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OS TRAUMAS PSICOLÓGICOS SOFRIDOS POR 
MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

Como não lembrar e refletir sobre a violência contra a mulher. No dia 25 de novembro, quando 
comemora-se esse dia internacional da não violência contra as mulheres, relembramos infeliz-
mente, vários episódios chocantes e cruéis, expostos na mídia nos últimos tempos, de casos de 

violência doméstica contra mulheres que, em sua grande maioria, vivem relações tóxicas que, terminam 
em tragédias ou deixam sequelas psicológicas profundas em suas vítimas.

Mas de que forma, podemos identificar se estamos em uma relação tóxica? Como sair dela e como 
classificar o tipo de violência sofrida dentro destas relações que, parecem sedutoras e despretensiosas, 
mas ao final, destroem a vida de uma pessoa e criam impedimentos psíquicos na construção de novas 
abordagens íntimas?

A relação tóxica se esconde por trás de uma cortina de fumaça onde as pessoas enganam a si mesmas. 
Ninguém permanece em um relacionamento destrutivo porque gosta, mas sim pela impossibilidade de 
observar os comportamentos abusivos do outro.

Relacionar-se não é uma tarefa fácil. Qualquer interação entre duas pessoas é complexa. Nenhuma 
será equilibrada o tempo todo e nem envolverá seres humanos sempre sensatos. Em um relacionamento, 
de qualquer natureza (trabalho, amor, amizade, irmãos, pais e filhos…) tendemos a depositar muita con-
fiança e muitas expectativas nas ações e atitudes do outro.

Mas, com o tempo e, conforme vamos aprofundando os relacionamentos, alguns sentimentos e sensa-
ções nada agradáveis podem surgir. O encantamento pode dar lugar a medos, mágoas, tristezas e rejei-
ções.

Pessoas tóxicas, geralmente, são egoístas, preocupam-se apenas consigo e tornam-se vampiros emo-
cionais, sugando o máximo do outro. Não admitem erros, exigem de forma extrema das pessoas e se 
colocam como superiores aos demais seres.

Ao acreditar não estar à altura de ninguém, ou não ser suficientemente boa para o outro, as vítimas de 
quem possui um perfil tóxico, trazem impregnadas no espírito uma autoestima baixa e tendem a repetir 
ciclos viciosos, atraindo sempre pretendentes com essas mesmas características nocivas.

E, como estratégia, o tóxico se aproveita da culpa que sua presa carrega para menospreza-la ainda mais 
e assim, induzi-la a satisfazer suas vontades. Tentar diminuir o outro é uma atitude comum nas chamadas 
relações tóxicas.

O tóxico é atraído por pessoas de baixa autoestima, submissos, dependentes e fáceis de serem contro-
ladas. Usam de sedução e boa conversa para manter sua presa envolvida em suas artimanhas. Além da 
ridicularização e do desdém, podem ocorrer mentiras, ofensas e manipulações. Em situações mais agu-
das, o desrespeito se amplifica e chega à violência física.

O maior erro é quando, para melhorar a relação, nos colocamos em patamares inferiores e deixamos de 
ser nós mesmos para viver e agir conforme o desejo do parceiro. E nos frustramos, já que agradar passa 
a ser uma missão quase impossível.

A relação abusiva pode acontecer com qualquer um. Quem sofre com esse tipo de relacionamento pode 
apresentar sintomas de depressão, ansiedade e alterações de humor, além de transtornos alimentares, 
queda de cabelo, insônia, problemas respiratórios, problemas de pele e fobia social.

Faça uma autoanálise para identificar se a sua relação carrega características abusivas e verifique se 
existe a presença de sofrimento em sua relação, além de fatos pautados por intolerância e individualis-
mos extremos.

POR DRA. ANDRÉA LADISLAU

ART IGO

GAUDÊNCIO TORQUATO É JORNALISTA, ESCRITOR, PROFESSOR TITULAR DA USP 
E CONSULTOR POLÍTICO TWITTER@GAUDTORQUATO
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OBSERVAÇÃO: Os artigos publicados não traduzem a opinião do Jornal do Sudoeste. Sua publicação 
tem como objetivo estimular o debate de ideias no âmbito político, cultural, científico e social.

Mas por que atraímos pessoas tóxicas? Muitas vezes o que nos incomoda no outro é um reflexo do nosso 
espelho. Você não é responsável pelo comportamento abusivo do outro. Mas pense que somos responsáveis 
pelos padrões que atraímos. Principalmente se forem constantes e repetitivos.

Quando não aprendemos com uma experiência, somos presenteados com a oportunidade de vivenciar si-
tuações similares novamente, até aprendermos a lição que nossa parte inconsciente clama por consciência.

Alguns relacionamentos são resolvidos apenas quando nos afastamos, pois determinada pessoa só surge 
para trazer um ensinamento específico.

A consciência de que nossa função nunca é mudar ninguém deve ser mantida, pois não nos cabe tal exi-
gência. Mas QUANDO MUDAMOS, OS OUTROS MUDAM TAMBÉM. Afinal, o outro só faz conosco o 
que permitimos.

