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Olá leitores!
Este texto está sendo escrito no dia em 

que a cidade do Rio entrou em colapso por cau-
sa da chuva. Na TV, na internet, nas redes sociais 
tudo o que se vê são os rastros dos prejuízos, 
os rostos de desespero de quem perdeu tudo 
e, mais: perdeu pessoas queridas vitimadas por 
deslizamentos. Neste dia, em especial, estou tra-
balhando de casa, pois foi impossível sair. Numa 
cidade em estágio de atenção, a recomendação é 
evitar deslocamentos para garantir a segurança. 
Viramos reféns de um descaso histórico da ad-
ministração pública, que vive esperando o pior 
acontecer.
É uma situação triste, desoladora, mas que, in-
felizmente, já vimos acontecer outras vezes. E 
pior: provavelmente vai se repetir. Nunca o ve-
lho ditado que diz “é melhor prevenir do que 
remediar” foi tão acertado. Uma vez que a na-
tureza é soberana e decide quando vai chover, 
quando vai ventar ou quando vai fazer sol, o 
mínimo que pode ser feito é estar pronto para 
quaisquer que sejam as intempéries. Mas não! 
Ninguém está seguro. Geralmente eu não gosto 
de falar de temas pesados, desanimadores, mas 
hoje foi impossível não falar sobre mais esta tra-
gédia anunciada. 
Até esta revista chegar as suas mãos sabe-se lá o 
que mais terá acontecido. Como proceder diante 
de uma situação assim? Já que não nos cabe fa-
zer os reparos emergenciais, resolver os proble-
mas das encostas e da infraestrutura da cidade, 
o mínimo que nos cabe é fazer a nossa parte. 
Evitando jogar lixo fora do lixo, afinal, todos sa-
bemos que, quando jogado nas ruas, ele entope 
as vias de escoamento de água. Conscientizando 
as pessoas ao nosso redor. E, sempre que possí-
vel, arregaçando as mangas para ajudar as víti-
mas das enchentes a minimizarem as perdas que 
sofreram. 
Que estejamos sempre atentos, fazendo a nossa 
parte e cobrando para que as autoridades com-
petentes façam a sua também.
Até a próxima!■

CAMPANHA EDUCATIVA “S.O.S. 
HOSPITAL DA POSSE” QUER 
REDUZIR ACIDENTES GRAVES 
COM MOTOCICLISTAS

O QUE DEVO 
TREINAR PRIMEIRO? 

AERÓBICOS OU 
MUSCULAÇÃO?

A CHAMADA 
“VIOLÊNCIA 
OBSTÉTRICA”
PG.: 17
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ABRIL: 2º TRIMESTRE DE 2019 
E AINDA CONTINUAMOS COM 
AS MAZELAS DE NOSSAS 
INCOMPETÊNCIAS!!!

COM A PALAVRA AMNI

MARCO ANTONIO B NUNES
Gestor AMNI / BN Consultoria

Mais uma edição e começo do 2º trimestre 
de 2019.

Infelizmente, a partir de agora, vamos ver ainda 
muitos estragos causados por todas as mazelas 
deixadas como legado por nossos homens pú-
blicos.
Homens públicos esses que na teoria deveriam 
estar administrando o país para o bem comum 
de nossa nação e população. Só que não esta-
vam, e para piorar a nossa situação, esses polí-
ticos, uma grande maioria, estão envolvidos em 
grandes escândalos envolvendo a esfera pública 
com a privada.
E o porquê disto???
A esfera pública exigia, e infelizmente acredita-
mos que ainda exige, propinas da esfera privada 
para que o nosso país funcione, ou seja, colocan-
do assim o dinheiro para circular, segundo eles. 
Eles dizem que assim geram empregos e ajudam 
o crescimento do Brasil..., mas as grandes benes-
ses dessa propina exigida são direcionadas dire-
tamente ao bolso desses mesmos homens públi-
cos. Ou seja, as absurdas propinas são cobradas 
dos empresários como contrapartida pelo negó-
cio gerador de lucros contínuos ao setor privado, 
por meio de obras, aquisição de produtos, servi-
ços e tramoias de toda sorte, tudo superfaturado 
em valores astronômicos....
É óbvio que é um preço muito alto que temos 
que pagar por essa tal administração autossus-
tentável, ou seja, os únicos beneficiados são eles, 
os funcionários públicos em geral e os grandes 
empresários do setor privado. Pois foi justamente 
este esquema criminoso que quebrou o nosso país 
e gerou o elevado nível de desemprego atual.
E a cada dia que passa aparecem novos números, 
novos esquemas e desvios.
E, como exemplo do exposto: Não é novidade 
para ninguém que o nosso Brasil tem um grave 
problema de infraestrutura e na teoria o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e So-
cial (BNDES) deveria financiar portos, estradas, 
redes de água e esgotos, ferrovias – mas infeliz-
mente isto vinha acontecendo não exatamente 
no Brasil, mas em diversos países ao redor do 
mundo. Vamos entender os nossos valorosos 
dirigentes e homens públicos? Pois sempre tive-
mos problemas sérios em nosso país e o dinhei-
ro do BNDES, em vultosas quantias, foi usado 
no período dos presidentes Lula e Dilma Rou-
sseff, inexplicavelmente, para resolver milhares 
de problemas de infraestrutura em vários países, 
menos no nosso.
Seguem 20 exemplos de países que o BNDES con-

siderou estarem aptos a receberem investimentos 
milagrosos financiados com nossos recursos:
1) Porto de Mariel (Cuba) - Valor da obra: 

US$ 957 milhões (US$ 682 milhões por 
parte do BNDES);

2) Hidrelétrica de San Francisco (Equador) 
- Valor da obra: US$ 243 milhões

3) Hidrelétrica Manduriacu (Equador) - 
Valor da obra: US$ 124,8 milhões (US$ 90 
milhões por parte do BNDES)

4) Hidroelétrica de Chaglla (Peru) - Valor 
da obra: US$ 1,2 bilhões (US$ 320 mi-
lhões por parte do BNDES)

5) Metrô Cidade do Panamá (Panamá) - 
Valor da obra: US$ 1 bilhão

6) Autopista Madden-Colón (Panamá) - 
Valor da obra: US$ 152,8 milhões

7) Aqueduto de Chaco (Argentina) - Valor 
da obra: US$ 180 milhões do BNDES

8) Soterramento do Ferrocarril Sarmiento 
(Argentina) – Valor: US$ 1,5 bilhões do 
BNDES

9) Linhas 3 e 4 do Metrô de Caracas (Vene-
zuela) - Valor da obra: US$ 732 milhões

10) Segunda ponte sobre o rio Orinoco (Ve-
nezuela) - Valor da obra: US$ 1,2 bilhões 
(US$ 300 milhões por parte do BNDES)

11) Barragem de Moamba Major (Moçam-
bique) - Valor da obra: US$ 460 milhões 
(US$ 350 milhões por parte do BNDES)

12) Aeroporto de Nacala (Moçambique) - 
Valor da obra: US$ 200 milhões ($125 
milhões por parte do BNDES)

13) BRT da capital Maputo (Moçambique) - 
Valor da obra: US$ 220 milhões (US$ 180 
milhões por parte do BNDES)

14) Hidrelétrica de Tumarín (Nicarágua) - 
Valor da obra: US$ 1,1 bilhão (US$ 343 
milhões)

15) Projeto Hacia el Norte – Rurrenabaque-
-El-Chorro (Bolívia) - Valor da obra: US$ 
199 milhões

16) Exportação de 127 ônibus (Colômbia) – 
Valor: US$ 26,8 milhões

17) Exportação de 20 aviões (Argentina) – 
Valor: US$ 595 milhões

18) Abastecimento de água da capital perua-
na – Projeto Bayovar (Peru) – Valor: Não 
informado

19) Renovação da rede de gasodutos em 
Montevideo (Uruguai) – Valor: Não 
informado

20) Via Expressa Luanda/Kifangondo – 
Valor: Não informado

Como estes existem mais de 3000 empréstimos 
concedidos pelo BNDES no período de 2009-
2014, alguns para grandes amigos, é lógico. 
Como o grupo JBS, que levou 11 bilhões.
E o pior, estamos correndo risco de sofrer um 
grande calote em todos estes contratos. E mais: 
o nosso país pode entrar em colapso, pois temos 
sérios problemas de infraestrutura: na saúde, 
educação, saneamento básico, habitação, estra-
das, rodovias e, consequentemente, na geração 
de empregos... E agora a pergunta que não quer 
calar: Já que temos gravíssimos problemas e de-
ficiências, por que este dinheiro não foi investido 
em nosso próprio país??? Eles (os grandes so-
cialistas e estadistas) não eram e são os grandes 
salvadores da pátria!!!
Hoje, somos obrigados a ouvir um determinado 
homem público, depois de um enorme temporal 
no Rio de Janeiro, muito acima da média (que foi 
considerado o pior dos últimos 22 anos no mês 
de abril), aonde houve muita destruição, mortes 
e prejuízos incalculáveis para a população, dizer 
(o tal homem público): “...que são coisas corri-
queiras...” e que um determinado canal de televi-
são dramatizou muito...”
Não, não foi corriqueiro, pois as mazelas de sua 
má administração contribuíram em muito para 
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COM A PALAVRA AMNI

