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Vacinas não devem ficar de
fora das proteções familiares
Benefício gratuito disponibilizado pelo SUS não deve ser ignorado para proteção individual e em massa
Preocupada com a queda da cobertura vacinal no
território nacional, a Sociedade Brasileira de Medicina
de Família e Comunidade
(SBMFC) orienta e reforça a
importância das vacinas que
previnem doenças, muitas
delas, desconhecidas da população devido à erradicação e controle pela eficácia
do procedimento. As vacinas
são medicamentos que oferecem, em maior ou menor
grau, proteção individual
contra doenças, e a depender
de sua eficácia, imunidade
populacional, ao bloquear a
circulação dos agentes causadores destas doenças. As
campanhas de vacinação,
que buscam essencialmente
a proteção da população, fazem parte da história de vários países e especialmente
do Brasil, que conta com um

dos melhores programas de
imunização do mundo.
As explicações para a
diminuição nas taxas de vacinação englobam diversos
fatores. “Um deles é o possível desabastecimento das
vacinas em algumas cidades.
Além disso, o Brasil está recebendo milhares de refugiados a cada mês. Independentemente do país de origem,
essa população não recebe
os cuidados adequados devido à falta de uma política pública que direcione um olhar
sanitário maior, assim como
os viajantes que entram e
saem do país, sem nenhum
controle vacinal. Ainda sobre política pública, como o
crescimento de adeptos do
movimento anti-vacina, não
há um monitoramento do
Ministério da Saúde ou Anvisa para entendimento, argu-

mentação e até propostas de
diálogo”, argumenta Denize
Ornelas, médica de família e
diretora da SBMFC.
Uma solução é ação
educativa individual nas
Unidades Básicas de Saúde
para conhecimento sobre
quais são os medos e receios não só dos pais, mas
de adultos que querem se
vacinar, mas adiam o procedimento por falta de esclarecimentos e não terem
um acolhimento necessário
quanto as suas dúvidas.
“Hoje há também uma
dificuldade de vacinação
e adesão de acordo com a
proposta do Ministério da
Saúde, principalmente pelo
horário de atendimento da
maioria das Unidades Básicas de Saúde ainda ser
das 8h às 17h, de segunda a
sexta-feira, muitas vezes in-

compatível com o horário de
trabalho dos pais e cuidadores das crianças. Precisamos
aproveitar melhor os dias de
campanhas de fim de semana, em que há uma facilidade
para atualização das vacinas
para quem perdeu o prazo”,
explica Denize .