Mas para encontrar essa mudança, um importante (e difícil) passo é a compreensão de que, por mais que 
não sejamos responsáveis pelo comportamento tóxico e abusivo do outro, não é APENAS O OUTRO. É 
muito importante entender que precisamos sair do papel de vítimas, para validar que PODEMOS e MERE-
CEMOS receber o melhor que a vida tem a nos oferecer.

E o que fazer quando se percebe envolto em uma relação tóxica e destrutiva? Pegar para si a responsabi-
lidade de zelar pela paz a dois não resolve. Responsabilizar o outro por todas as mazelas, também não. É 
preciso avaliar não os papéis de vilão e mocinho, mas a dinâmica.

O principal é resgatar o amor próprio e a autoestima, ressignificar as experiências ruins, compreender o 
que faz você se sentir dessa forma e considerar o fato de que se afastar de pessoas assim pode ser a única 
saída para uma vida tranquila, uma vez que pessoas com esse perfil tóxico nem sempre estão propensas a 
modificações, principalmente se possuírem evidências de psicopatia.

O abusador, provavelmente, age assim por já ter sido abusado, mas suas dores não podem justificar suas 
atitudes. Já o abusado, deve entender que tipo de interação exerce na dupla e porque ainda está consumindo 
esse sofrimento.

O amor verdadeiro é aquele que te eleva e que te coloca no caminho da sua evolução, e não aquele que 
põe uma pedra em cima da sua semente a impedindo de crescer e florescer. O amor verdadeiro não tem ra-
zões para agredir moralmente, verbalmente, psicologicamente ou fisicamente, porque ele vem apenas para 
fazer o bem. Não se iluda com relacionamentos que não acrescentem.

Respeite a si mesmo e entenda, o importante é não desistir de buscar ser feliz. Todos merecemos uma 
construção familiar saudável, ou mesmo relações interpessoais equilibradas. Fortaleça seu inconsciente e 
entenda a força que tem. Ame-se acima de tudo e não permita que diminuam seu valor.

Enfim, a autoavaliação e o amor próprio são peças chaves para se curar de uma relação tóxica. Afinal, se 
você não se valoriza e não se ama, acha mesmo que os outros farão isso por você?

Olhe para as relações em que está envolvido e perceba se virou refém da situação.
Não permita, em hipótese alguma, a perpetuação de abusos físicos ou emocionais que interferem em sua 

felicidade.
Busque ajuda de um profissional de saúde mental para que possa fortalecer sua personalidade e resgatar 

sua autoestima, além disso, denuncie as agressões aos órgãos competentes o quanto antes.
Não espere acontecer uma tragédia, como tantas que temos presenciado. Reflita e acredite em sua pró-

pria mudança.
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11% das brasileiras têm ou tiveram 
depressão pós-parto, diz estudo

Principalmente as mulheres dos 35 aos 39 anos, 
com 15% das entrevistadas.

CAROLINE VIRGILLI  ASCOM 
FAMIVITA

carol.silva@famivita.com.br

As variações de humor durante a gestação são normais, pois são resultado das altera-
ções dos níveis hormonais que a mulher sofre nesta fase. Porém, se estas variações 
se mantiverem por semanas ou meses, a mulher deve conversar com seu obstetra 

para avaliar a situação e verificar se pode estar com depressão. E conforme constatou o Tro-
cando Fraldas em seu mais recente estudo, 11% das brasileiras têm ou tiveram depressão 
pós-parto. Sobretudo as mulheres dos 25 aos 29 anos, com 13% das participantes, e as dos 35 
aos 39 anos, com 15%.

Além da depressão pós-parto, as mulheres podem sofrer com depressão durante a gestação, 
ou nas duas fases, gestação e pós-parto. A depressão na gestação pode resultar em desinteresse 
pela gravidez e trazer consequências para o bebê. E conforme verificamos, 8% das brasileiras 
têm ou tiveram depressão durante a gestação, e 5% nas duas fases. As mulheres mais jovens, 
dos 18 aos 24 anos, são as mais acometidas pela depressão durante a gestação, com 10% das 
participantes.

Os dados por Estado demonstram que o Distrito Federal é o Estado em que mais mulheres 
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têm ou tiveram depressão, seja durante a gestação, pós-parto, ou nas duas fases, com 33% 
das participantes. No Rio de Janeiro e em São Paulo, 27% e 26% respectivamente, sofrem ou 
sofreram com depressão. Já no Paraná e em Santa Catarina, o percentual é de 21%. Enquanto 
que o Tocantins é o Estado com o menor número de casos, 13% das entrevistadas.