DIRETORIA

Dr. Alex Serpa Biazucci
Segundo secretário

AMNI ADMINISTRAÇÃO
“AMNI: a nossa Casa”

AMNI – 63 ANOS DE EXISTÊNCIA

atenção, pois a maioria delas tem um significado  
muito importante ou educativo para a nossa fa-
mília e/ou instituição. No mínimo, representa 
cultura e interesse pelo país e pelo próximo.
Aproveite, reflita sobre cada data, saiba o que 
está acontecendo a sua volta e não esqueça de 
que também precisamos ter fé, esperança e acre-
ditar no nosso povo e na humanidade.
E na próxima edição já teremos os calendários 
do Ciclo de Gestão e Marketing; e de outros 
eventos também. Não esqueça que o Espaço 
Cultural (Seresta) já está com as suas datas de 
2019 na Coluna Social.
Por favor, não deixem de prestigiar a nossa Casa, 
onde tudo é feito exclusivamente para vocês!!!
E, ainda mais, lembrem-se de que a Casa AMNI 
é de todos e que ela conta com a sua ajuda para 
ser cada vez mais profissional e acolhedora.
Mais uma vez solicitamos aos associados que 
nos ajudem a trazer novos associados e novos 
parceiros a fim de nos auxiliar a crescer e a man-
ter erguida a nossa Instituição, a qual deve conti-
nuar sendo, em nossa região, um foco de cultura, 
conhecimento, profissionalismo, amizade e von-
tade de fazer o melhor.
E, para continuarmos a existir e a melhorar sem-

Em outubro de 2008, há aproximadamente 
10 anos, me associei a esta bela Casa, que 

hoje tem 63 anos de existência, e naquele mo-
mento via e vejo esta entidade até hoje com mui-
to respeito, com médicos renomados, professo-
res, secretários de saúde, diretores da Unimed, 
da Unicred...
Este ano é o meu segundo mandato com esta 
Diretoria e hoje entendo cada vez mais a im-
portância de nossa Casa e de sua luta para 
sobreviver. Vejo a nossa Revista 
que é uma grande ferramenta 
de nossa Casa, que permite 
nos mostrarmos como 
profissionais e também 
mostrar a força de 
nossa Instituição, que 
de novo está revita-
lizada, com um site 
mais moderno, nos 
dando apoio em vá-
rios assuntos e even-
tos, com a nossa fes-
ta que a cada ano está 
cada vez mais espeta-
cular, os eventos durante 
o ano em nosso auditório, 
o nosso Ciclo de Gestão e 
Marketing, que nos ajuda a me-
lhorar cada vez mais nos temas  de Li-
derança, Atendimento ao Cliente, Mercado etc...
No ano passado foram realizados muitos even-
tos com o apoio de nossa Casa, com os Labo-
ratórios parceiros e a própria Drogaria Galanti, 
com o intuito de informar e unir cada vez mais a 
nossa classe. O esforço tem sido grande.
São 63 anos de existência, alguns Diretores e 
Presidentes, infelizmente, não estão mais com a 

pre, ajude-nos a cumprir a nossa nobre MIS-
SÃO! Faça parte deste projeto de trabalho e de 
vida.
Temos que nos renovar e reinventar sempre. E 
contamos com a sua ajuda. 
Agora, curta e leia todas as colunas e matérias, 
pois elas são feitas pensando em você e no bem 
de todos nós.
Queridos associados, ainda queremos receber as 
fotos de seus eventos, congressos e viagens. Va-
mos compartilhar as suas emoções e o seu êxito 
em nossa Coluna Social.
Críticas, elogios, dúvidas, matérias e mensagens 
para nossos colunistas – Enviar para: marco.as-
somedni@gmail.com
Não deixe de criticar e colaborar! A sua sugestão 
pode fazer a diferença! Participe!!!
Não esqueça, acesse e curta a nossa página no 
Facebook: “Associação Médica de Nova Igua-
çu”.
Agradecemos a todos pelo imenso carinho!
Até a próxima e muita paz! E esperança tam-
bém!■

gente, mas estão em nossos corações, já que eles 
fizeram a diferença.
E vocês não sabem como é difícil manter esta 
Casa, pois vivemos de nossas mensalidades e de 
doações de parceiros. E não tem sido fácil, pois 
estamos vivendo um momento de crise e não 
podemos olvidar a nossa responsabilidade maior 
de manter a chama AMNI acesa, utilizando to-
das as ferramentas e expedientes possíveis.

Lembre-se, a Casa é nossa, é a nossa base 
de trabalho, é a Casa do Médico. 

Onde tudo é feito com mui-
to carinho para você, por 

isto rogamos sempre que 
prestigiem cada vez 

mais os nossos even-
tos e que enriqueçam 
a nossa revista e site, 
escrevendo artigos, 
pesquisas, critican-
do, elogiando, apre-
sentando propostas 
inovadoras de admi-

nistração, de recicla-
gem, de tratamento etc.

Agora vamos ao que in-
teressa: solicitamos o em-

penho de todos os médicos 
associados e parceiros no sentido 

de trazermos novos associados, pois 
a nossa Casa está envelhecendo e necessita se 
renovar e reinventar. Assim, está na hora de tra-
zermos novos médicos, novos colaboradores e 
novos patrocinadores, pois nenhuma Institui-
ção cresce sem novas ideias, sem uma forma de 
administração mais moderna, mais inteligente, 
mais humana. Ou seja, sem colaboradores com-
prometidos com evolução não seremos nada, 

por isto este chamamento... Vamos convidar e 
envolver novos médicos em nossas atividades... 
Precisamos revitalizar a nossa Casa e contamos 
muito com todos aqueles que reconhecem o 
valor da nossa Casa e desejam de coração que 
ela cresça sempre. Já estamos no século XXI 
há algum tempo. Ou seja, vamos imaginar uma 
AMNI compatível com os novos tempos. Reflita 
sobre isto!
Amo a minha profissão, amo a minha Casa.
Parabéns AMNI pelos seus 63 anos de existência.
E muito obrigado por ter sido acolhido por esta 
Casa de respeito, amizade e união.■

esta grande desgraça que houve no Rio, pois se 
existisse de verdade um bom plano de ação, que 
fosse constantemente treinado, os prejuízos ge-
rais teriam sido bem menores...
Realmente do jeito que as coisas continuam indo 
estamos ficando cada vez mais desamparados, 
pobres e sem futuro!!!Temos que trabalhar mui-
to, mas muito, para vislumbrar alguma esperan-
ça de mudanças. E aprovar urgentemente uma 
NOVA PREVIDÊNCIA!
E, de novo, a nossa esperança são os nossos fi-
lhos, netos, alunos...se a educação acadêmica e 
moral melhorar muito!
Agora, vamos voltar aos nossos trabalhos para o 
mês de fevereiro! Seguem as datas comemorati-
vas mais interessantes, dentre muitas, que pelos 
seus próprios títulos já se revelam:
• 02/04 – Dia Mundial de Conscientização do 

Autismo
• 07/04 – Dia Mundial da Saúde
• 08/04 – Dia Mundial do Combate ao Câncer
• 19/04 – Sexta-feira Santa
• 21/04 – Páscoa e Tiradentes
• 22/04 – Descobrimento do Brasil (1500)
• 23/04 – Dia de São Jorge 
Olhe cada data comemorativa com muita  



6 AMNI | ABRIL 2019

HGNI

DR. JOÉ GONÇALVES SESTELLO
Angiologista e Cirurgião Vascular

CAMPANHA EDUCATIVA “S.O.S. 
HOSPITAL DA POSSE” QUER 
REDUZIR ACIDENTES GRAVES 
COM MOTOCICLISTAS

No ano passado, dos 3.668 acidentados aten-
didos no Hospital Geral de Nova Iguaçu 

(HGNI), 46% (1.686) eram motociclistas, sendo 
que em cerca de 30% dos casos o paciente pre-
cisou ficar internado. Este número cresce verti-
ginosamente e reflete diretamente no aumento 
de gastos do Hospital, que é regional, ou seja, 
atende a população de toda a Baixada Fluminen-
se, além dos acidentados das principais vias ex-
pressas que cortam a região. A preocupação com 
estatísticas tão alarmantes resultou na campanha 
‘SOS Hospital da Posse’ com o intuito de cons-
cientizar os motociclistas sobre a importância 
da pilotagem defensiva e verificação dos equipa-
mentos de segurança. 
Segundo publicação no jornal Folha de São Pau-
lo, a moto é o veículo que mais mata no Brasil. 
Das 37,3 mil mortes ocorridas no trânsito em 
todo o país em 2016, as motocicletas foram res-
ponsáveis por 12,2 mil, ou seja, 32%. Os núme-
ros são do Observatório Nacional de Segurança 
Viária. Apesar de representarem 27% do total 
da frota total de veículos no país, que era de 
97 milhões em 2017, de acordo com dados do 
Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) 
as motocicletas foram responsáveis naquele ano 
por 74% das indenizações pagas pelo DPVAT 
(Seguro de Danos Pessoais Causados por Veícu-
los Automotores de Vias Terrestres). 
Possuímos uma quantidade gigantesca de pesso-
as pilotando moto sem capacete ou após ingerir 
bebida alcoólica e começamos a identificar um 
aumento expressivo de vítimas deste tipo de 
acidente na unidade. Além de demandarem um 
atendimento imediato das equipes, esse paciente 
chega muitas vezes em estado grave, com fratu-
ras expostas e traumatismos cranianos, elevando 
ainda mais o tempo de internação e recuperação. 