Vacinação de adultos
Algumas vacinas são
necessárias novas doses na
fase adulta, como a contra
sarampo, caxumba e rubéola
nas mulheres, na faixa etária entre 20 e 30 anos. Uma
oportunidade de atualizar
a imunização dos adultos
é utilizar os dias de campanhas infantis, quando os
pais levam os filhos para se
vacinarem, porém é necessário checar a política desse
tipo de evento de cada município e estado.
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e-Fisco PB reduz tempo
de processos na Receita
A Indra, empresa de tecnologia e consultoria, finalizou a implantação do e-Fisco PB, conjunto de sistemas online de atendimento, comunicação e gerenciamento de processos de contribuintes do
estado de Paraíba de forma eletrônica. Com a nova solução, contribuintes e cidadãos paraibanos podem fazer solicitação automatizada, de forma remota ou em repartições fiscais (Recebedoria de
Renda e Coletorias) nas cinco regionais do Estado, por via digital,
eliminando completamente processos burocráticos e analógicos
envolvendo papel, tinta e transporte dos requerimentos.
O sistema digital da Receita Estadual, batizado de e-Fisco PB,
vai trazer mais agilidade na tramitação dos processos, enquanto
promove a redução de custos de impressão, material humano e preserva o meio ambiente, uma vez que reduz drasticamente a utilização de recursos e transporte. O projeto é componente da gama de
soluções que a Indra oferece ao Estado, sob a égide de um contrato
de 3,9 milhões de reais.
Entre os serviços inicialmente disponíveis aos contribuintes
por meio do sistema estão os requerimentos de isenção de ICMS
para as pessoas com deficiência e autistas, além do serviço de solicitação de Regime Especial para empresas. A escolha deste grupo
inicial de cidadãos a utilizarem a tecnologia se deu em função de
muitas vezes estas pessoas apresentarem mobilidade reduzida e
que poderiam instantaneamente fazerem uso dos benefícios do sistema online a partir de suas casas ou locais de trabalho. A medida
que mais servidores forem capacitados nas repartições fiscais dentro do e-Fisco PB, novos serviços serão disponibilizados, em ondas,
no formato digital. O sistema também irá revolucionar o canal de
comunicação oficial da Receita Estadual que ganhará muito mais
agilidade, como no caso das notificações de julgamento aos contribuintes, que hoje já são realizadas por meio do Domicílio Tributário
Eletrônico (DT-e), também parte integrante do e-Fisco PB.
Hackfest
A Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP), o Ministério Público da Paraíba (MPPB) e a Controladoria-Geral da União (CGU)
são parceiras na realização do ‘HackFest Contra a Corrupção’, que
este ano passa a se chamar HackFest + Virada Legislativa: Por Uma
Sociedade Politicamente Participativa. Nesta nova edição, além da
maratona tecnológica, o evento contará com técnicos do Instituto de
Tecnologia e Sociedade do Rio (ITS-Rio). O evento estimula a discussão e a produção de ferramentas tecnológicas (aplicativos, sites etc.)
para que sejam aliadas na interação da sociedade com a gestão pública, acontece de 16 a 19 de agosto na Estação Cabo Branco – Ciência,
Cultura e Artes, no Altiplano Cabo Branco, é aberto a toda população.

O SUS oferece um sistema vacinal efetivo
e gratuito disponibilizado em Unidades
Básicas de Saúde de todo o país

Importância de tomar todas as doses
Muitas vacinas têm mais de
uma dose, e elas se complementam, não é um reforço como
muitos pensam. Caso tenha até
três doses, todas devem ser tomadas para que a imunização
completa seja realmente efetivada, pois cada uma age de uma
forma diferente e só completam
a proteção, quando todas as doses forem realizadas. “O sistema
imunológico precisa de todas as
doses para que organismo tenha
uma reação de proteção e possa
gerar as células de defesa e memória imunológica produtoras
de imunoglobulinas, que são os
anticorpos que vão combater o
vírus ou a bactéria responsável
pela doença”, comenta Denize.
Hoje, o Sistema Único de Saúde
oferece um sistema vacinal efetivo
e gratuito disponibilizado em Unidades Básicas de Saúde de todo o
país. Além da proteção individual,
também proporcionam a proteção
em massa, principalmente sobre as
doenças que são transmitidas por
vírus como o sarampo ou caxumba,
cuja transmissão é por via respiratória, em alguns ambientes fechados
como ônibus e metrôs. E muito
mais que proteger das doenças, as
vacinas também protegem contra as
consequências e sequelas.

Iúri

Efeitos colaterais
Uma reação que pode acontecer, principalmente em crianças
é a febre pelo menos 48 horas
após o período da vacina. É uma
reação do corpo que está produzindo os anticorpos contra aquela
substância presente na vacina e
esta tenha o efeito esperado no
organismo. Algumas mães, até
orientadas por médicos, dão antitérmicos antes da vacina para
prevenir, mas o recomendado é
esperar a febre se manifestar, pois
cada criança vai reagir de um jeito e também muitas, mesmo com
38º graus continuam brincando
normalmente, outras não, têm
sintomas mais fortes e necessitam
de cuidados dos pais e cuidadores. “A orientação é observar a
reação da criança e caso a febre
se manifeste de forma a deixar a
criança sonolenta, enjoada, com
falta de apetite, e outros sintomas, o ideal é consultar o médico
de família ou pediatra que faz o
acompanhamento para checar
o melhor medicamento e dose”,
ressalta Denize.
Dor na picada
Outro fator que afasta as
mães e pais a não levarem os
filhos para se vacinarem é a dor