Existem alguns sintomas que podem ajudar na identificação da depressão, portanto, é im-
portante ficar de olho em sintomas como: Tristeza profunda, irritabilidade, desânimo e falta 
de energia, movimentos e pensamento lento, graves alterações de humor, excesso de sono ou 
insônia e falta de apetite. Por isso, a mulher não deve esconder nada do seu médico, para que 
o diagnóstico possa ser facilitado. E conforme também constatamos, 35% das brasileiras fo-
ram diagnosticadas por um médico. Sobretudo as mulheres dos 35 aos 39 anos com 42% das 
participantes. 



www.jornaldosudoeste.com

06
JORNAL DO SUDOESTE - DIGITAL

www.jornaldosudoeste.com
Brumado, 23 e 24 de novembro de 2021

SAÚDE

(FOTO: ACERVO DA PESQUISA)

► Alto nível de estresse no trabalho é um dos fatores que auxiliam em um maior risco cardiovascular 

Pesquisa da Uesb revela riscos 
cardiovasculares em feirantes

ASCOM/UESB
ascom@uesb.edu.br

As condições de trabalho e a saúde dos indivíduos estão intimamente ligados, de forma que as particularidades de cada 
atividade profissional podem interferir na qualidade de vida dos indivíduos e, até mesmo, contribuir para o desenvol-
vimento de doenças. Entre os trabalhadores que, muitas vezes, encontram condições desafiadoras de trabalho, estão 

os feirantes. Faça chuva ou faça sol, eles estão sempre com a barraquinha repleta de produtos e promoções desde muito cedo. O 
cotidiano corrido das cidades, além das dinâmicas estressantes de trabalho, fazem parte do dia a dia desses indivíduos e podem 
resultar em danos à saúde a longo prazo.

Pensando nessa relação entre condições de trabalho e saúde, a pesquisadora e enfermeira Polyana Leal desenvolveu a pes-
quisa “Risco cardiovascular em trabalhadores informais feirantes”, no Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Saúde da 
Uesb. A pesquisa buscou avaliar as condições sociodemográficas em um mercado municipal de Guanambi (BA).
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► A pesquisa foi aplicada no Mercado Municipal de Guanambi

(FOTO: PREFEITURA DE GUANAMBI)Por meio do estudo, foi pos-
sível observar um alto risco 
cardiovascular em trabalhado-
res informais feirantes, princi-
palmente entre os homens com 
idade maior ou igual a 50 anos, 
de baixo nível de escolaridade, 
com renda mensal inferior a 
um salário mínimo, medidas 
antropométricas (índices usa-
dos para mensurar tamanho, 
forma e composição do corpo 
humano) inadequadas e altos 
níveis de estresse no trabalho.

Segundo a pesquisadora, 
os dados da pesquisa servem 
como ponto de partida para 
traçar estratégias de promoção 
de saúde e prevenção de do-
enças com foco nessa parcela 
da população. “[O estudo] for-
nece auxílio para trabalhar em 
medidas de promoção e pre-
venção junto a esses trabalha-
dores, buscando intervir antes 
que o processo de saúde-doença seja instalado”. Além disso, ela chama atenção para a necessidade de estabelecer um olhar mais 
atento para esses trabalhadores, pelo fato de não serem amparados pela Previdência Social.

► O estudo contou com a parceria de estudantes de Enfermagem da Uneb

(FOTO: ACERVO DA PESQUISA)

Como aconteceu o estudo 
– A pesquisa foi realizada com 
apoio de uma equipe de volun-
tários do curso de Enfermagem 
da Universidade do Estado da 
Bahia (Uneb) e o levantamen-
to contou com uma coleta de 
dados, junto aos feirantes, a 
respeito da qualidade de vida 
desses indivíduos. No questio-
nário, eram considerados fato-
res como acidentes de traba-
lho, situação vacinal, nível de 
estresse na atividade laboral, 
doenças ou comorbidades.

Além disso, eram levadas 
em consideração caracterís-
ticas sociais e demográficas 
envolvendo a atividade pro-
fissional desses indivíduos. A 
equipe realizou também exa-
mes laboratoriais nos trabalha-
dores para compreender como 
se encontrava a saúde deles. 
Com os dados em mãos, foi re-

alizado um cálculo a partir do Escore de Framingham, método que avalia o risco de desenvolver uma doença cardiovascular na 
próxima década da vida de um indivíduo com mais de 20 anos de idade.

Diante dos resultados, Leal lembra ainda que sua pesquisa abriu portas para que esses indivíduos passassem a repensar seus 
cuidados e adotar novos comportamentos, auxiliando nas decisões a respeito da própria saúde. “Nos deparamos com trabalha-
dores que descobriram, por meio da pesquisa, que são portadores de diabetes, que são portadores de hipertensão, que tem um 
risco cardiovascular alto e, a partir do projeto, conseguiram mudar o seu estilo de vida, ainda que não seja fácil essa mudança”, 
declara a pesquisadora.
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Democracia e diversidade da Educação 
Pública foi tema da palestra de abertura da III 
Conferência Municipal de Educação de Urandi

DA REDAÇÃO
redacao@jornaldosudoeste.com

A Democracia e a Educação são irmãs gêmeas. Ambas fazem parte do mesmo processo 
civilizatório, desde a Grécia antiga. Uma das sete invenções da Grécia antiga, que ain-
da hoje, mais de dois mil e quinhentos anos depois – a história mostra que O conceito 

de democracia surgiu na Grécia Antiga, em 510 a.C., quando Clístenes, aristocrata progressista, 
liderou uma rebelião contra o último tirano, derrubando-o e iniciando reformas que implantaram 
o sistema democrático de Governo em Atenas – continua influenciando toda a cultura ocidental, 
a Democracia e a Educação para os gregos são indissociáveis. O entendimento dos “inventores” 
da Democracia é que a Educação só é plena na Democracia e a Democracia só é plena com Edu-
cação. O papel da Educação, na visão dos gregos há mais de 2.500 anos, é tornar as crianças e  
os adultos capazes de entender o mundo e nele agir de forma consciente.