Pensando em reduzir o número de acidentes 
de moto que chegam à emergência do HGNI, 
criamos esta campanha em parceria com re-
presentantes de Nilópolis, Mesquita, São João 
de Meriti e Japeri, as polícias Militar, Civil, Ro-
doviária Federal e o Corpo de Bombeiros. Para 
lançar a campanha promovemos o Dia D, em 
05 de abril, envolvendo profissionais do HGNI, 
diversas secretarias municipais de Nova Iguaçu, 
representantes de outras prefeituras e entidades 
parceiras. Foram entregues panfletos educativos 
e os motociclistas receberam orientações sobre a 
importância da direção defensiva e da utilização 
dos equipamentos de segurança, principalmente, 
do capacete.
Um levantamento do Corpo de Bombeiros re-
velou que a maioria dos acidentes de trânsito 
acontece entre quinta-feira e domingo. Por esta 
razão, o Dia D teve este foco, a fim de alcançar 

um maior número de motociclistas que circulam 
no final de semana. Entretanto, as ações em via 
pública permanecerão acontecendo semanal-
mente em parceria com a Secretaria Municipal 
de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana 
de Nova Iguaçu. E, a exemplo de Nova Iguaçu, 
os municípios de Nilópolis, Japeri, São João de 
Meriti e Mesquita também seguirão realizando 
ações de educação no trânsito para motociclistas. 
Com esta campanha, pioneira na Baixada Flu-
minense, que reúne os poderes municipais, 
estaduais e federais, acreditamos que estes dra-
máticos índices sejam reduzidos. É um trabalho 
difícil, mas que não pode parar. O impacto de 
um acidente com motociclistas, quando não é 
fatal, deixa, na maior parte das vezes, sequelas 
permanentes na vida do seu condutor e passa-
geiro. Sem citar os impactos emocionais, físicos 
e financeiros que isso causa.■

Número crescente de acidentes graves com motociclistas gerou campanha regional 
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ORTOPEDIA

DRA. LUMA DUARTE BARBOSA
Ortopedista

Para maiores informações e consultas:
CONI (Clínica Ortopédica Nova Iguaçu)
Rua Quintino Bocaiuva, 77 – Centro / NI
Telefone: (21)2768-2017

DUPUYTREN
A doença de Dupuytren trata-se de uma 

contratura (fibromatose) na palma da 
mão, podendo conduzir à contração em fle-
xão incapacitante da mão, impossibilitando 
o doente de realizar as mais simples ativida-
des da vida diária. A prevalência da doença 
aumenta com a idade, sendo mais frequente 
a partir dos 40 anos e em homens. Há uma 
clara predisposição genética para o desen-
volvimento da doença. Estudos demonstra-
ram que o tabaco e o alcoolismo elevam o 
risco de desenvolver a doença e associações 
estatisticamente significativas foram tam-
bém efetuadas entre o Dupuytren e a Dia-
betes mellitus (DM), tipo I mais que a tipo 
II. E menos consistente é a associação com 
a epilepsia/medicação antiepilética, HIV e 
trabalho manual. 
Inicialmente há um espessamento e retra-
ção da pele, que adquire um aspecto enru-
gado, o que não deve ser confundido com 
calosidades. Posteriormente os pacientes 
podem notar o surgimento de nódulos. Es-
tes são indolores, embora alguns refiram 
sensibilidade ao toque, sensação de prurido 
ou queimação. Com o desenrolar da doença 
os nódulos podem progredir para cordas, 
contraídas e fixas à pele subjacente, poden-
do lembrar o aspecto de tendões flexores, 
e nos estágios mais avançados da doença 
conduzir à flexão, por vezes incapacitante, 
dos dedos. O doente pode ser incapaz de 
colocar a mão reta sobre uma mesa - teste 
de Hueston.
Por ordem decrescente de frequência, o 

dedo mais atingido é: anelar, 5º dedo, 3º 
dedo, 2º dedo, e por fim o 1º dedo. Geral-
mente a doença inicia-se na palma e pro-
paga-se para os dedos, mas é possível es-
tar apenas na palma ou apenas nos dedos. 
Na maioria a doença progride lentamente, 
durante anos. Cerca de 50% dos doentes 
com nódulos desenvolvem cordas, e des-
tes apenas alguns necessitam de tratamento 
cirúrgico. A bilateralidade está presente em 
aproximadamente 59% dos homens e 43% 
das mulheres com a doença. Em 5% dos 
indivíduos pode associar-se à fibromatose 
plantar (no pé), chamada de doença de Le-
dderhose; e em 3% à fibromatose peniana, 
doença de Peyroni.
O tratamento consiste na observação do 
doente até que eventualmente atinja algu-
ma limitação funcional requerendo uma 
intervenção mais agressiva. Há referência 
na literatura ao uso de fisioterapia ou talas 
gessadas no tratamento da doença, contu-
do os estudos realizados demonstraram que 
isoladamente estas técnicas são ineficazes, 
podendo ser úteis no período pós-cirúrgico. 
A injeção intralesional de corticoide mos-
trou bons resultados com a Triancinolona, 
entretanto com 50% de recorrência 1 a 3 
anos após a última injeção. O benefício é 
superior nos estágios mais iniciais da do-
ença – nódulos e cordas ainda com pouca 
contração. 
As principais complicações reportadas após 
a cirurgia são as dificuldades de cicatrização 
na palma, dor, lesão vascular, lesão nervosa 

e infecção da ferida. A taxa de complicações 
aumenta nos casos com contração mais se-
vera e nas reintervenções por recorrência. 
Como já referido anteriormente a recorrên-
cia pós-cirúrgica é considerável e os doen-
tes devem ser alertados que a cirurgia não 
representa uma cura para a doença e que 
outras intervenções cirúrgicas podem ser 
necessárias.
Portanto, quando se fala da doença de Du-
puytren fala-se de uma patologia comum e 
potencialmente incapacitante, podendo im-
possibilitar o paciente, muitas vezes jovem, 
de realizar as mais simples tarefas da vida 
diária. Hoje sabe-se que há uma clara pre-
disposição genética para o desenvolvimento 
da doença, devendo o paciente ser alertado 
de que os genes não se curam e que, por-
tanto, é esperada a recorrência da doença, 
mesmo com o tratamento cirúrgico.
Embora a cirurgia não represente uma cura, 
tem notáveis benefícios funcionais, mas 
tendo em conta que a doença pode evoluir 
durante décadas ou em alguns casos jamais 
provocar limitação funcional, torna-se fun-
damental ponderar o melhor momento para 
intervir. Novos conhecimentos continuam 
a surgir sobre a doença e vários são os cami-
nhos em aberto para novas descobertas.■
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CISBAF

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE GARANTE 
MAIS RECURSOS PARA A BAIXADA

Em reunião com gestores da região, Edmar Santos falou em custeio para maternidades e abertura de leitos de retaguarda

A Secretaria Estadual de Saúde está mostran-
do que dará prioridade à região quando o 

assunto é assistência à Saúde da Baixada Flumi-
nense. Nos três primeiros meses de governo, a 
Secretaria publicou Portarias de cofinanciamen-
to para as UPAs municipais, o SAMU (Central 
de Regulação e bases municipais), a atenção 
especializada e a assistência farmacêutica. Em 
reunião realizada no dia 02 de abril, na SES, com 
gestores da região, Edmar Santos garantiu tam-
bém o custeio para cinco maternidades e a aber-
tura de leitos de retaguarda, a fim de desafogar 
o Hospital Geral de Nova Iguaçu. Dr. João, Pre-
sidente do Cisbaf, nove secretários municipais e 
a Secretária Executiva do Cisbaf  apresentaram a 
agenda prioritária regional para o setor. 
Dr. João, Prefeito de São João de Meriti e Presi-
dente do Cisbaf, abriu a reunião falando da enor-
me dificuldade das prefeituras na construção de 
uma rede de assistência à Saúde adequada diante 
da ausência do Governo do Estado na gestão an-
terior e tantos desafios a serem superados, agra-
vados ao longo dos anos. 
A Secretária Executiva do Cisbaf, Rosangela 
Bello, deu sequência explanando os principais 
problemas da região, como o alto déficit de leitos 
em torno de sete mil; a falta de leitos de retaguar-
da para desafogar os poucos hospitais de emer-
gência (Hospital Geral de Nova Iguaçu, Hospital 
Municipal Moacyr do Carmo e Hospital Estadu-
al Adão Pereira Nunes); a dificuldade de os mu-
nicípios expandirem a cobertura da Estratégia da 
Saúde da Família em 70%; bem como a baixíssi-
ma oferta de serviços na atenção especializada. 
– Para minimizar a questão da atenção especia-
lizada o Cisbaf  implantou o Marque Fácil, onde 
Mesquita e Nilópolis já estão se beneficiando 
com a realização de exames e reduzindo as suas 
filas de espera. Algumas ações podem ser mais 
imediatas, mas precisamos que a Secretaria Es-
tadual assuma um compromisso com a Baixada 
implementando um projeto robusto com ações 
de médio e longo prazo, com olhar regional – 
enfatizou Bello. 
Atento aos pleitos apresentados, o Secretário 
Edmar Santos afirmou que a Secretaria está com 
um olhar sistêmico para a Baixada e já existe um 
projeto para a Saúde acordado com o Gover-
nador. Além das Portarias de cofinanciamento 
publicadas, Edmar garantiu, durante a reunião, 
custeio para as maternidades de Belford Roxo, 
Duque de Caxias, Mesquita, Queimados e São 
João de Meriti. Se comprometeu ainda em estu-
dar as necessidades de Magé e Japeri.
“Vamos aportar recursos de forma continuada 
que ajudarão os gestores a priorizarem o que 
precisam, mas os municípios que receberem co-
financiamento terão contrapartidas a cumprir. 
Não instalar neste momento novos equipamen-
tos estaduais na Baixada, como o Rio Imagem, 
é estratégico, para não sufocarmos a economia 
local. A injeção de novo recurso dá a possibilida-
de de contratação de outros prestadores locais, 

