terapia
Comportamental e
Cognitiva de Lagoa da Prata,
disse ao JC que já passou o
tempo em que o papel da
mulher se resumia em
cuidar da casa, do marido e
dos ﬁlhos.
“Na sociedade atual
a ﬁgura feminina está bem
além disso, já que as mulheres conseguiram ocupar
vários direitos e espaços
cada vez mais signiﬁcativos
no mercado e perante a
sociedade, entretanto não
se pode dizer que a luta está
ganha, pelo contrário. Os
desaﬁos são diários, ao
longo da vida elas sempre
irão encontrar diﬁculdades,
por exemplo, para uma
mulher ser valorizada e
reconhecida em seu
trabalho, ela precisará ser
excelente na função, ser
razoavelmente boa, talvez
não dará a ela o direito de
conseguir uma vaga que
um homem conseguiria
facilmente, ela nunca pode
errar, pois caso cometa, são
facilmente justiﬁcados pelo
simples fato de ser mulher”.
Jordane ainda
enfatizou que a busca
incessante pela igualdade e
pelo reconhecimento do
seu esforço, trouxe para a
mulher novos obstáculos. “O

A mulher dedica mais tempo com cuidados domésticos do que
os homens, conforme a tabela. (Foto: Hospital do Coração).

maior e mais recorrente é
conseguir conciliar a vida
proﬁssional com a vida
pessoal/familiar, algumas
vezes elas têm que abrir
mão do tempo e lazer com a
família para se dedicar e
sobressair no trabalho”.
Po r ﬁ m , J o rd a n e
também falou sobre a
importância da equidade
dentro de casa, onde tanto o
homem quanto a mulher
devem ter os mesmos
direitos e deveres, e se a
mulher toma tudo para si,
pode acabar desencadeando patologias mais graves
como a Síndrome de
Burnout.
“Em uma casa todos
tem os mesmos direitos e
deveres, é obrigação de
todos organizar e manter o
ambiente agradável.
Algumas vezes, a mulher
pega para si essa responsabilidade, como se tivesse a
obrigação de fazer tudo
sozinha, mesmo as que
trabalham fora e já possuem
suas atribuições proﬁssionais. Homens por sua vez,
a creditam e repetem a
história de que a elas são
obrigadas a fazer todos os
serviços da casa, alguns até
pensam que se ﬁzer ou
ajudá-las, isso poderá
degradar sua masculinidade. Dessa forma, a mulher
deixa de cuidar da sua vida
para cuidar do outro, e além
do cansaço, elas podem
desencadear patologias
mais graves como esgotamento, depressão, ansiedade e até a Síndrome de
Burnout. Muitos pensam
que a Síndrome de Burnout
está ligada única e exclusivamente ao âmbito proﬁssional, porém muito se
en gana, ela pode estar
relacionada também aos
estudos e as tarefas de casa.
A síndrome se caracteriza
por estresse extremo e
crônico, geralmente
provocado por sobrecarga,
ambientes de cobrança,
pressão constante, responsabilidade excessiva, pouco
repouso, entre outras. Para
evitar estes e qualquer outro
a d o e c i m e n to m e n t a l é
preciso estar atento ao que
se passa na própria vida e no
próprio corpo, mudar
hábitos aﬁm de descansar a
mente, aprender a se
posicionar, e se necessário
estar disposto a buscar
ajuda”, ﬁnalizou.
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Doação de sangue na pandemia:
“estoque de sangue está abaixo do ideal”;
diz enfermeiro de Lagoa da Prata
O enfermeiro responsável pela agência transfusional do Hospital São Carlos de Lagoa da Prata
sensibiliza a população sobre a necessidade da doação de sangue durante a pandemia.
Matheus Costa
Doar sangue é um
ato de altruísmo e coragem,
que ajuda a salvar muitas
vidas. Porém, assim como
os vários segmentos da
saúde, o setor está sofrendo
um impacto. Em tempos de
pandemia, os bancos de
sangue estão sendo
monitorados e já apresentam uma diminuição nos
estoques de bolsas. O
Ministério da Saúde orienta
que as doações não devem
parar. Segundo a
Associação Beneﬁcente de
Coleta de Sangue (Colsan),
os postos de coleta de
sangue já tiveram uma
queda de 30%.
“As fundações
responsáveis pelo acolhim e n to e c a p t a ç ã o d o s
doadores estão operando
com o estoque de sangue
bem abaixo do ideal,
reﬂetindo nas instituições
que prestam atendimento
ao cliente. Tais fundações
foram preparadas para
operar de maneira segura
em relação à prevenção do
coronavírus, atendendo aos
doadores e seguindo todas
as diretrizes recomendadas
pelos órgãos competentes”,
disse Mateus Braga,
enfermeiro responsável
pela agência transfusional
do Hospital São Carlos de
Lagoa da Prata.
Mariana Maia é
voluntária nas campanhas
q u e s ã o rea l i z a d a s e m
Lagoa pelo Hemocentro de
Betim e pela página Doa
Lagoa. Ela disse que por
causa da pandemia, não
tiveram campanhas este
ano, e, com isso, deixou-se
de captar boa parte desse
estoque.

