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Precisamos falar sobre a depressão pós-parto
Janeiro Branco é o termo 

utilizado para chamar atenção 
à campanha de cuidados com 
a Saúde Mental e promoção de 
atividades ligadas ao tema. Uma 
das questões mais presentes na 
vida da mulher, relacionadas à 
Saúde Mental, é a depressão pós
-parto. “Em geral, não se fala 
muito sobre o assunto, por des-
conhecimento e até preconceito.

Depressão pós-parto é um 
quadro depressivo que se apre-
senta na mulher imediatamen-
te após o parto ou até um ano 
depois deste momento. Os sin-
tomas são caracterizados como 
tristeza, apatia, desalento e 
pode ou não ocorrer a rejeição 
ao bebê.

As causas fisiológicas mais 
comuns do quadro depressivo 
pós-parto são as alterações hor-
monais bruscas que ocorrem 
com a mulher. Mas, existem ca-
sos que são apenas emocionais, 
principalmente nas pacientes 
que já apresentaram alguma de-
pressão antes ou durante a gra-
videz ou naquelas que, por fato-
res diversos, como idade (muito 
novas ou mais velhas), condição 
sócio-econômica-cultural. “Uma 
paciente em condição financeira 
prejudicada ou de família deses-
truturada pode apresentar de-
pressão pós-parto sem causas 
fisiológicas, sendo um estado 
puramente emocional. De qual-
quer maneira, seja o problema 
físico ou emocional, ele deve ser 
tratado imediatamente”, alerta 
a Dra. Mariana Rosário, gineco-
logista, obstetra e mastologista.

Ela explica que a depressão 
pós-parto pode ter, como uma 
das principais características, 

a rejeição ao bebê, mas, pode se 
apresentar em níveis diferen-
tes. “Existe um quadro chama-
do de Baby Blues, caracteriza-
do por melancolia, sensibilidade 
amplificada e insegurança que 
chegam de repente, mas, que 
não causam tristeza no puer-
pério. Esse quadro tende a pas-
sar logo, sem a necessidade de 
intervenção médica. Mas, se os 
sintomas perdurarem mais do 
que 30 dias ou forem muito in-
tensos, é importante procurar o 
médico. Consideramos um sin-
toma clássico da depressão ins-
talada a rejeição ao bebê, mas, o 
diagnóstico só pode ser realiza-
do pelo ginecologista ou psiquia-
tra e tratado por ambos”, expli-
ca Mariana.

Entre 10% e 15% das mu-
lheres passam pela depressão 
pós-parto. A duração do quadro 
depende muito da resposta da 
paciente à medicação. “Algumas 

melhoram imediatamente, mas, 
em casos graves, exige-se até 
mesmo a internação. O trata-
mento é feito com medicação e 
terapia”, ensina.

Mariana Rosário entende que 
o apoio familiar é fundamental 
nos casos depressivos no puer-
pério. “É preciso entender que a 
mulher não escolheu estar nesta 
situação. Ela precisa de carinho e 
compreensão para superar o mo-
mento - e julgamentos só pioram 
a depressão”, diz a médica.

Ela finaliza tranquilizando 
as gestantes: “Não é preciso ter 
medo de uma depressão apare-
cer, porque existe tratamento 
para o problema. Fazer um pré-
natal completo, ter uma gravi-
dez tranquila, cuidando da saú-
de e praticando atividade física 
são as melhores formas de pre-
venir-se do problema, mas, se 
ele se manifestar, procure ime-
diatamente apoio médico”.

Foto: Pixaby

Depressão pós-parto atinge muitas mulheres
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Biblioteca de São Paulo tem 
programação intensa durante as férias

A Biblioteca de São Paulo 
(BSP) está com a programação 
intensa nos próximos dias e ide-
ais para quem está na cidade em 
férias. A BSP vai abrir normal-
mente no feriado de 25 de janei-
ro, quando é comemorado o ani-
versário da capital paulista. 