que a agulha da injeção proporciona. É possível também que o
local fique dolorido por 24 horas
depois da aplicação da vacina, o
conselho é fazer compressa para
aliviar a dor.
Uma dica importante que já é
usada em alguns serviços públicos
e privados para proporcionar que
o momento da vacinação seja
mais tranquilo é a amamentação
simultânea. Está cientificamente
provado que o leite materno tem
substâncias analgésicas que diminuem a dor, além do conforto
e aconchego que o bebê sentirá
no contato com a mãe.
As vacinas que estão na
cobertura do SUS utilizadas
na infância para proteção em
massa são para prevenção de
caxumba, rubéola, sarampo
(tríplice viral) e também contra
varicela (tetra viral), meningite,
coqueluche, difteria, tétano,
hepatite B e também a contra a
poliomielite, doença erradicada
do país há muito tempo devido à
disponibilidade das campanhas
e vacinas gratuitamente. E lembre-se, sempre que tiver alguma
dúvida sobre o assunto, consulte
sempre seu médico de família
e comunidade na unidade de
saúde mais próxima.

Nova liderança
A TIM tem nova liderança em sua área de vendas. João Stricker
acaba de assumir o cargo de Diretor de Sales Consumer e será responsável por garantir o desenvolvimento e a gestão comercial da
operadora com foco no consumidor móvel pessoa física. O executivo
estará à frente de uma equipe de aproximadamente 2.600 colaboradores, além de toda a força de vendas da companhia.
Stricker está na TIM desde 2016, tendo liderado a diretoria
de Devices e, mais recentemente, acumulando também as áreas
de VAS e Inovação. O executivo já havia atuado na operadora entre
2003 e 2009 e, antes de retornar, foi diretor geral da BlackBerry no
Brasil e na América Latina.
Na nova função, irá gerir todos os canais de venda da TIM no
Brasil, incluindo lojas próprias, revendas e grande varejo. Também
coordena a comunicação com a força de vendas, a estrutura e positivação das lojas e demais pontos de comercialização da operadora,
a gestão de terminais e o suporte às operações comerciais.

TrackMaven
A TrackMaven, líder mundial em soluções para análise e relatórios para o mercado de marketing, anuncia o início de suas operações no Brasil via parceria com a Polis Consulting. Com o acordo,
a empresa brasileira especialista em Transformação Digital e Social
Intelligence passa a representar e comercializar a tecnologia e os
serviços da empresa norte-americana em território nacional.
Vivo Easy
A Vivo apresenta uma forma inédita de contratação de serviços móveis, ao anunciar o novo Vivo Easy, um aplicativo com o qual
o cliente tem total liberdade para contratar e gerenciar suas escolhas. O app do novo Vivo Easy traz mais flexibilidade e permite a
personalização completa da oferta de cada cliente, sem a renovação
mensal dos planos tradicionais. O cliente contrata os serviços que
quiser e usa até acabar, sem validade.
Nova loja
A Kalunga, maior rede varejista de suprimentos para escritório, informática, material escolar e papelaria do País, inaugurou sua
184ª loja e primeira em João Pessoa, no Mangabeira Shopping. Com
um espaço de 750 m², o novo endereço conta com um mix de mais
de 11 mil produtos à disposição dos clientes.

Mamba Elite
A Razer acaba de lançar um modelo aprimorado de mouse: o
Razer Mamba Elite. O novo periférico sucede o Mamba Tournament
Edition e apresenta uma série de melhorias, como o sensor óptico
5G no lugar do sensor a laser, botões mais resistentes, quatro zonas
de iluminação adicionais com tecnologia Razer Chroma e uma nova
textura na lateral que dá mais firmeza e conforto ao jogador.