gerando mais impostos”, observou. 
Para tentar solucionar mais rapidamente o gran-
de gargalo da falta de leitos de retaguarda, o 
Secretário irá enviar a equipe da SES para uma 
visita técnica a alguns hospitais sugeridos pelos 
próprios gestores, a fim de verificar a viabilidade. 
A oncologia, outro grave nó na Baixada, também 
está em estudo e o Secretário afirmou que, na se-
quência, além de fortalecer a clínica instalada em 
Duque de Caxias, será aberta uma unidade espe-
cializada. Rosangela Bello lembrou que a Baixa-
da Fluminense é a única região no Brasil que não 
possui um CACON (Centro de Assistência em 
Alta Complexidade em Oncologia).
Participaram ainda da reunião a Subsecretária 

de Gestão da Atenção Integral à Saúde da SES, 
Mariana Scardua, os Secretários de Saúde de Du-
que de Caxias, José Carlos de Oliveira, de Magé, 
Carine Tavares, de Mesquita, Emerson Trindade, 
de Nilópolis, Cláudio Moraes, de Nova Iguaçu, 
Manoel Barreto, de Queimados, Lívia Guedes, 
de São João de Meriti, Márcia Lucas, de Japeri, 
Rafael Alves, o Secretário Adjunto de Saúde de 
Belford Roxo, Arthur Amaral, os Subsecretá-
rios de Nilópolis, Uilen Barbosa, de Nova Igua-
çu, Christian Ferreira, de São João de Meriti, 
Franklin Monteiro, a Diretora Técnica do Cisbaf, 
Márcia Cristina Ribeiro, e o Diretor do HGNI, 
Joé Sestello. Itaguaí e Seropédica não enviaram 
representantes. ■

Dr. João abre a reunião falando das dificuldades dos prefeitos e secretários em cuidar sozinhos da Saúde

Edmar Santos garante novos recursos para a região, além dos repasses já liberados

Gestores saem confiantes da reunião com o Secretário Estadual de Saúde
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CISBAF

SECRETÁRIO DE SAÚDE DE MESQUITA É O NOVO 
PRESIDENTE DO CONSELHO TÉCNICO DO CISBAF

COSEMS-RJ REALIZA NO CISBAF SEMINÁRIO 
REGIONAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS

Emerson Trindade fica à frente das discussões técnicas, e Secretário de Caxias, José Carlos, assume a Vice-presidência

O Cosems-RJ – Conselho de Secretarias Mu-
nicipais de Saúde do Estado do Rio de Ja-

neiro realizou o primeiro Seminário Regional de 
Assistência Farmacêutica no SUS, no dia 19 de 
março, na sede do Cisbaf  – Consórcio Intermuni-
cipal de Saúde da Baixada Fluminense, em Nova 
Iguaçu. O evento contou com a presença do As-
sessor Técnico de Assistência Farmacêutica do 
Cosems-RJ, Manoel Santos, da Vice-presidente 
do CRF - Conselho Regional de Farmácia, Silvana 
França, do Diretor NATSUS/SES, Flavio Afonso 
Badaró, do Assessor Técnico da Fiocruz, Antonio 
Carlos Morais, da Secretária Executiva do Cisbaf, 
Rosangela Bello, da Diretora Técnica do Cisbaf, 
Márcia Cristina Ribeiro, do Diretor Financeiro do 
Cisbaf, Carlos Eduardo Ribeiro, além de profis-
sionais de diversos municípios da Baixada.
Segundo Manoel Santos, uma das propostas do 
seminário é debater o gasto dos municípios com 
o pagamento de multas, seja pela falta de medica-
mentos na ponta do serviço ou pela judicialização. 
Abordar o papel do farmacêutico no serviço pú-
blico também foi outro tema pautado. 
– O farmacêutico no serviço público não é um 
‘entregador’ de medicamentos. Ele interage com 
o conselho regional, com o secretário de Saúde 

do seu município, com a população, 
com os conselhos municipais de 
Saúde, então dele são requeridas ha-
bilidades e competências muito mais 
complexas. A partir dos seminários 
que serão desenvolvidos em todas 
as regiões do estado, iremos elaborar 
um modelo de assistência farmacêu-
tica a ser pactuado entre os secretá-
rios municipais de Saúde e o Conse-
lho Regional de Farmácia do Rio de 
Janeiro – explica o Assessor Técnico. 
Para Rosangela Bello, sediar o primeiro semi-
nário regional foi muito gratificante. “Como a 
nossa missão é tratar a Saúde regionalmente, é 
fundamental acolhermos todas as discussões re-
lacionadas ao SUS, à assistência, à melhoria da 
qualidade, à organização de rede, à metodologia 
de trabalho que tiver esse olhar regional. Enten-
do que esta parceria pode se desdobrar em uma 
série de iniciativas regionais importantes e esta-
remos aqui para apoiar os municípios”, declara. 
A Secretária Executiva acrescentou que o Cisbaf  
já atua especificamente na área farmacêutica fa-
zendo licitações de registros de preços para aqui-
sição de medicamentos que atendam aos manda-

Secretários de Saúde da Baixada Fluminense ele-
geram por unanimidade o Secretário de Saúde 

de Mesquita, Emerson Trindade, como novo Presi-
dente do Conselho Técnico do Cisbaf. A Vice-pre-
sidência ficou com o Secretário de Saúde de Duque 
de Caxias, José Carlos de Oliveira. A reunião rea-
lizada no dia 20 de março, na sede do Consórcio, 
definiu também a agenda de projetos e as ações 
regionais prioritárias a serem apresentadas ao Mi-
nistro da Saúde e ao Secretário Estadual de Saúde. 
Participaram os Secretários de Saúde de Nilópolis, 
Claudio Moraes, de Nova Iguaçu, Manoel Barreto, 
de Queimados, Lívia Guedes, de São João de Me-
riti, Marcia Lucas, o Secretário de Saúde Adjunto 
de Belford Roxo, Arthur Amaral, e a Diretora de 
Urgência de Belford Roxo, Joelma Freitas. 

A Secretária Executiva do Cisbaf, Rosangela Bello, 
conduziu o encontro explanando a agenda da Saú-
de regional. Destacou o Marque Fácil (programa 
de agendamento de procedimentos da atenção es-
pecializada implantado pelo Consórcio em meados 
do ano passado). Bello falou também da publicação 
pela SES – Secretaria de Estado de Saúde da Reso-
lução Nº 1788, de 31 de janeiro de 2019, que ins-
titui cofinanciamento estadual para ampliação do 
acesso à atenção ambulatorial em média e alta com-
plexidade no âmbito do SUS. A proposta é captar o 
recurso para que seja aplicado na Baixada e os mu-
nicípios se beneficiem dos serviços ofertados pelo 
Marque Fácil. Os Secretários de Saúde de Mesquita 
e de Nilópolis, municípios que já aderiram ao pro-
grama, aproveitaram para elogiar o serviço que 

vem reduzindo a fila de espera da população para a 
realização de exames, como ressonâncias, ultrasso-
nografias, colonoscopias, dentre outros.
A expansão da ESF - Estratégia de Saúde da Fa-
mília em 70%, projeto elaborado e precificado 
pelo Consórcio, também foi outro tema da pau-
ta. Bello reforçou a ideia de que o Ministério da 
Saúde e o Governo do Estado precisam ver a 
Baixada como uma região e que ações isoladas 
não irão resolver o problema dos municípios. “A 
Baixada tem um conjunto de propostas para o 
setor. Só precisamos do apoio efetivo dos entes 
federal e estadual, já que os municípios já ultra-
passaram a sua capacidade financeira a fim de 
dar conta de tudo, inclusive o que não é a sua 
obrigação por lei”. ■

Projetos regionais para a Saúde serão apresentados ao Ministro e ao 
Secretário Estadual de Saúde

Emerson Trindade, ao lado do Vice José Carlos (camisa rosa), é o novo 
Presidente do Conselho Técnico do Cisbaf

    Manoel Santos conduz o evento realizado no Cisbaf

Farmacêuticos da Baixada participam do evento

dos judiciais. Com a compra em escala, o custo 
para os municípios é reduzido.■
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HTO BAIXADA

ABRIL PELA SEGURANÇA 
DO PACIENTE

O Unicred Mastercard Black é único, possui benefícios exclusivos e, agora, premiado, foi eleito entre os 10 melhores do Brasil, pela 
CardMonitor*.  Já pensou planejar e realizar suas viagens com comodidade e ter acesso VIP em aeroportos? Ter assistência no 
mundo todo, seguros e proteções para você e sua família? Então, aproveite.  Afinal, um cartão com tanta exclusividade só poderia 
ter, como destino, o sucesso.

