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Ano novo, novos planos! Após quatro edições mensais, a GESASERV avaliou que a 
periodicidade bimestral é melhor para manter a qualidade do conteúdo do nosso informativo 
Saúde, Bem Estar e Qualidade de Vida.

Para inaugurar esse novo formato temos a honra da participação especial da psicóloga 
Jacqueline Ferraz, Gerente de Saúde Mental/SEEC/SEQUALI/SUBSAUDE/DISPSS, que nos 
brinda com seu saber esclarecendo a importância da campanha Janeiro Branco e de nos 
atentarmos para nossa saúde mental.

Complementando o boletim e inspirados no carnaval como símbolo do mês de fevereiro, 
trazemos um histórico das campanhas de conscientização promovidas para a festividade, 
desde 1999 aos dias atuais, mostrando a evolução de uma preocupação com as DSTs/HIV, 
com a violência sexual e com o preconceito.

Desejamos a todos uma boa leitura!

A Campanha Janeiro Branco foi idealizada pelo psicólogo Leonardo Abraão no ano de 2014 e 
tem como principal objetivo chamar a atenção para os cuidados com a saúde mental das 
pessoas, das instituições e das sociedades. Desde então, Janeiro Branco tem ampliado seu 
alcance e já é Lei em diversos Estados, incluindo o Distrito Federal (Lei no 6.184, de 18 de 
julho de 2018).

O mês de janeiro foi escolhido como período direcionado à psicoeducação, dando visibilidade 
a temas essenciais no campo da saúde mental, por remeter à possibilidade de recomeços, 
fechamento e abertura de novos ciclos, o que provoca um processo reflexivo sobre a 
construção e resgate de projetos de vida significativos. A cor branca simboliza a oportunidade 
de se colorir a vida com as mais diversas cores.

Pautas relativas à saúde mental sempre foram necessárias, mas, sobretudo, na pandemia e em 
decorrência de suas repercussões nas diversas áreas da vida humana, tornaram-se urgentes. 
A crise sanitária alterou os modos de viver e conviver, trazendo novos desafios e demandas 
nos mais diversos contextos: pessoal, familiar, econômico, político, social e de saúde pública.
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Estudos têm revelado o aumento e o agravamento dos transtornos mentais, com destaque 
para a ansiedade, a depressão, o abuso de álcool e outras drogas, assim como, índices 
crescentes de tentativas e suicídios efetivados, elevação alarmante do índice de violência 
doméstica contra mulheres, crianças e pessoas idosas. Conforme aponta a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), em situações trágicas, com mortes em massa, como a pandemia 
atual, pelo menos um terço da população tende a desenvolver adoecimento psíquico com 
certa gravidade, caso não sejam desenvolvidas e disponibilizadas estratégias de atenção à 
saúde mental.

Considerando o exposto, é preciso fomentar e fortalecer as redes e os sistemas de cuidados e 
serviços em saúde mental, com investimento em ações de prevenção, promoção e assistência. 
Por isso, desenvolver ações de psicoeducação, nas quais informações técnico-científicas 
sejam publicizadas, alcançando a todos, deve ser um compromisso compartilhado pelas 
pessoas, organizações sociais e Estado.

Não existe uma definição única para saúde mental. De modo amplo, pode-se entender saúde 
mental como o equilíbrio possível diante dos diversos estressores que se apresentam no dia a 
dia e que provocam desafios nos diferentes contextos sociais em que se está inserido.

Desenvolver projetos de vida, trabalhar, participar e manter uma rede de apoio afetivo, 
instrumental e material, realizar atividades de lazer, promover condições de vida dignas, tudo 
isso está relacionado à saúde emocional.

Um elemento importante para a reflexão nesse contexto refere-se ao combate dos 
preconceitos e estigmas relacionados ao sofrimento psíquico, pois esses adiam ou impedem a 
busca por tratamento especializado. Sofrer psicologicamente não é frescura, falta de fé, de 
força de vontade, mimimi. Quadros de depressão e ansiedade, por exemplo, não são escolhas 
e sim um processo de adoecimento psíquico que requer cuidados técnicos de psiquiatras e 
psicólogos, além de outras abordagens terapêuticas que se fizerem necessárias.