• Amamentação: até 12
meses após o parto;
• Ingestão de bebida
alcoólica nas 12 horas que
antecedem a doação;
• Tatuagem e/ou piercing
nos últimos 12 meses
(piercing em cavidade oral
ou região genital impedem
a doação);
• Extração dentária: 72
horas;
• Apendicite, hérnia, amigdalectomia, varizes: 3
meses;

O Ministério da Saúde orienta que as doações não devem parar. (Foto: Gesthor Hospitalar).

De acordo com a
Organização Mundial da
Saúde (OMS), são realizadas
92 milhões de doações de
sangue por ano em todo o
mundo. Uma única doação
pode salvar até 4 vidas. No
Brasil, segundo a OMS cerca
de 1,9% dos brasileiros doam
sangue regularmente. Este
número está dentro dos
parâmetros deﬁnidos pela
OMS, contudo é preciso
melhorar.

sobre a necessidade da
doação de sangue e
convocá-los a fazer parte
dessa ação que demonstra
amor ao próximo. Doar
sangue é simples, rápido,
seguro e salva vidas”,
ﬁnalizou Mateus.
Quem pode doar sangue?
Podem doar pessoas entre
16 e 69 anos e que estejam
pesando mais de 50kg.
Além disso, é preciso
a pre s e nt a r d oc um e n to
oﬁcial com foto e menores
de 18 anos só podem doar
com consentimento formal
dos responsáveis.

Embora o medo de
contrair o vírus ao sair de
casa seja um dos principais
impeditivos para a doação
de sangue, o Ministério da
Saúde aﬁrma que a
atividade é segura: os
hemocentros estão localizados onde não há riscos de
contaminação e todos os
proﬁssionais são devidamente paramentados.
Além disso, muitos bancos
de sangue fazem agendamento on-line para evitar
aglomerações de pessoas.

Os requisitos para
doar sangue são estar com
bom estado de saúde e
seguir os seguintes passos:

“É importante
sensibilizar a população

• Estar alimentado. Evite
alimentos gordurosos nas 3

Pessoas com febre,
gripe ou resfriado, diarreia
recente, grávidas e mulheres no pós-parto não
podem doar temporariamente.

horas que antecedem a
doação de sangue.
• Caso seja após o almoço,
aguardar 2 horas.
• Ter dormido pelo menos 6
horas nas últimas 24 horas.
• Pessoas com idade entre
60 e 69 anos só poderão
doar sangue se já o tiverem
feito antes dos 60 anos.
• A frequência máxima é de
quatro doações de sangue
anuais para o homem e de
três doações de sangue
anuais para as mulheres.
• O intervalo mínimo entre
uma doação de sangue e
outra é de dois meses para
os homens e de três meses
para as mulheres.