Consulte seu gerente de relacionamento e desfrute de todos os benefícios que este premiado cartão tem para lhe oferecer.

unicred.com.br 
   /unicredrjmt

BAIXE OS APLICATIVOS.

*CardMonitor (Empresa Especializada em Estudos e Análises do Mercado de Meios de Pagamento).

Delineando uma visão de futuro, defi-
nindo prioridades de ação, entenden-

do a Qualidade como uma ação contínua de 
planejamento, implementação de processos, 
alinhada à cultura de aprimoramento e exce-
lência com uma abordagem multidisciplinar 

e a participação ativa de pacientes e familia-
res no envolvimento do cuidado, além da 
transparência entre a instituição – sociedade 
e satisfação dos usuários.
Realizado nesta segunda, 08 de abril, Plane-
jamento Estratégico Anual da Qualidade, o 

encontro reuniu Superintendência, Gerên-
cias e Coordenações das unidades geridas 
pela Associação. Dinâmicas e imersão rela-
cionada à humanização na assistência fize-
ram parte da abordagem do cuidado centra-
do no paciente.■
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DR. PAULO SERGIO PERELSON
Oncologista

ONCOLOGIA

A IMPORTÂNCIA DE DISCUTIR MAIS O 
CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO: DIAGNÓSTICO 

PRECOCE E MAIORES CHANCES DE CURA

Em abril, chamamos atenção para um tipo 
de câncer não tão conhecido pela popu-

lação em geral: O câncer de cabeça e pescoço. 
Este nome se dá ao conjunto de tumores que se 
manifestam na boca, na faringe e na laringe, en-
tre outras localizações da cabeça e do pescoço, 
sendo cânceres de cavidade oral e laringe um 
dos tumores mais comuns desta região, e mais 
de 60% deles ocorrem na glote. 
A maioria dos cânceres de cabeça e pescoço se 
inicia nas células escamosas que revestem as su-
perfícies úmidas da região, por exemplo, dentro 
da boca, do nariz e da garganta. Os tumores 
de células escamosas são muitas vezes referidos 
como carcinoma de células escamosas de cabe-
ça e pescoço. Os tumores de cabeça e pescoço 
também podem começar nas glândulas saliva-
res, mas são relativamente raros.
Segundo as estimativas do Instituto Nacional 
do Câncer (INCA), os cânceres de cabeça e pes-
coço são mais frequentes em homens na faixa 
dos 50 anos de idade e representam o segundo 
tipo de doença com maior incidência na popu-
lação masculina e o quinto mais comum entre 
as mulheres. Apesar destes dados, os cânceres 
de cabeça e pescoço representam, aproximada-
mente, apenas 4% dos casos de câncer, fazendo 
com que estes tumores não sejam tão conheci-
dos pela sociedade. 
Estudos mostraram uma grande ligação entre 
o consumo de álcool e de tabaco com os cân-
ceres de cabeça e pescoço, tornando estes dois 
elementos fatores de risco importantes para o 
desenvolvimento destes tumores, especialmen-
te o câncer de boca, orofaringe, hipofaringe e 
laringe. Pelo menos 75% dos cânceres de cabe-
ça e pescoço são causados pelo uso de tabaco 
e álcool. Além disto, outro fator de risco rela-
cionado aos cânceres de cabeça e pescoço é a 
infecção pelo papilomavírus humano (HPV), 
vírus transmitido principalmente pelas relações 
sexuais que atinge a pele e as mucosas. O HPV 
está ligado, particularmente, ao câncer de boca 
e orofaringe, que envolve as amígdalas e base 
da língua.
Em estado inicial, os tumores de cabeça e pes-
coço podem não apresentar sintomas. Porém, 
à medida que o câncer evolui, sinais começam 
a surgir nas regiões afetadas. Os principais sin-
tomas incluem o aparecimento de um nódulo, 
uma ferida que não cicatriza, dor de garganta 
que não melhora, dificuldade para engolir e al-
terações na voz ou rouquidão. Além deles, man-
chas brancas ou vermelhas na gengiva, língua 
ou no revestimento da boca, inchaço da man-

díbula, hemorragias ou dor na boca, dificuldade 
para respirar ou falar, dor ao engolir, dor no 
pescoço ou garganta que não cessa, dores de 
cabeça frequentes, dor ou zumbido nos ouvi-
dos também podem ser sinais da doença. De 
uma forma geral, a existência de algum destes 
sintomas por mais de duas semanas já exige 
atenção. É importante lembrar, entretanto, que 
estes sinais também podem ser causados por 
outras condições clínicas. Se tiver qualquer um 
destes sintomas é necessário conversar com seu 
médico.
Para que estas doenças sejam detectadas de 
forma precoce é indispensável que os pacien-
tes, que identifiquem os fatores de risco dentre 
os seus hábitos, tenham informações sobre os 
cânceres de cabeça e pescoço e procurem fazer 
exames de rotina frequentemente. Por isso, a 
realização de campanhas sobre o tema é essen-
cial para disseminar informações sobre preven-
ção e detecção precoce deste tipo de câncer.
Quando diagnosticado logo no início, as chan-
ces de cura podem chegar a 80%. O diagnós-
tico é feito por meio de avaliação clínica, que 
pode ser realizada por um médico ou mesmo 
um dentista, sem necessidade de equipamentos 
especiais, além de biópsia e exames de imagem, 
como tomografia, ressonância magnética ou 
tomografia por emissão de pósitrons (PET). 
Além disto, para auxiliar no diagnóstico preco-
ce, a prática de ter uma atenção redobrada aos 
sinais que o corpo oferece ajuda muito, princi-
palmente nas áreas de fácil observação como 
pescoço, cabeça e boca. Desta forma, é possível 
tratar precocemente as lesões pré-malignas. 
Levando em consideração os fatores de risco 
para o desenvolvimento de tumores de cabeça 
e pescoço, é possível apontar um conjunto de 
ações que reduzem a chance de aparecimento 
da doença. Evitar o fumo ou parar de fumar e 
reduzir o consumo de álcool diminui conside-
ravelmente a possibilidade de desenvolvimento 
da doença, visto que quanto mais prolongado 
e intenso for o uso do álcool e do fumo (in-
cluindo cigarro, cigarrilha, charuto, narguilé ou 
cachimbo), maior o risco de desenvolvimento 
de tumores na cabeça e pescoço.  Outra ação 
que deve ser tomada como forma fundamental 

de prevenção é a vacinação contra o HPV tanto 
para mulheres quanto para homens. Atualmen-
te, meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 
14 anos já podem tomar a vacina gratuitamente 
no Sistema Único de Saúde. Para outros grupos 
etários a vacina está disponível em serviços pri-
vados de saúde. 
Após o diagnóstico e a análise do avanço da 
doença, os médicos discutirão com o paciente 
as opções de tratamento. Alguns fatores podem 
ser relevantes na escolha do tipo de tratamento, 
como o estado geral de saúde, idade, estadia-
mento da doença, localização exata do tumor, 
idade do paciente, histórico familiar, além de 
outras considerações pessoais. As principais 
opções de tratamento para pacientes com cân-
cer de cabeça e pescoço podem incluir cirur-
gia, radioterapia, quimioterapia e terapia alvo. 
Na maioria dos casos, mais do que um destes 
tratamentos ou uma combinação deles podem 
ser utilizados.
Um grande aliado no diagnóstico da doença é o 
dentista. Muitas vezes ele é o primeiro a entrar 
em contato com o tumor. Sendo assim, muni-
dos de informações a respeito dos tumores de 
cabeça e pescoço, os pacientes (principalmen-
te aqueles que estão dentro dos fatores de ris-
co) precisam manter a frequência de visitas ao 
dentista, conservando a higiene bucal, ficando 
atento aos sinais visíveis da cabeça e do pes-
coço e procurando um especialista caso note 
qualquer anormalidade. ■
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UNIMED NOVA IGUAÇU ELEGE NOVA DIRETORIA
Cooperados da Unimed Nova Iguaçu elege-

ram a nova diretoria executiva (mandato 
2019-2023) durante Assembleia Geral Ordinária, 
ocorrida no dia 18 de março, no auditório da As-
sociação Médica de Nova Iguaçu. Registrando a 
maior votação da história da Cooperativa, foram 
eleitos: Emilson Ferreira Lorca (Diretor-Presi-
dente), Joé Gonçalves Sestello (Vice-Presidente), 
Gilmar de Oliveira Pacheco (Diretor Econômi-
co-Financeiro) e Jorge Luiz Gonçalves Andrade 
(Diretor Administrativo). Também foram esco-
lhidos os membros dos Conselhos Administrati-
vo, Fiscal, Técnico e suplentes.  