Foi justamente esse entendimento, a importância da defesa da Democracia e da Educação Pú-
blica, o tema abordado pela Diretora Pro-Tempore do Departamento de Ciências Humanas do 
Campus IV da Universidade do estado da Bahia (Uneb/Caetité), Professora Doutora Marinalva 
Nunes Fernandes, na abertura da III Conferência Municipal de Educação de Urandi, realizada no 
último dia 17.

Iniciativa da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer, em parceria com o Conselho Municipal de Educação e o Fórum Municipal de 
Educação, paralelamente à abertura da III Conferência Municipal da Educação foi realizada Au-
diência Pública do Plano Municipal de Educação.

(FOTO: ASCOM/PMU)



09
JORNAL DO SUDOESTE - DIGITAL

www.jornaldosudoeste.com
Brumado, 23 e 24 de novembro de 2021

www.jornaldosudoeste.com

(FOTO: ASCOM/PMU)

Na abertura do evento, o prefeito municipal, Warlei Oliveira de Souza (PSD), destacou a im-
portância da participação da população, educadores, pais de alunos, agentes públicos e represen-
tantes de segmentos organizados da sociedade, na construção de um país melhor. Para o gestor, 
somente através da Educação será possível construir uma sociedade mais justa, onde todos pos-
sam, conscientes de seus deveres e direitos, viver com dignidade e exercer sua cidadania plena. 

Falando sobre a importância do evento, o social democrata Warlei Oliveira de Souza ressaltou 
acerca da inclusão, da equidade e da qualidade da Educação, ratificando o compromisso da sua 
gestão na área educacional.

O secretário municipal de Educação, Edson Santos, também destacou a importância da Con-
ferência Municipal da Educação, apontando que o evento é um momento ímpar para a reflexão, 
onde educadores e usuários tem vez e voz. O secretário reiterou o compromisso do Governo 
Municipal com a Educação de Qualidade, que será construída através do diálogo que envolva 
efetivamente toda a população.

O secretário também destacou a importância do Plano Municipal de Educação, que tem por 
objetivo estabelecer as metas que vão garantir a Educação de Qualidade, o acesso à universaliza-
ção do Ensino e a ampliação das oportunidades educacionais, reduzindo desigualdades e promo-
vendo a valorização dos profissionais da Educação e a gestão democrática das políticas públicas 
para o setor.

A palestrante, Professora Doutora Marinalva Nunes Fernandes, Diretora Pro-Tempore do De-
partamento de Ciências Humanas do Campus IV da Universidade do estado da Bahia (Uneb/
Caetité), pontuou em sua preleção a defesa da Democracia, da Diversidade da Educação Públi-
ca e a imprescindível participação popular na elaboração e formalização de políticas públicas 
educacionais, visando a formação de indivíduos capazes de pensar e aprender, de desenvolver 
conhecimentos e capacidades para o exercício pleno, consciente e crítico da cidadania.

Profissionais da Educação, representantes dos usuários (pais e alunos) e representantes de 
diversos segmentos da sociedade civil organizada participaram do evento e contribuíram com 
propostas que foram encaminhadas à Conferência Estadual de Educação (Coeed) e a Conferência 
Nacional de Educação 2022.
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Itapetinga (BA) avalia 396 animais na 23ª 
etapa do Circuito Nelore de Qualidade

IRVIN DIAS- ASCOM (TEXTO 
ASSESSORIA)

irvin@textoassessoria.com.br

O Frigorífico Friboi, de Itapetinga, recebeu 396 animais nos dias 10 e 11 de novembro, para a 23ª etapa do Circuito Nelore de 
Qualidade 2021. Foram avaliados 376 machos e 20 fêmeas, levados por 6 pecuaristas da região. A etapa foi promovida pela 
Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) e a Associação Baiana dos Criadores de Nelore (ABCN). A 23ª edição 

do Circuito tem o apoio de Friboi e Matsuda Sementes e Nutrição Animal.
“Avaliamos animais, que em sua maioria, foram terminados em pastagens com suplementação. Destacaram-se por ser jovens, pesados 

e com bom acabamento de gordura”, destaca Nabih Amin El Aouar, presidente da ACNB.
“85% dos machos possuíam até 4 dentes incisivos permanentes (menos de 3 anos de idade) e 49,5% tinham até 2 dentes incisivos 

permanentes (cerca de 2 anos de idade). 99,5% dos animais pesaram mais de 18 arrobas, fechando a média de 21,4 arrobas. Para finalizar, 
em 58,5% deles observamos cobertura de gordura mediana ou uniforme”, informa o presidente da ACNB.