Quais são os impedimentos temporários para doar
sangue

• Gripe, resfriado e febre:
aguardar 7 dias após o
desaparecimento dos
sintomas;
• Período gestacional;
• Período pós-gravidez: 90
dias para parto normal e 180
dias para cesariana;

• Colecistectomia, histerectomia, nef rectomia,
redução de f raturas,
politraumatismos sem
sequelas graves, tireoidectomia, colectomia: 6 meses;
• Transfusão de sangue: 1
ano;
• Vacinação: o tempo de
i m p e d i m e n to v a r i a d e
acordo com o tipo de
vacina;
• Exames/procedimentos
com utilização de endoscópio nos últimos 6 meses;
• Ter sido exposto a situações de risco acrescido para
i n fe cçõ e s s exu a l m e n te
transmissíveis (aguardar 12
meses após a exposição).
Quais são os impedimentos deﬁnitivos para doar
sangue:
• Te r pa s s a d o p o r u m
quadro de hepatite após os
11 anos de idade;
• Evidência clínica ou
laboratorial das seguintes
doenças transmissíveis
pelo sangue: Hepatites B e
C, AIDS (vírus HIV), doenças
associadas aos vírus HTLV I
e II e Doença de Chagas;
• Uso de drogas ilícitas
injetáveis;
• Malária

um
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Prefeitura realiza quase 200 testes rápidos
em ações de prevenção à COVID-19
Publieditorial
A Prefeitura de Santo Antônio do Monte por meio
da Secretaria Municipal de Saúde realizou quase
200 testes rápidos em ações de prevenção à
COVID-19. Nos dias 7 e 14 de agosto, a Prefeitura
montou a “Tenda de Orientações da COVID-19”, e
os proﬁssionais da saúde realizaram testes
rápidos na população, distribuíram máscaras e
ﬁzeram orientações de prevenção à doença.
No dia 7 de agosto a ação foi feita na Praça
Monsenhor Otaviano, e foram realizados 150
testes rápidos para o coronavírus; já no dia 14 de
agosto, a Tenda foi montada na Praça do
Cemitério e foram feitas 143 testagens. De acordo
com a Semusa, dos testes realizados 15 deram
positivo, e os proﬁssionais iniciaram o protocolo
de isolamento recomendando pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) e pelo Ministério da
Saúde (MS).
A próxima ação será realizada nesta sexta-feira, 21,
das 9h às 16h, em frente ao Centro Turístico e
Cultural João Robson de Castro (CETUC), que ﬁca
na Avenida Tancredo Neves, Nº 326, Centro.
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Prefeitura distribui cestas verdes

Os kits verdes contêm:
1 kg de beterraba
1 kg de cenoura
1 kg de inhame
Publieditorial
Seguindo as determinações do
Decreto Nº 143/2020, que
determina a distribuição de
gêneros alimentícios a título de
merenda escolar aos pais ou
responsáveis pelos estudantes
m a t r i c u l a d o s n a s e s co l a s
públicas municipais de educação básica de Santo Antônio do

Monte, a Prefeitura está distribuin do cestas verdes, em
caráter excepcional, em razão
da determinação do isolamento decorrente da pandemia da
COVID-19.
O indicador socioeconômico
das famílias é o critério utilizado
pela Secretaria Municipal de
Educação para a distribuição

das cestas. A avaliação está
sendo feita pela direção de
cada escola e Centro Municipal
de Educação Infantil (Cemei). A
família que não recebeu os kits,
mas necessita da doação, pode
entrar em contato com a
direção da escola, ou do Cemei,
para que seja feita a avaliação
socioeconômica.

1 kg cebola
1 kg tomate
1 kg de chuchu
1 penca de banana
10 laranjas
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