VEJA COMO FICARAM OS 
NOVOS CONSELHOS: 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Dr. Adérito das Neves Coelho
Dr. Alex Serpa Biazucci
Dr. Antonio Augusto Monteiro de Abreu
Dr. Carlos Alberto Vianna
Dr. Javert do Carmo Azevedo Filho

CONSELHO FISCAL
Efetivo
Dr. Paulo César Rubem dos Santos
Dr. Carolino Augusto Silva
Dr. Christian Campos Ferreira

SUPLENTES
Dr. Newman Teixeira de Nigro
Dr. Sessim Akl Gajar
Dr. René Ramos Pinheiro

CONSELHO TÉCNICO
Dr. Paulo Arthur Gomes dos Santos
Dr. Paulo Roberto Pereira de Sant’Ana
Dr. Hildoberto Carneiro de Oliveira
Dr. Erick César Mercês
Dr. Mário Vaz
Dr. Adriano Gonçalves Pereira

Jorge Luiz, Emilson (reeleito), Joé e Gilmar (reeleitos) compõem a nova Diretoria executiva

Emilson apresenta o relatório de gestão de 2018, aprovado por unanimidade

UNIMED NOVA IGUAÇU DEBATE HIPERTENSÃO ARTERIA
Beneficiários e público em geral participaram 

de uma mesa redonda sobre Hipertensão 
Arterial, no dia 19 de março, no auditório da 
Associação Médica de Nova Iguaçu. O evento, 
promovido pela Unimed, através de seu setor de 
Medicina Preventiva, teve uma abordagem mul-
tidisciplinar ministrada pela Psicóloga Adriana 
Iannelli, pela nutricionista Paula Pimenta, pela 
Assistente Social Caroline Coutinho e pela En-
fermeira Adkellen Beatriz da Silva. 
– Todos os assuntos debatidos estão relaciona-
dos à patologia, eles se complementam. Daí a di-
nâmica da mesa redonda multidisciplinar ser tão 
interessante e enriquecedora para os pacientes e 
seus familiares. Procuramos também usar uma 
linguagem mais acessível. E, como a maioria já 
conhece a equipe, se sente à vontade para tirar 
dúvidas – explica o Coordenador Luiz Claudio 
Mota. 

Mota observou que a presença de familiares nas 
palestras é cada vez maior, ratificando a impor-
tância do papel e da responsabilidade de cada 
um nesse processo. “A palestra tem ainda esta 

Luiz Claudio ressalta a importância da colaboração da família nesse processo de cuidado

função de provocar a reflexão de cada pessoa. E 
quando ilustramos com situações rotineiras do 
dia a dia percebemos que muitos se identificam e 
assimilam melhor aquela informação”. ■

O Presidente reeleito para o novo mandato con-
duziu a maior parte da assembleia e apresentou 
com detalhes as contas do exercício finalizado 
em 31 de dezembro de 2018, compreendendo o 
relatório de Gestão, o Balanço, o Demonstrativo 
da Conta de Sobras e Perdas, bem como os pa-
receres dos auditores independentes e do Con-
selho Fiscal. Ao falar das sobras, o Presidente 
sugeriu a sua incorporação ao capital social. Ao 
final, relatório e pareceres foram aprovados por 
unanimidade.
Muito satisfeito, Emilson comentou um pouco 
do novo momento da Unimed: “É com muita 
satisfação que iniciamos, a partir deste momen-

to, um movimento de renovação. As empresas 
envelhecem, as pessoas amadurecem e as cor-
porações dos mais variados ramos, obrigatoria-
mente, necessitam formar novas lideranças. Não 
tenho dúvida da importância dos colegas Joé e 
Jorge Luiz ao ingressarem e somarem ao nosso 
grupo. Também tivemos a felicidade de termos 
um Conselho Fiscal e Técnico com pessoas sé-
rias, qualificadas e respeitadas profissionalmente, 
bem como sob o ponto de vista administrativo. 
Eles têm sido fiéis escudeiros dos nossos atos, 
trabalhando sempre em conjunto para que pos-
samos promover o crescimento contínuo e sus-
tentável da nossa Cooperativa”.■
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UNIMED REALIZA DESEJOS DE PACIENTES 
INTERNADOS

A ação visa minimizar o estresse de pacientes graves e de longa permanência

Tomar um sorvete diet de morango, ou 
receber a visita dos netos. O que parece 

ser um simples desejo para qualquer pessoa, 
para os aposentados Belmiro Quirino, 73 anos, 
José Maria Martins, 77 anos, e a dona de casa 
Auriguini Santos, 75 anos, são pedidos quase 
impossíveis de serem realizados por estarem 
internados em um hospital, com restrições ali-
mentares e de saúde. Com o intuito de ameni-
zar o estresse do ambiente hospitalar, a Uni-
med Nova Iguaçu promoveu no dia 05 de abril, 
no Hospital de Clínicas Antônio Paulino, em 
Nilópolis, o 'Dia do Desejo', a fim de comemo-
rar o Dia Mundial da Saúde, celebrado em 07 
de abril. A ação, organizada em absoluto sigilo 
em parceria com profissionais da Cooperativa 
e do Hospital, encheu de alegria e emoção pa-
cientes, familiares e colaboradores do Hospital.  
O primeiro paciente a ser visitado foi o apo-
sentado José Maria, internado há quase um 
mês em consequência de problemas renais. 
Com família grande, ele havia confessado que 
sente muita saudade das netas. E, com lágri-
mas nos olhos e sem conseguir dar uma pa-
lavra, José Maria recebeu no ‘Dia do Desejo’ 
as netas Giovana Martins, 14 anos, Gabriela 
Martins, 7 anos, e Alice Quadros, 2 anos. E, 
além de ganhar o carinho das netas, a presença 
das filhas Cristina Martins e Camila Quadros, e 
dos genros ajudaram a tornar a surpresa ainda 
mais especial.
Belmiro também teve o seu pedido atendido. 

José Maria fica momentaneamente sem palavras diante da visita das 
netas e filhas

Belmiro Quirino olha incrédulo para a taça de sorvete diet de morango Com os olhos marejados, Auriguini Santos expressa sua alegria ao ver o neto

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA COOPERATIVA EVITAM 
DESPESAS DE ATÉ 7,8 MILHÕES

A mediação transparente e eficiente entre 
a Unimed Nova Iguaçu e seus clientes 

nos casos de Notificação de Intermediação 
Preliminar – NIP tem trazido uma significa-
tiva economia aos cofres da Cooperativa. De 
acordo com o gerente de Governança, Riscos 

e Compliance, Fábio Teixeira, do total de 87 
notificações abertas no ano passado na ANS, 
82 foram arquivadas, evitando gastos que po-
deriam chegar à ordem de 7,8 milhões. 
“Este é o valor das multas evitadas para a nos-
sa Cooperativa, fruto da solução consensual 

ágil e eficaz aplicada aos conflitos apresenta-
dos pelos beneficiários. Independente da ra-
zão da NIP, o mais relevante é o trabalho que 
a equipe está desenvolvendo para acautelar as 
pesadas punições empregadas pelo órgão re-
gulador”, enfatiza Teixeira.■

Diabético há 20 anos, já 
apresenta sequelas pelo 
agravamento da doença. 
Mas, como é desobedien-
te, sonhava em tomar um 
sorvete diet de morango. 
E, ao ver a taça cheia do 
seu sorvete preferido, 
ficou incrédulo e sor-
riu de felicidade. "Estou 
surpreso mesmo. Matei 
um pouco a saudade do 
sorvete. Tá uma delícia", 
fala sorrindo como uma 
criança.
A dona de casa Auri-
guini Santos, 75 anos, é 
portadora de problemas 
neurológicos e está internada há dois meses. 
Mesmo falando muito pouco, sempre se re-
corda do neto Nicolas Santos, com 9 anos, e 
revê-lo era o seu maior desejo. Ela está sempre 
acompanhada pelo marido Ewerton Ferreira, 
70 anos. E, para a surpresa dela, não só o neto 
Nicolas apareceu, mas também os dois filhos 
Alexander Santos Ferreira e Evandro Santos. 
Com a família completa, Auriguini nada decla-
rava, mas a expressão de satisfação e os olhos 
marejados davam a certeza do quanto estava 
realizada.
– Com esta simples iniciativa, conseguimos tra-
zer um pouco de alegria, de esperança, fazer 

com que os pacientes esqueçam a doença, o 
tratamento difícil e apenas aproveitem a emo-
ção que o momento lhes proporcionou. Esta 
ação demonstra o nosso cuidado com as pes-
soas. Esta é a nossa essência", comenta a ge-
rente Administrativa da Unimed Nova Iguaçu, 
Juliana Rodrigues.
A psicóloga do Pronil, Alcinéa Andrião Trotta, 
responsável por descobrir os 'desejos' dos pa-
cientes, também não se conteve de tanta emo-
ção. "Não tenho dúvidas que a surpresa causou 
um impacto muito positivo não só nos pacientes, 
como em todos os profissionais e familiares que 
acompanharam a ação", comenta emocionada.■
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SAÚDE BUCAL

Karine C Lima e Jurandir Lima Filho
Reabilitação JK - Implante Reabilitação 
Funcional E Estética

Rua Dr. Thibau nº 80 sala 807 
Centro Empresarial Vianense, centro da 
Cidade de Nova Iguaçu.  
Consultas pelo telefone, ligando para: 
(21) 26672295 • (21) 30263322