No dia 19 (sábado) é tempo da 
oficina: Conhecendo os Bichos do 
Brasil, com a Cia. Malas Portam, 
das 14 às 15 horas, e a Hora do 
Conto, às 16 horas, com Kelly 
Orasi. No dia 20 (domingo), das 
11h30 às 16 horas, acontece o 
Domingo no Parque com sessões 
do programa Lê no Ninho (das 
11h30 às 12h15) e de contação 
de histórias com Josafah Barbosa 
(das 12h15 às 16 horas) no 
Parque da Juventude Dom Paulo 
Eva risto Arns. Às 16 horas, a Cia. 
Som em Prosa apresenta a Hora 
do Conto dentro da biblioteca. E, 
das 14h30 às 16h30, o Grupo de 
Poetas Cantores e Declamadores 
Inde pendentes de São Paulo, 
sob a coordenação de Terezinha 
Rocha, se apresenta no Sarau na 
BSP, no auditório. 

Aniversário de São Paulo

Quem estiver na cidade no fe-
riado do dia 25 de janeiro (sex-
ta-feira) pode aproveitar, na BSP 
várias atividades temáticas so-
bre o aniversário da cidade. No 
dia 24 (quinta-feira), na ativida-
de Pintando o 7, os participantes 
vão utilizar São Paulo como inspi-
ração para suas criações, a partir 
das 15 horas. No dia 25 (sexta-fei-
ra) a contação de histórias tam-
bém é especial: a Cia. Ruído Rosa 
apresenta “Histórias da garoa”, 
baseadas nas obras de Adoniran 
Barbosa, Mário de Andrade e 
Oswald de Andrade, às 15 horas.

Confira a programação dos 
próximos dias nos dois espaços:

Biblioteca de São Paulo

19 de janeiro (sábado)

9h30 às 18h30 - Exposição A 
Zona Norte conta suas histórias 
- A mostra reúne as memórias, 
em formato de texto e desenho, 
contadas por moradores da Zona 
Norte de São Paulo. Visitação: 
de terça a domingo, das 9h30 às 
18h30. Até 10 de fevereiro.
11h às 11h45 - Lê no Ninho - 
Programa permanente. Ativi-
dade de estímulo e iniciação à 
leitura para crianças entre 6 
meses e 4 anos, realizada com li-
vros lúdicos, tablet, contação de 
histórias e músicas. Com equipe 
BSP. Vagas limitadas, preenchi-
das por ordem de chegada.
11h às 13h - Jogos para Todos! 
- Xadrez - Programa perma-
nente. Os participantes apren-
dem as regras, os movimentos 
das peças e algumas tá ticas do 
xadrez, além de disputar parti-
das. Pessoas com deficiência vi-
sual dispõem de tabuleiros adap-
tados. Com a FOX (Formação e 
Orientação de Xadrez). Vagas 

limitadas, preenchidas por or-
dem de chegada.
14h às 15h - Oficina: Conhe-
cendo os bichos do Brasil - 
Recrie os animais do livro O pé 
de guaraná usando o tangram. 
Indicado para crianças a par-
tir de 6 anos. Com a Cia. Malas 
Portam. Vagas limitadas, preen-
chidas por ordem de chegada.
15h às 16h - Compartilhando 
Saberes: Yoga - Em ambiente 
aconchegante e inspirador você 
poderá desfrutar desta práti-
ca milenar, que promove o bem
-estar e a melhora da qualidade 
de vida. Com Amanda Velloso. 
Vagas limitadas, preenchidas 
por ordem de chegada. 
16h - Hora do Conto - Programa 
permanente. A história que 
atravessou o oceano, de Kelly 
Orasi. Com Kelly Orasi. Não é 
necessário inscrição.

20 de janeiro (domingo) 

9h30 às 18h30 - Exposição - A 
Zona Norte conta suas histórias 
- A Mostra reúne as memórias, 
em formato de texto e desenho, 
contadas por moradores da Zona 
Norte de São Paulo. Visitação: 
de terça a domingo, das 9h30 às 
18h30. Até 10 de fevereiro.
11h30 às 16h - Domingo no 
Parque - Programa permanente. 
11h30 às 12h15 - Sessões do pro-
grama Lê no Ninho, com equipe 
BSP.
12h15 às 16h - Espaço de lei-
tura para toda a família com 
sessões de contação de his-
tórias com Josafah Barbosa. 
Local: Parque da Juventude. Em 
caso de chuva, a atividade será 
realizada dentro da Biblioteca.
14h30 às 16h30 - Sarau na BSP - 
Programa permanente. Literatura, 
canto e poesia. Com o Grupo de 
Poetas Cantores e Declamadores 
Independentes de São Paulo. 
Coordenação de Terezinha Rocha. 
Não é necessário fazer inscrição.
16h - Hora do Conto - Programa 
permanente. Antônio Carlos Jo-
bim: uma biografia, de Sérgio 
Cabral. Com a Cia. Som em Prosa. 
Não é necessário fazer inscrição.