Informar, esclarecer, orientar são finalidades da Campanha Janeiro Branco. Em especial, na 
sua 8ª Edição, enfatiza que todo cuidado conta e que todos podem ser agentes de 
psicoeducação, colaborando para uma cultura que reconheça a importância da saúde mental.

AFINAL DE CONTAS,

O QUE É 
SAÚDE MENTAL?

Por Jacqueline Ferraz



SUGESTÕES DE COMO CUIDAR DA SAÚDE 

Psicóloga e Gerente de Saúde  Mental/SEEC/SEQUALI/SUBSAUDE/DISPSS.

Nos cuidados com você mesmo, procure nutrir seu corpo de modo saudável e 
colocá-lo em movimento. Atente-se para a rotina de sono. Afinal, seu corpo é 
sua principal casa e ele precisa estar em condições para enfrentar os desafios 
diários;

Preste atenção ao uso das redes sociais e tecnologias da comunicação. Tente 
moderar e não exagerar no uso desses recursos que são indispensáveis e benéfi-
cos para nossa sobrevivência social, desde que não haja excessos que podem 
provocar um elevado custo mental e emocional;

Mais do que conectar-se com as pessoas, procure investir em seus vínculos 
familiares e sociais. Ter suporte psicossocial de uma boa rede sociafetiva é fator 
de proteção à saúde mental;

Invista no desenvolvimento de novas habilidades, estimule seu cérebro, aumen-
tando, assim, sua reserva cognitiva, melhorando a concentração, a atenção e a 
memória;

No trabalho, alinhe com sua gestão as metas da semana, organize seu espaço 
laboral, respeite os momentos de pausa e observe sinais e sintomas de exau tão. 
Lembre-se, os relacionamentos socioprofissionais também fazem parte da sua 
rede social, portanto, são relevantes para a qualidade de vida e bem-estar;

Evite lidar com os estressores diversos utilizando substâncias psicoativas, como 
álcool, tabaco, medicamentos, entre outras;

Identifique as atividades que lhe proporcionam prazer e alegria e as implemente 
em seu cotidiano. Leia um livro, assista a séries e filmes, organize um happy hour 
virtual, brinque com seus filhos, pratique meditação;

Exercite atitudes e comportamentos solidários. A solidariedade fortalece os 
vínculos e contribui para a promoção da saúde mental subjetiva e coletiva;

Dê continuidade às medidas de higiene pessoal e do ambiente. Faça a sua parte, 
pois a pandemia ainda não acabou.



Por Ívena Pérola do Amaral Santos

“EM FEVEREIRO TEM CARNAVAL”: SOBRE 
AS CAMPANHAS GOVERNAMENTAIS

O governo brasileiro – em suas esferas federal, estadual, distrital e municipal – tem 
lançado mão do período do carnaval para realizar campanhas que informam a 
população da importância do uso da camisinha nas relações sexuais, apesar de, no 
Brasil, dezembro ser o mês destinado à prevenção do HIV/Aids e outras infecções 
sexualmente transmissíveis porque, mundialmente, o dia 1º de dezembro foi definido 
para ações de conscientização sobre a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. 
Entretanto, devido à pandemia provocada pelo COVID-19, em 2021 não tem carnaval. 
O objetivo, este ano, é e está sendo evitar o aumento de casos de coronavírus e, por 
essa razão, as festas populares, os desfiles e os blocos de carnaval foram cancelados. A 
preocupação atual é conscientizar a população para que não haja aglomeração. Mesmo 
com o início do programa de vacinação, ainda não há garantia de 100% de imunização. 
Ou seja, o uso de máscara, a higienização e o distanciamento social devem continuar 
como medida de segurança. 

Todavia, historicamente, o Ministério da Saúde deu início às campanhas para o carnaval 
em 1999. Naquele ano, o slogan foi “Viver sem Aids só depende de você: Use sempre 
camisinha” e o público-alvo eram mulheres entre 15 e 39 anos. No ano seguinte, o 
slogan foi “Prevenir é tão fácil quanto pegar” e destinou-se a um público mais 
abrangente, incluindo os homens, porém na mesma faixa etária do ano anterior. Em 
2001, a campanha “Não importa de que lado você está, use camisinha”  destinou-se a 
homens e mulheres heterossexuais entre 20 e 45 anos. Mantendo o foco na 
importância do uso da camisinha como forma mais simples e segura de prevenção, a 
campanha de 2002 associou o consumo de álcool com o esquecimento do uso do 
preservativo. Já em 2003, a campanha foi orientada por pesquisas que apontavam um 
aumento considerável de casos de Aids entre as mulheres, particularmente entre as 
jovens de 13 a 19 anos. No ano seguinte, o público-alvo passou a ser principalmente os 
homens por serem os maiores consumidores de preservativos, apesar da 
vulnerabilidade estar presente mais entre as mulheres. Até então, as campanhas eram 
destinadas, especialmente, às pessoas das classes sociais C, D e E.