DR. JURANDIR LIMA FILHO
Dentista - CRO 14074

Jurandir Lima e Karine C. Lima

CRESCE A PROCURA 
DE PROCEDIMENTOS 
DE ESTÉTICA

A formação de um cirurgião-dentista tem 
foco em todas as funcionalidades de cabe-

ça e pescoço. São poucas as pessoas que sabem 
que o profissional também pode realizar proce-
dimentos estéticos, a partir da reabilitação den-
tária.
Os profissionais atuais têm olhado além da saú-
de bucal dos pacientes, preocupando-se também 
com questões funcionais de harmonização facial. 
Por isto, é crescente a oferta de procedimentos 
na odontologia reabilitadora e estética.
Esta área específica da odontologia se desenvol-
ve cada vez mais tecnicamente, com a evolução 
dos materiais, visando a uma maior satisfação 
dos paciente e assim um melhor atendimento. 
O principal objetivo da odontologia estética é o 
resgate da autoestima, colaborando em aspectos 
físicos, psicológicos e até mesmo na saúde, já 
que boa parte dos problemas estéticos também 
está relacionada a problemas funcionais e para-
funcionais.
A odontologia estética envolve procedimentos 
cada vez mais detalhados, com foco na beleza 
dos dentes, morfologia dentária, harmonização 
facial (visagismo) e cuidados com a saúde do 
paciente. Por isto, neste artigo, você vai conferir 
três procedimentos na área de odontologia esté-
tica que estão em alta.
Os procedimentos mais buscados na odontolo-
gia estética são:
1 - Clareamento dental
O clareamento dental é indicado para pacientes 
que estão insatisfeitos com a coloração de seu 
sorriso e desejam deixá-lo mais branco. O clarea-
mento dental utiliza um gel de alta concentração 
associado a um sistema de luz e, por isto, deve 
ser obrigatoriamente realizado em consultório. 
Contraindicamos os “clareamentos caseiros”. 
Assim, optamos pela execução do tratamento 
pessoalmente, garantindo a eficácia e a técnica 

mais modernas e seguras, sempre considerando 
as peculiaridades e dietas de cada paciente, sendo 
portanto uma prescrição individualizada.

2 - Lentes de contato dental
A lente de contato dental virou febre após a po-
pularização do procedimento por parte das cele-
bridades. As chamadas lentes de contato dentais 
são um tipo de faceta de resina ou porcelana e 
têm como grande diferencial o fato de serem 
muito finas (0,2mm – 0,5mm), quando neces-
sário, exigirem um mínimo desgaste, e preser-
varem o máximo de estrutura dental. Além de 
melhorar a estética dentária, devolve um belo 
sorriso e harmoniza as linhas do sorriso.
3 - Cirurgias de bichectomia
A cirurgia de bichectomia é indicada para aque-
les pacientes que estão insatisfeitos com a apa-
rência facial devido ao volume muito grande 
das bochechas. Para tornar o procedimento de 
sucesso e maior longevidade, reabilitamos os 
dentes recuperando a DVO dos dentes posterio-
res. Consolidando uma estética facial mais jovial 
e atraente.

O procedimento retira cirurgicamente a Bola 
de Bichat, ou seja, o tecido que dá o volume à 
bochecha (gordura), presente no rosto, visando 
modificar e afinar o contorno facial. Trata-se de 
um procedimento relativamente simples, que 
pode ser realizado com anestesia local, em con-
sultório odontológico. ■
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A obstetrícia é uma das primeiras especialida-
des médicas. Os obstetras antigos faziam 

verdadeiros malabarismos para realizar partos 
vaginais, em apresentações anômalas, nas des-
proporções fetopélvicas e nas paradas de pro-
gressão por falta de contração uterina suficiente 
para expulsão do feto. 
A operação cesariana não era cogitada antes do 
surgimento da anestesia, no final do século XIX. 
Mesmo após o uso da penicilina em meados do 
século XX, a operação cesariana ainda tinha li-
mitações. Após 1960, o índice de cesárea era em 
torno de 5%, pois, já não tinha limitações nas 
indicações maternas. Havia um conceito uni-
versal em que as decisões levavam em conta a 
proteção materna e o feto era mero coadjuvante. 
Após 1970, a proteção da higidez fetal, evitando-
-se a anóxia intraparto, aumentou as indicações 
de cesárea para proteção do feto. Os índices de 
cesariana foram aumentando progressivamente 
para 10%, 20%, 30% e chegando em algumas 
instituições a mais de 50%. 

Toda a evolução 
da obstetrícia com 
o uso da ocitoci-
na, da episiotomia, 
dos medicamentos 
para corrigir a in-
coordenação mo-
tora e analgesia do 
parto, assistência 
ao parto pelo obs-
tetra e o inevitável 
afastamento das 
parteiras, culmi-
na nos dias atuais 
com a chamada 
“violência obsté-
trica”. 
O parto humanizado em princípio não é assisti-
do pelo obstetra, como se a especialização fosse 
incompatível com o atendimento humanizado. 
O atendimento respeitoso, comprometido com 
a segurança física e psicológica da gestante, é ati-

tude obrigatória 
de quem atende 
a gestante, de-
vendo ser este 
o considerado 
parto humani-
zado, e não o 
preconceito de 
ser aquele feito 
pelo não mé-
dico.
O plano de 
parto em que a 
mulher escolhe 
o tipo de parto 

e a conduta do médico na sua condução deve 
ser uma atitude obrigatória na relação médi-
co-paciente, que deve ser discutida em cada 
consulta pré-natal e a gestante ser orientada de 
que o mecanismo do trabalho de parto é dinâ-
mico, com mudanças bruscas e imprevisíveis, 
e que o obstetra deve lançar mão de todos os 
recursos para salvaguardar a vida da mãe e/
ou do feto.  
Em cada atitude médica deve sempre ser pesa-
do o custo-benefício e devemos lançar mão de 
todos os recursos disponíveis. A episiotomia, 
a manobra de Kristeller e o uso da ocitocina, 
tido como vilões nos dias atuais, devem ser 
evitados, mas em várias situações são condu-
tas essenciais e salva-vidas. 
Violência obstétrica é ser omisso por medo e 
deixar de realizar quando necessário quaisquer 
dessas medidas que leigos sem conhecimento de 
causa tornam proibidas.■

AMNI INFORMA

DR. HILDOBERTO C. DE OLIVEIRA
Vice-Presidente AMNI

A CHAMADA 
“VIOLÊNCIA 

OBSTÉTRICA”
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CLAUDIO MOURA
Mestre de Cerimonias, Cerimonialista e 
Colunista Social

VIP’s
VIP’S

Com o tema “a Bela e a Fera”, Maria Luíza Chambarelli  
Polinati (Malu) movimentou a cidade no dia 23 de março, em 

sua festa de 15 anos (aniversariou no dia 3). E tudo aconteceu na 
Fantasy Lounge (NI). Fernanda Stogmuller foi a Cerimonialista e 
este Colunista, o Mestre de Cerimônias da noite. Nos registros da 
Vit Produções, alguns momentos da festa da Malu:

A Debutante Malu Chambarelli.
... com seus pais, Karla Chambarelli e Renan Polinatti, e o irmão Enzo, 
seu Príncipe na valsa.

... com a querida Vovó Maria. ... com o Tio, o Vereador de Nova Iguaçu Carlão Chambarelli. 

BY CLAUDIO MOURA
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Malu também recebeu uma bela homenagem dos seus 
amigos.

... e a Debutante Malu, no abraço repleto de amor e carinho de sua 
Mãe, Karla Chambarelli.

Também no dia 23 de março, com o tema Cinderela, Pilar 
Almeida comemorou os seus 15 anos no NI Country Club. 

Nas fotos de Denise Lima e equipe (da D Lima Produ-
ções), outros momentos inesquecíveis da Debutante:

... com seus pais, Rafael Almeida e Viviane Paes Leme.
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... com o Pai Rafael, Elaine Almeida e os Irmãos Rafaela e 
Pedro Rafael.

Da esquerda para a direita: a Avó materna Telma, a Mãe Viviane, o Irmão Pedro Rafa-
el, a Tia Elaine com o Irmão Pedro Rafael no colo, a Debutante Pilar, a Irmã Rafaela, o 
Pai Rafael, a Avó paterna Pilar, o Avô materno Severino e a Bisavó Josefa.

... e no animado e descontraído “Parabéns prá Você”.