O Campeonato Melhor Lote de Carcaças de Machos teve a Agropecuária Pontal (Fazenda Conjunto Piancó, de Itagibá/BA), como 
primeira colocada. O criatório conquistou a Medalha de Prata no mesmo campeonato desta etapa em 2020.

Em segundo e terceiro ficaram Silvio Roberto de Moraes Coelho, da Fazenda Reunidas Rural Brejolândia (Brejolândia/BA), e André 
Luís Dias Fontes, da Fazenda Porangaba (Itapetinga/BA), respectivamente. Premiado neste ano com a Medalha de Prata pela segunda 
colocação, Silvio Roberto de Moraes Coelho recebeu Medalha de Bronze no mesmo campeonato desta etapa em 2020.

“Todas as fêmeas participantes possuíam 2 dentes incisivos permanentes (cerca de 2 anos de idade) e pesaram mais de 14 arrobas, ele-
vando a média para 15,6 arrobas de peso. Pudemos identificar cobertura de gordura mediana em 90% delas”, completa Nabih.

Aliança da Bahia Agropecuária S/A, da Fazenda Maria Bonita (Dário Meira/BA), ficou com a Medalha de Ouro no Campeonato Me-
lhor Lote de Carcaças de Fêmeas.

Circuito Nelore de Qualidade
Realizado pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), o Circuito Nelore de Qualidade fortalece e promove a genética e a 

carne Nelore, contribuindo para elevar a produtividade da pecuária nacional. A iniciativa avalia resultados obtidos pelos produtores, cada qual 
em sua realidade e sistema de produção.

Promovido desde 1999, o Circuito conta com apoio de Friboi e Matsuda Sementes e Nutrição Animal. Até o fim do ano, mais de 20 mil 
animais devem ser avaliados. O Circuito Nacional de Qualidade é o maior campeonato de avaliação de carcaças de bovinos do mundo.

Confira o calendário completo e outras informações sobre o regulamento do Circuito no site da CNB:
 www.nelore.org.br/CircuitoNelore.
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Ministério Público do Trabalho seleciona 
estagiários de nível superior em oito 

municípios baianos

ROGÉRIO PAIVA – ASCOM MPT/BA
comunicacao.mptba@gmail.com

O Ministério Público do Trabalho (MPT) na Bahia está com inscrições abertas em concurso público para 
seleção de estagiários de nível superior que estejam cursando graduação nas instituições de ensino con-
veniadas. A inscrição pode ser feita até o próximo dia 28 de novembro. O processo prevê o preenchimen-

to imediato de vagas e a formação de cadastro de reserva para preenchimento dos postos que forem sendo abertos 
no período de até dois anos. O estagiário do MPT terá direito a bolsa no valor de R$850, além de auxílio transporte 
por dia de atividade.

O concurso prevê o preenchimento de vagas para estudantes dos cursos de arquivologia, de comunicação so-
cial, direito e de engenharia civil e de segurança do trabalho. Existem vagas em Salvador para todos esses cursos 
e apenas de direito também nos municípios de Barreiras, Eunápolis, Itabuna, Juazeiro, Santo Antônio de Jesus e 
Vitória da Conquista e Feira de Santana. Para os estudantes de engenharia civil ou de segurança do trabalho, haverá 
concurso para formação de cadastro de reserva também em Feira de Santana.

A inscrição é gratuita e deve ser feita exclusivamente pela página do órgão na internet, através do endereço 
https://link.mpt.mp.br/x2GyOnk. O candidato pode ainda acessar o site do MPT na Bahia (prt5.mpt.mp.br). 
Todas as informações sobre o processo seletivo estão disponíveis em edital. Nele estão especificados os critérios 
para a distribuição de vagas reservadas para candidatos negros (30%), portadores de deficiência (10%) de outras 
minorias étnico-raciais (10%). Após o preenchimento da ficha de inscrição, o candidato deverá comparecer dias 
30 de novembro e 1º de dezembro para fazer a confirmação, apresentando os documentos e entregando uma lata 
de leite em pó de 400g que será posteriormente entregue a uma entidade sem fins lucrativos. O acesso às unidades 
do MPT está restrito apenas a pessoas que estejam vacinadas contra a Covid-19.

A prova está prevista para o dia 05/12 em horário e locais a serem posteriormente divulgados. A seleção dos 
estagiários é feita por processo seletivo de provas, observada a ordem de classificação final dos candidatos para 
convocação. As provas terão caráter eliminatório e classificatório. Outras informações podem ser obtidas no Edital 
Estágio n. 01/2021 Retificado, que está disponível para download.
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SAÚDE

Risco de transmissão da Covid-19 pelos olhos 
é baixo mas existe, mostra pesquisa

CAMILA DELMONDES - IMPRENSA 
FCM

https://www.unicamp.br/

Estudo durante um dos picos da Pandemia analisou amostras de 83 pacientes 
internados nas enfermarias e na Unidade de Terapia Intensiva do HC

Apesar da baixa probabilidade, é possível, sim, contrair a Covid-19 por fluídos oculares. O alerta é de um estudo realizado por um grupo de 
pesquisadores da Faculdade de Ciências Médicas (FCM), Instituto de Biologia (IB) e Centro de Biologia Molecular e Engenharia Gené-
tica (CBMEG) da Unicamp, publicado recentemente na revista Experimental Biology and Medicine.