Em 2006, o Ministério da Saúde privilegiou uma campanha independente do sexo e 
gênero, faixa etária e da classe social. Além disso, o foco não estava mais na informação 
sobre o preservativo, mas sim, na importância de tê-lo sempre à mão para não esquecer 
de usá-lo na hora H. A prioridade dessa campanha foi atingir os foliões, pois, pesquisas 
de comportamento da população brasileira apontaram que o esquecimento da 
camisinha era maior durante o carnaval. Esse foco manteve-se nas campanhas 
posteriores e incluíram também a importância do uso de preservativo pelas pessoas 
portadoras de HIV.



Doutora em Psicologia Clínica e Cultura pela UnB, psicóloga servidora da 
Gerência de Saúde do Servidor/SEJUS/SUAG/COORGEP/DIRDESP.

Em 2009, a mulher voltou a ser a protagonista da campanha do Ministério da Saúde 
para o carnaval, mas restringiu-se àquelas com mais de 50 anos, visto que a incidência 
da Aids nessa faixa etária havia dobrado em 10 anos. A camisinha feminina também 
ganhou destaque. Nos anos posteriores, a mulher de todas as idades continuou sendo 
a principal preocupação das campanhas, que ampliou a prevenção para outras doenças 
sexualmente transmissíveis e também para a hepatite. Além disso, veiculou-se sobre a 
praticidade, gratuidade e confidencialidade dos exames sorológicos no serviço de 
saúde.

Em 2012, pela primeira vez, o Ministério da Saúde apresentou material específico para 
os jovens homossexuais e para os travestis. Além da conscientização pelo uso da 
camisinha, a campanha também alertou para a necessidade de realização de testes no 
período pós-carnaval. A partir de então, as campanhas vêm se mostrando mais 
abrangentes em termos de público-alvo, rol de doenças a serem prevenidas e serviços 
ofertados pela rede pública de saúde.

Paralelamente, em 2019, o Ministério da Mulher lançou campanha contra o assédio e 
violência sexual a mulheres, com o tema “Meu corpo não é sua fantasia”. Segundo o 
órgão federal, as denúncias de violência contra crianças, adolescentes e mulheres 
costumam aumentar em até 20% durante o carnaval. Por fim, em 2020, o GDF apoiou o 
projeto ministerial lançando a campanha “Respeite o Meu Não”. Nesse mesmo ano, a 
Secretaria de Justiça e Cidadania-SEJUS/DF lançou, também para o carnaval, a 
campanha “Unidos da Diversidade – carnaval sem preconceito, sem racismo e sem 
LGBTfobia”, com o mesmo objetivo de coibir a violência.

De outro lado, o Ministério da Saúde, além de continuar incentivando o uso da 
camisinha, em 2020 lançou uma campanha estritamente voltada à prevenção da 
gravidez na adolescência que dizia: “Adolescência primeiro, gravidez depois”. Com os 
argumentos de que “gravidez não combina com adolescência” e de que “tudo tem seu  
tempo”, a campanha não trazia incentivos aos adolescentes para o uso da camisinha, 
mas sim, para a abstinência sexual, pois o objetivo seria a prevenção do sexo precoce.



SABIA?SABIA?SABIA?
VocêVocêVocêVocêVocêVocêVocê

1 - Em julho de 2020, a Gerência de Produção e Informação em 
Saúde/DIEPI/Subsaúde/SEEC disponibilizou o perfil do absenteísmo-doença dos 
servidores públicos estatutários ativos da SEJUS/DF relativo ao ano de 2019. O 
estudo considerou os atestados homologados pela Perícia Médica Oficial para 
licenças de tratamento da própria saúde do servidor, desconsiderando-se as licenças 
maternidade e as licenças para acompanhar familiar enfermo, bem como os 
atestados de comparecimento e atestados recebidos pela chefia imediata.