22 de janeiro (terça-feira)

9h30 às 18h30 - Exposição A 
Zona Norte conta suas histó-
rias - A Mostra reúne as memó-
rias, em formato de texto e de-
senho, contadas por moradores 

da Zona Norte de São Paulo. 
Visitação: de terça a domingo, 
das 9h30 às 18h30. Até 10 de 
fevereiro.
15h às 16h - Jogos Sensoriais - 
Programa permanente. Diver-
tida experiência lúdica que esti-
mula as habilidades sensoriais e 
a memória, com jogos e brinca-
deiras para pessoas com e sem 
deficiência. Com equipe BSP. A 
partir de 11 anos. Vagas limita-
das, preenchidas por ordem de 
chegada.

23 de janeiro (quarta-feira)

9h30 às 18h30 - Exposição A 
Zona Norte conta suas histórias 
- A Mostra reúne as memórias, 
em formato de texto e desenho, 
contadas por moradores da Zona 
Norte de São Paulo. Visitação: 
de terça a domingo, das 9h30 às 
18h30. Até 10 de fevereiro.
15h - Brincando e Aprendendo - 
Programa permanente. Jogos de 
tabuleiro. Com equipe BSP. A par-
tir de 7 anos. Vagas limitadas, pre-
enchidas por ordem de chegada.

24 de janeiro (quinta-feira)

9h30 às 18h30 - Exposição A 
Zona Norte conta suas histórias 
- A Mostra reúne as memórias, 
em formato de texto e desenho, 
contadas por moradores da Zona 
Norte de São Paulo. Visitação: 
de terça a domingo, das 9h30 às 
18h30. Até 10 de fevereiro. 
12h30 às 13h30 - Luau BSP - 
Programa permanente. O progra-
ma apresenta aos jovens temas 
relacionados à música, literatu-
ra e poesia e oferece espaço para 
apresentações artísticas. A partir 
de 13 anos. Com equipe BSP. 
15h às 16h - Pintando o 7 - 
Programa permanente. Pinte 
imagens de São Paulo (em re-
ferência ao aniversário de São 
Paulo). Com equipe BSP. A partir 
de 6 anos. Vagas limitadas, pre-
enchidas por ordem de chegada.

25 de janeiro (sexta-feira)

9h30 às 18h30 - Exposição A 
Zona Norte conta suas histórias 
- A Mostra reúne as memórias, 
em formato de texto e desenho, 
contadas por moradores da Zona 
Norte de São Paulo. Visitação: 
de terça a domingo, das 9h30 às 
18h30. Até 10 de fevereiro. 
15h - Hora do Conto - Programa 
permanente. Histórias da garoa, 
baseadas nas obras de Adoniran 
Barbosa, Álvares de Azevedo, 
Mário de Andrade e Oswald de 
Andrade. Com a Cia. Ruído Rosa. 
Não é necessário fazer inscrição.

A Biblioteca de São Paulo 
está localizada no Parque da 
Juventude Dom Paulo Evaristo 
Arns - Avenida Cruzeiro do Sul, 
2.630, Santana, São Paulo (SP) 
(ao lado da Estação Carandiru 
do Metrô). Para mais informa-
ções ligue: (11) 2089-0800 ou 
acesse: https://bsp.org.br/
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Hora do Conto BSP com a 
Cia Som em Prosa

Gestor tem até 15 de fevereiro para indicar 
escolas para o Programa Saúde na Escola

Mais de 60% dos municí-
pios brasileiros ainda não se 
cadastrou para participar do 
novo ciclo do Programa Saúde 
na Escola (PSE). Até a última 
semana, os gestores de saú-
de e educação de 2.978 cidades 

ainda não haviam apontado 
quais escolas públicas deverão 
participar deste novo momen-
to do programa. Outros 678 
iniciaram o processo, mas não 
concluíram. Eles têm até o dia 
15 de fevereiro para finalizar 

a inscrição. Ao todo 1.915 mu-
nicípios já aderiram ao projeto 
do Ministério da Saúde, e até o 
momento, 2.004 cidades envia-
ram lista de escolas que desen-
volverão ações de educação em 
saúde.