“Uma das nossas preocupações era saber a que riscos os profissionais de saúde estão expostos no cuidado de pessoas contaminadas, especialmente 
os oftalmologistas”, explica a professora colaboradora do Departamento de Oftalmologia da FCM e coordenadora do estudo, Mônica Alves. O obje-
tivo principal da pesquisa foi investigar a presença do SARS-CoV-2 na lágrima e na superfície ocular de pacientes com Covid-19.

Financiada pela Faepex, a pesquisa envolveu mais de uma dezena de pesquisadores e médicos residentes do Departamento de Oftalmologia e 
Otorrinolaringologia da FCM, da Disciplina de Moléstias Infecciosas, do Laboratório de Patologia Clínica do Hospital de Clínicas e do Laboratório 
de Estudos de Vírus Emergentes do Instituto de Biologia (IB), que, durante um dos picos da Pandemia, analisou amostras de 83 pacientes internados 
nas enfermarias e na Unidade de Terapia Intensiva do HC.

"Uma vez identificado, no exame RT-PCR, o SARS-CoV-2 na lágrima e na superfície ocular, observamos a relação existente entre a positividade 
do vírus na lágrima e no exame de nasofaringe e algumas manifestações clínicas dos pacientes. Conseguimos demonstrar que, apesar da baixa posi-
tividade para o vírus nas amostras (8,43%), existe a possibilidade de contaminação para a Covid-19, ainda que mínima”, conta a especialista.

Ainda de acordo com a docente, o estudo realizado na Unicamp corrobora os achados dos poucos estudos existentes sobre a transmissão do SAR-
S-Cov-2 por fluídos oculares, os quais também apontam a baixa positividade para esse vírus nas amostras analisadas.

Para Mônica, essa baixa positividade não elimina os cuidados que os profissionais devem ter ao lidar com os pacientes infectados, e tampouco 
diminui a relevância do objeto investigado. Nesse sentido, ela relembra os instantes iniciais da Pandemia. "Um dos primeiros profissionais de Saúde 
a alertar sobre o surgimento de uma nova infecção foi o oftalmologista chinês Li Wenliang, que infelizmente faleceu vítima da Covid-19.

FONTE: JORNAL DA UNICAMP
MATÉRIA ORIGINAL PUBLICADA NO SITE DA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNICAMP. 
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BARRA DO CHOÇA
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Apicultores recebem 
capacitação em Barra do Choça

ASCOM/PMBC
ascom@barradochoca.ba.gov.br

A Prefeitura Municipal de Barra do Choça realizou na sexta-feira (19), por meio da Secretaria Municipal de Meio Am-
biente, Agricultura e Desenvolvimento Econômico (Semagri), a Oficina de Introdução Básica de Gestão de Apiário, 
na Fazenda Cotefave.

A Oficina que durou oito horas focou em trazer o conhecimento sobre a apicultura para os pequenos apicultores do município 
e incentivá-los a continuar sua cultura do mel.

As aulas foram ministradas pelo instrutor e engenheiro agrônomo Itamar Queiroz, que veio por meio do Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae), parceira da Semagri.

Os apicultores tiveram a oficina dividida em aulas teóricas e práticas. Nas teóricas, eles aprenderam sobre rentabilidade, me-
lhor forma de se organizar, períodos do ano mais floridos, polinização, higienização das colmeias, como cuidar da abelha rainha, 
cera, derivados do mel, dentre outros.

Na prática, os apicultores acompanharam o instrutor para entenderem a parte zootécnica e tirarem suas eventuais dúvidas, 
além de como se proteger das abelhas, forma de manejo das colmeias, períodos do dia mais fáceis para o trabalho, forma correta 
da retirado do mel, distâncias entre cada colmeia e demais orientações que otimizam o serviço com o abelheiro.

Iraildes Moreira, apicultora que acompanhou toda a oficina, explicou a importância dessas capacitações.
"Para mim, o curso é uma oportunidade de aprendizado. Está sendo agradável conhecer pessoas novas e poder trocar esse 

conhecimento, queremos ter mais conhecimento, aprender mais, com qualidade e que aumente nossa produção”, disse.
O objetivo da Semagri em realizar eventos como esse é fomentar a economia local, bem como proporcionar aos produtores 

o conhecimento adequado para que eles possam pôr em prática suas habilidade com as abelhas.
Itamar Queiroz, que instruiu os produtores, também destacou sobre a necessidade desse estudo.
“Nós apoiamos os apicultores e por isso queremos fazer com que eles apliquem o melhor manejo e com algumas técnicas 

para aprimorar suas produtividades. Além de analisar cada realidade e, com isso, desenvolver e ampliar sua produção de mel”, 
explicou Queiroz.