O relatório considera a média de 2.380,08 servidores ativos no período de janeiro a 
dezembro de 2019 e apresenta 2.485 licenças médicas ou odontológicas homologadas 
para tratamento da saúde do servidor, equivalendo a 39,65% do total de atestados 
apresentados à Subsaúde. São 1.532 servidoras e 953 servidores afastados por motivo 
de doença para tratamentos de 1 a mais de 30 dias.

Do total de licenças médicas e odontológicas, 20,08% são decorrentes de transtornos 
mentais e comportamentais, respondendo pelo afastamento de servidores por 
períodos mais longos para tratamento. Do total de servidores em licença por motivo de 
saúde, são 21,48% de mulheres e 17,84% de homens afastados do trabalho por 
transtornos mentais e comportamentais. A ansiedade é a principal causa, seguida pela 
depressão e pelo stress grave e transtornos de adaptação.

2 - A Secretaria de Estado de Economia, por meio da Secretaria Executiva de 
Valorização e Qualidade de Vida, disponibiliza os seguintes serviços em saúde mental 
durante a Pandemia:

a) Plantão on-line para Acolhimento Psicológico: para acessar, basta que o(a) 
servidor(a) interessado(a) envie solicitação para o seguinte e-mail: 
plantao.saudemental@economia.df.gov.br. Será utilizada plataforma de comunicação 
virtual definida pelo profissional de saúde e solicitante. A sessão de acolhimento 
ocorrerá conforme data e horário previamente estabelecidos. Poderão ser realizadas 
até três (03) sessões. A qualquer tempo, o servidor poderá solicitar novamente o 
referido serviço;



3  -  O Espaço do Servidor, que você encontra no site da SEJUS, conta agora com 
informações relevantes disponibilizadas pela Gerência de Saúde do Servidor 
(GESASERV). Lá, o servidor vai encontrar todos os nossos informativos, outros 
materiais relacionados à saúde e ao bem estar, bem como legislações pertinentes, 
dentre outras informações. Acesse: http://www.sejus.df.gov.br/saude-do-servidor/

b) Acolhimento psicológico on-line para servidores e servidoras do GDF que percebam 
o uso abusivo de substâncias lícitas ou ilícitas. Para acessar, basta que o(a) servidor(a) 
interessado(a) envie mensagem para o seguinte e-mail: 
acolhimentoabusodesubstâncias@economia.df.gov.br. Será utilizada plataforma de 
comunicação virtual definida pelo profissional de saúde e solicitante;

c) Atendimento psiquiátrico on-line individual e psicológico on-line individual e em 
grupo para servidoras do GDF que tenham interesse em cuidados com a saúde mental 
materna. Há três grupos em funcionamento: gestantes, puérperas e em luto materno. 
Para acessar, basta que a servidora envie solicitação para o seguinte e-mail: 
saudementalmaterna@economia.df.gov.br ou mensagem para o número (61) 
98141-7397;

d) Acolhimento multiprofissional on-line aos servidores efetivos acometidos pela 
COVID-19. Basta enviar solicitação para o e-mail: acolhimento.saude@economia.df.gov.br;

e) Aconselhamento psicológico no Anexo do Palácio do Buriti para servidores em 
regime de trabalho presencial. Para agendamento, basta enviar solicitação para o 
e-mail: acolhimentopsi@economia.df.gov.br;

f) Além dos referidos serviços, estão disponíveis materiais psicoeducativos no site da 
SEEC, no eixo Qualidade de vida/Biblioteca;

g) Palestras on-line sobre temas importantes na área da saúde mental podem ser 
solicitadas a qualquer tempo pelas secretarias do GDF. Basta enviar a demanda, via SEI, 
para a SEQUALI/SEEC;

h) Palestras on-line estão disponíveis no canal do Youtube da SEEC com temas 
relevantes para a qualidade de vida e bem-estar dos servidores. Todo dia é dia para 
cuidar da saúde mental. Se precisar, não hesite, procure ajuda. Para mais informações 
sobre a Campanha Janeiro Branco, acesse: SITE: www.janeirobranco.com.br
INSTAGRAM: @janeirobranco