Verão é época mais propícia para 
o aparecimento de escorpiões

Na última terça-feira (8) 
de janeiro, uma menina de 
apenas um ano e quatro me-
ses morreu depois de ser pica-
da por um escorpião, na cida-
de de Aparecida, interior de 
São Paulo. Casos como esse 
têm aumentado no Brasil ano 
a ano. De acordo com dados 
do Ministério da Saúde em 
2017 foram registrados 125 
mil casos de acidentes com 
escorpiões. No ano passado, o 
número saltou para 144 mil. 
A maioria dos casos geral-
mente acontece entre os me-
ses de dezembro e março.

De acordo com o biólo-
go Giuseppe Puorto, mem-
bro do CRBio-01 - Conselho 
Regional de Biologia - 1ª Região 
(SP, MT, MS), o problema é co-
mum nas regiões urbanas espe-
cialmente no verão. “Cerca de 
40% das ocorrências registradas 
em todo o País são nesse perío-
do. Por isso, a atenção deve ser 
redobrada nessa época do ano”, 
reforça o biólogo. Ele explica 

que os escorpiões se alimentam 
de baratas, que são insetos do-
mésticos e que nessa época do 
ano se proliferam, já que as con-
dições climáticas são favoráveis 
para sua reprodução. “Eles in-
vadem as casas atrás das bara-
tas, mas acabam também bus-
cando onde se alojar”, completa.

De acordo com o especialista, 

a espécie mais perigosa nas 
grandes cidades é o escor-
pião amarelo (Tityus serru-
latus), que se reproduz por 
partenogênese (ou seja, a fê-
mea se reproduz sozinha). 
E que a melhor maneira de 
evitar a visita desses arac-
nídeos é justamente manter 
os lugares limpos, livres de 
entulhos. 

Se for picado, o biólogo 
recomenda que procure um 
serviço de atendimento médi-
co o mais rápido possível. “A 
pessoa deve ser levada para 
o local mais próximo que ti-
ver”, avisa. Geralmente, pri-
meiro é aplicado um medi-
camento para aliviar a dor 

provocada pela picada do escor-
pião. E depois, se for o caso, é 
aplicado o soro antiescorpiôni-
co. “O medicamento neutraliza 
as toxinas do veneno circulante 
no corpo”, esclarece Puorto. A 
aplicação é geralmente indicada 
para crianças e idosos, conside-
rados maior grupo de risco.
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Etecs divulgam lista de 
classificação no Vestibulinho

A lista de classificação geral 
com os participantes do proces-
so seletivo das Escolas Técnicas 
Estaduais (Etecs) para o primei-
ro semestre de 2019 já está no 
site www.vestibulinhoetec.com.
br. A informação será também 
divulgada na Etec onde o candi-
dato deseja estudar.

Para conferir as listas de 
convocação, o candidato preci-
sa ir até a escola onde pretende 
estudar. Os selecionados devem 
fazer a matrícula, no horário 
definido pela unidade de ensi-
no, nos dias relacionados abai-
xo, desde que não seja feriado 
municipal na cidade onde a Etec 
está localizada:

 
Calendário de matrícula

*17 e 18 de janeiro - Primeira 
lista de convocação e matrícula;

*21 de janeiro - Divulgação dos 
convocados da segunda lista, 
nas respectivas Etecs;
*22 e 23 de janeiro - Matrícula 
dos convocados da segunda lista
Caso as vagas não sejam 

preenchidas após a segunda 
chamada, outra lista deverá ser 
divulgada na Etec. Cabe ao can-
didato comparecer na unidade 
em que pretende estudar para 
acompanhar a convocação.

R. Lagoa Panema, 293 - V. Guilherme      2909-8313 / 2901-6956

Enxerto Gengival e Ósseo c/ PRF-L (Fibrina rica em plaqueta e leucócitos)
Preenchimento Facial c/ PRF-L (Fibrina rica em plaqueta e leucócitos)
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Mais de 50 anos de experiência na Odontologia. 
Estamos com uma promoção

imperdível de IMPLANTES DENTÁRIOS.

Casos de acidentes com escorpião 
acontecem mais nos meses entre 

dezembro e março