Além disso, a gestão tem procurado meios de colocar para funcionar a Casa do Mel, local que parou de operar por falta de 
investimentos e apoio do poder público de antes.

A proposta é que em breve eles possam utilizar a Casa do Mel para que as suas respectivas associações possam manejar e 
tratar da melhor forma o mel, assim como estabelecida pela Vigilância Sanitária e da Agência de defesa Agropecuária da Bahia 
(Adab).
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CACULÉ
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Os desafios do SUS no pós 
pandemia foi debatido na 

Conferência municipal 
de Saúde de Caculé

DA REDAÇÃO *
redacao@jornaldosudoeste.com

Com o tema ‘SUS para todos, planejamento para além da pandemia’, a Prefeitura Municipal de Ca-
culé, através da Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com o Conselho Municipal de Saúde, 
realizou na manhã desta quarta-feira (24), na Escola Municipal Dona Júlia Montenegro, a VI Confe-

rência Municipal de Saúde. 
Contando com a participação de profissionais de Saúde, autoridades e representantes de segmentos organi-

zados da sociedade, a Conferência teve por objetivo debater a importância da Atenção Básica e propor diretri-
zes para reestruturação da Saúde Pública no município no pós pandemia.

(FOTO: JOSIVAN VIEIRA/ASCOM PMC).
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►Secretária Municipal de Saúde, Enfermeira Marilena Gonçalves.
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Na abertura do evento, o Enfermeiro Sanitarista e Especialista em Gestão de Sistemas e Gestão de Saúde, 
Reginaldo Mendes, e a secretária municipal de Saúde, Enfermeira Marilena Gonçalves, destacaram a impor-
tância do Sistema Único de Saúde e da humanização do atendimento nos equipamentos de Saúde Pública do 
Município. 

Dividida em quatro Eixos Temáticos - Eixo: I - Atenção Primária e Assistência Farmacêutica com ênfase no 
impacto da pandemia Covid-19; II - Atenção Especializada e o impacto da pandemia Covid-19 nas Redes de 
Atenção à Saúde; III - Vigilância em Saúde, e IV - Controle social, participação popular, gestão do trabalho e 
da Educação na Saúde – a Conferência Municipal de Saúde serviu para que os participantes pudessem discutir 
e elaborar propostas de políticas públicas para a Saúde Municipal nos próximos quatro anos.

Para a secretária municipal de Saúde, Enfermeira Marilena Gonçalves, destacou a importância da Conferên-
cia por possibilitar que os profissionais de Saúde e a sociedade pudessem expor as demandas locais e, através 
do debate dos Eixos Temáticos, propor as políticas públicas que vão assegurar a melhoria das condições de 
trabalho e a humanização, e qualidade do atendimento prestado à população.

 (*) COM INFORMAÇÕES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
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BOM JESUS DA SERRA
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Governador autoriza obras de 
Infraestrutura, Educação e Recursos 

Hídricos em Bom Jesus da Serra
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O governador Rui Costa dos 
Santos (PT), acompanhado 
dos secretários de Estado de 

Infraestrutura de Transporte, Energia e 
Comunicação, da Educação e do De-
senvolvimento Econômico das Bahia, 
respectivamente Marcos Benício Foltz 
Cavalcanti, Jerônimo Rodrigues Souza e 
Nelson de Souza Leal, esteve na manhã 
desta quarta-feira (24) em Bom Jesus da 
Serra, onde foi recepcionado pelo prefeito 
do município, Jornando – Jornandinho – 
Vilasboas Alves (Progressistas), além do 
deputado federal Waldenor Alves Pereira 
Filho (PT/BA), prefeitos, vereadores e li-
deranças políticas locais e regionais, para 
extensa agenda de trabalho.

Em ato público, o governador assinou 
as Ordens de Serviço para pavimentação da BA-640, no trecho entre Bom Jesus da Serra e Mirante; a pavimentação em paralelepípedos de vias 
públicas da sede municipal; a construção de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água em duas localidades rurais e a construção de um 
moderno Colégio Estadual. As intervenções vão exigir investimentos de cerca de R$ 54 milhões.

O governador também autorizou às Secretarias de Estado de Infraestrutura de Transporte, Energia e Comunicação da Bahia, a licitar a obra de 
reconstrução do trecho da BA-640 entre a sede do município de Bom Jesus da Serra ao entroncamento das BR-116, em Poções. A previsão é que 
sejam investidos na intervenção cerca de R$ 12 milhões. 

Rui Costa também autorizou a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder), empresa vinculada à Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Urbano da Bahia, a celebrar convênio com a Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Serra, para executar o projeto de pavimentação em 
paralelepípedos de 4.953,60 m2 de vias públicas na sede municipal. A intervenção exigira investimentos da ordem de R$ 700 mil.

Também foi autorizada a abertura de processo licitatório para a implantação do Sistema Simplificado de Abastecimento de Água da localidade de 
Água bela (Carneiro), na zona rural do município. A obra deverá ser executada pela Companhia de Engenharia Ambiental e Recursos Hídricos da 
Bahia (Cerb), órgão da estrutura da Secretaria de Estado de Infraestrutura Hídricas e de Saneamento da Bahia.

Em sua intervenção, durante o ato público, o governador destacou os investimentos autorizados, apontando a importância da pavimentação dos 
38,3 quilômetros da BA-640, entre Bom Jesus da Serra e Mirante, que atende a uma demanda histórica da microrregião e vai contribuir para o fo-
mento da economia e melhoria da qualidade de vida da população. Segundo o governador, os investimentos para execução da obra somam R$ 33 
milhões e a previsão é que esteja concluída no prazo de doze meses.

O governador ressaltou ainda a autorização para que seja licitada a obra de reconstrução dos 29 quilômetros do trecho da BA-640, entre Bom Jesus 
da Serra e o entroncamento da BR-116, em Poções, onde serão investidos R$ 12 milhões. “Assinamos Ordem de Serviço em dois trechos de estrada, 
um de Bom Jesus da Serra até Mirante e outro até Poções. São cerca de R$ 45 milhões para fazer esses trechos de estradas”, pontuou Rui Costa.

O governador destacou ainda as obras de construção do novo Colégio Estadual Juvêncio Amaral, na sede do município, que será dotado de estrutu-
ra com doze salas de aula, refeitório, biblioteca, auditório e campo society, além da incorporação do Ginásio de Esportes já existente. Serão investidos 
no novo equipamento R$ 20 milhões. “Também autorizamos a construção de uma nova Escola Estadual, com 12 salas e todos os equipamentos, um 
investimento de cerca de R$ 20 milhões”, afirmou o governador.

Finalmente, o governador destacou os investimentos autorizados para implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água na 
zona rural. No Povoado de Cebolinha, a Secretaria de Estado de Infraestrutura Hídrica e de Saneamento da Bahia, por meio da Empresa Baiana de 
Águas e Saneamento (Embasa), vai investir R$ 263 mil na construção do Sistema Simplificado de Abastecimento de Água,  que vai beneficiar 138 
moradores.  A Secretaria de Estado de Infraestrutura Hídrica e de Saneamento da Bahia, através da Companhia de Engenharia Ambiental e Recursos 
Hídricos da Bahia (Cerb), também foi autorizada a licitar a construção de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água para a localidade de Água 
Bela (Carneiro).
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SAÚDE 

Covid-19: pesquisa associa 
casos graves a desgaste do 

sistema imune
Pacientes com covid-19 tiveram envelhecimento 

das células de defesa

POR: VINÍCIUS LISBOA /  AGÊNCIA 
BRASIL 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/

FO
TO

: R
EU

TE
R

S

Estudo publicado por pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
apontou que casos graves de Covid-19 estão relacionados a um processo de envelhecimento do sistema imunológico que ocorre durante 
a doença. A pesquisa está disponível na revista científica Journal of Infectious Diseases e foi divulgada hoje (24) pela Agência Fiocruz 

de Notícias.  
Os pesquisadores avaliaram amostras de sangue de 22 pacientes hospitalizados com Covid-19 e compararam com pessoas saudáveis, o que 

permitiu detectar sinais de que as células de defesa conhecidas como linfócitos T auxiliares passaram por um processo de hiperatividade, exaustão 
e envelhecimento no caso dos infectados pelo novo coronavírus. 

A função dessas células é reconhecer as proteínas virais e ativar as células responsáveis por combater o vírus e produzir anticorpos. Com o 
desgaste, elas perdem a capacidade de se multiplicar e liderar essa resposta, explicam os pesquisadores. 

Esse quadro de queda na imunidade também deixa os indivíduos mais vulneráveis a contrair infecções hospitalares e ajuda a explicar o fato de 
as reinfecções por Covid-19 em pacientes que haviam se recuperado de um caso grave ocorrerem em uma frequência maior do que era esperado 
por cientistas.

Os pesquisadores encontraram ainda altos níveis de substâncias inflamatórias liberadas pelos linfócitos T auxiliares no sangue dos pacientes 
com Covid-19. Coordenador do estudo, pesquisador do Laboratório de Imunoparasitologia do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) e professor 
da Faculdade de Medicina da UFRJ, Alexandre Morrot relaciona esse processo à hiperativação dessas células de defesa. "Tudo isso reforça a 
importância de terapias anti-inflamatórias, voltadas para controlar a resposta imune exagerada, que é uma vilã na Covid-19", disse ele à Agência 
Fiocruz de Notícias.

Apesar de a pesquisa ter detectado o envelhecimento dos linfócitos T auxiliares, as conclusões não permitem apontar possíveis prejuízos para 
o sistema imunológico dos pacientes no longo prazo. 

Também participaram do estudo o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz), o Hospital Naval Marcílio Dias, a 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), a Universidade Federal Fluminense (UFF) e o Instituto Nacional de Metrologia, Quali-
dade e Tecnologia (Inmetro). A publicação foi dedicada à pesquisadora do Instituto Oswaldo Cruz Juliana de Meis, vítima da Covid-19 em julho 
deste ano.
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