... com o Pai Rafael e a Mãe do Coração, a Tia Elaine Almeida.
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MICHELLE CRISTINE
 Psicóloga

SAÚDE MENTAL

Espaço TransformaDOR
Consultório de Psicologia
ATENDIMENTO COM HORA 
MARCADA
Psicólogas:
Kelly Cordeiro dos Santos Alfredo
CRP: 05/51384 | (21) 98958-6511
Michelle Cristine Lourenço da Silva 
Santos
CRP: 05/51340 | (21) 99150-9999
Rua Professora Vênina Correa Torres, 230. 
Sala 807.
Centro - Nova Iguaçu
(Antigo prédio da Unimed, próximo à Via 
Light)

QUANDO A 
ESCUTA DA 
PALAVRA 
PERDE SEU 
VALORAs palavras são como alimentos para o nos-

so psiquismo e estão presentes em todos os 
discursos da nossa vida. É por meio da fala que 
se institui a função da linguagem, que tem impor-
tante influência na constituição do sujeito, passan-
do de geração a geração.  Através da linguagem 
expressamos emoções e sentimentos, compre-
endemos o mundo que nos rodeia. Damos cor, 
sabor, cheiro, representações e sentido a nossa 
existência. 
Ao analisarmos a expressão da palavra, adentra-
mos na questão do valor da escuta. No mundo 
contemporâneo percebemos a fragilidade nos 
vínculos afetivos. Estamos vivendo num mundo 
marcado pela falta de valorização da palavra, aon-
de o sofrimento alheio não é perceptível devido 
à fugacidade do dia a dia, ao individualismo e à 
competição. 
Nas relações humanas não há espaço para o di-
álogo. Além disto, muitos acreditam que o seu 
sofrimento é muito mais doloroso do que o de 
outrem. As pessoas estão preocupadas em falar de 
suas experiências e vivências e não escutam o que 
os outros têm a dizer. Neste sentido, quando a es-
cuta da palavra perde o seu valor, a falta de troca 
de experiências e relações de empatia apontam 
cada vez mais para o isolamento e para a solidão. 
Este fenômeno tem afetado a todos, desde as 
crianças até os adultos, mas principalmente os 
jovens. Observa-se que o sofrimento silencioso 
manifesto através do estado de depressão, do ato 
de violência autoprovocada e do ato de suicídio é 
muito latente entre os adolescentes. 
Atualmente, o sofrimento psíquico na adolescên-
cia, expresso através da violência autoprovocada, 
ato de infligir dor a si mesmo, é uma questão que 
tem aparecido com frequência na clínica, bem 
como nas escolas. Embora não haja uma defini-
ção específica para esse sintoma, devido a cada 
caso ser um caso, é necessária uma escuta apurada 

para identificar o sentido e o que este ato repre-
senta para cada sujeito. No entanto, a violência 
autoprovocada pode ser entendida como a ex-
pressão de um conflito psíquico ou uma maneira 
de lidar com a dor existencial. Em alguns relatos 
esta prática se apresenta como um recurso para 
“aliviar a dor”. Do ponto de vista clínico, quando 
a dor não encontra expressão pela via das palavras 
muitas vezes ela tende a ser revelada pela via do 
ato.
Sabemos que há vários fatores externos e inter-
nos que estão velados num sofrimento extremo. 
Principalmente no que diz respeito aos sujeitos 
enquanto adolescentes. Eles estão vivenciando 
um processo de elaboração do luto referente ao 
período de transição da infância para a adoles-
cência. São convocados a assumir responsabili-
dades; atender as expectativas da família, amigos 
e sociedade; fazer a escolha da profissão e de 
relacionamentos amorosos. Além disto, preci-
sam lidar com frustrações e perdas e reorgani-
zar os ciclos de amizade. Estas questões podem 
gerar um grande conflito na vida psíquica dos  
adolescentes. 
Porém, na maioria das vezes, a dor e o sofrimento 
humano são atribuídos à dificuldade de encontrar 
alguém que escute e reconheça a sua dor. Por ou-
tro lado, há também uma dificuldade do sujeito 
em falar das emoções, por timidez, vergonha e/
ou medo de não ser compreendido pelas pessoas 
que são importantes em sua vida. 
A escuta da palavra é um manejo de intervenção 
que pode ser utilizado como um espaço de diálo-
go entre pais e filhos, famílias, escolas e amigos. O 
espaço de troca nos meios afetivos e sociais, nos 
quais os adolescentes estão inseridos, permite o 
acolhimento e percepção do sofrimento. 

Acreditamos que o primeiro passo para uma in-
tervenção é escutar o que lhe é endereçado e, as-
sim, procurar ajuda de um profissional. Daí, con-
vocamos o sujeito a bem dizer do seu ato, falar e 
expressar aquilo que lhe é mais íntimo e particular, 
para que o mesmo se escute e dê um novo sentido 
a sua dor existencial.
Cabe aqui deixarmos um alerta sobre a manuten-
ção diária no que diz respeito à atenção e cuidado 
com o que se diz, no sentido de não desvalorizar 
a dor do outro.
“A indiferença com o sofrimento do outro é a 
pior forma de violência porque retira do outro 
seu estatuto de humanidade”. 
(Hanna Arendt)■

ABERTO TAMÉM 
PARA ALMOÇO!

A MELHOR CARNE DE SOL DA CIDADE

3745-2555 RUA Dr. LUIZ GUIMARÃES, 1234
CENTRO - NOVA IGUAÇU

De Terça a Domingo
Picanha de Sol e Espetinhos

(Carne, Kafta, Coração, Linguiça, 
Frango e Queijo

Sexta e Sábado
Carne de Sol (Tradicional à noite)
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ENDOCRINOLOGIA

DR. RENATO RAMOS PINHEIRO
Endocrinologista

DIABETES 
MELLITUS TIPO 2

(Parte 01)

Estamos enfrentando duas epi-
demias mundiais. Obesidade e 

diabetes mellitus. A insulina foi desco-
berta em 1921 por  medico cientista 
Dr. Frederic Banting faremos em 2021 
100 anos. A medicina evolui com vários 
estudos científicos visando melhorar a  
qualidade dos pacientes. Estamos tra-
balhando com equipes multidisciplinar 
visando freia  essas epidemias. Existe 
hoje uma interação entre cardiologia e 
endocrinologia. Três grandes estudos 
visando proteção cardíaca e renal.
1. Foi o empa reg. com duração de 3,1 
anos de estudo com 99% doenças car-
diovasculares estabelecida.
2. Estudo Canvas duração de 2,4 anos 
com perfil cardiovascular 66% preven-
ção secundaria e 34% prevenção prima-
ria.
3. ESTUDO DECLARE com 4,5 anos 
60% pacientes sem doenças cardiovas-
culares  r 40% com doenças cardiovas-
culares pré-estabelecidas.

Os medicamentos dos três estudos foi 
o inibidor da proteína presente no rim 
que atua na filtração glomerular.  sglt2 
e sglt1. co transportador de sódio e po-
tássio. 
O ESTUDO DECLARE é o maior e 
mais abrangente estudo de desfecho 
cardiovascular da classe dos inibi-

dores sglt2, o que o torna altamente 
aplicável para o cenário de vida real. 
Hoje nos sabemos que o diabético 
morre mais de insuficiência cardíaca 
com ejeção preservada o ventrículo 
relaxa lentamente.
Esses medicamentos vieram trazer 
uma melhor qualidade de vida. ■
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DERMATOLOGIA

DR.ª CYNTHIA DE SOUZA 
MEYRELLES Dermatologista

MELASMA

Se caracteriza pelo surgimento de 
manchas escuras na pele, mais co-

mumente na face, mas também pode 
ser de ocorrência extrafacial, com aco-
metimento dos braços, pescoço e colo. 
Afeta mais frequentemente as mulheres, 
podendo ser vista também em homens.
Então, vamos tratar?
Ainda um grande desafio para os der-
matologistas, o melasma é uma queixa 
muito comum nos nossos consultórios 
e ainda não temos um tratamento 100% 
eficaz.

Então chamamos de manejo terapêuti-
co a forma como vamos abordar indivi-
dualmente cada caso.
O melhor tratamento é aquele que me-
lhor se adapta à rotina de cada um, mas 
uma conduta simples; porém a mais 
determinante, de resultados mais du-
radouros, é o uso do protetor solar de 
forma adequada.
São muitos os agravantes desta doença, 
mas a exposição solar é o fator que mais 
influencia nas recidivas.
E para melhor adaptação ao uso do 

protetor solar, hoje a indústria farma-
cêutica disponibiliza diversos produtos 
para toda a queixa que possa encontrar, 
com cor, sem cor, seco, hidratante, anti-
poluição e até oral.
E os tratamentos disponíveis podem ser 
prescritos pelo dermatologista, para uso 
em casa, com cremes à base de princí-
pios clareadores e feitos em consultório 
com peelings e lasers.
No último AAD 2019, American Aca-
demy of  Dermatology, mais um prin-
cípio ativo foi aprovado com grande 
resultado, a cisteamina.
No Brasil, só disponibilizado por al-
gumas farmácias de manipulação para 
venda sob prescrição.
Mas o mais importante, e que devemos 
trabalhar incansavelmente, é o entendi-
mento do paciente sobre sua doença.
Todo paciente que chega ao médico 
vem com muita expectativa de que você 
é o que vai “curar” a mancha dele, po-
rém, isso não vai acontecer, pois se trata 
de uma doença crônica. Entretanto, o 
tratamento pode ser muito bom, se essa 
parceria for bem definida logo na pri-
meira consulta.■
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BRUNA REZENDE
Produtora de Eventos

CHEGOU O TÃO 
SONHADO MOMENTO 

DE DEBUTAR!  
O QUE FAZER?  

POR ONDE COMEÇAR?
São tantos questionamentos que fica di-

fícil organizá-los. Lembre-se da frase 
que sempre uso em todos os artigos: com 
organização e planejamento conseguimos 
nossos objetivos! Não é tarefa fácil or-
ganizar um evento, principalmente o tão 
sonhado 15 anos! Para isso seguem algu-
mas dicas primordiais que não devem fi-
car de fora da elaboração de seu projeto. 
Estas dicas vão ajudar tanto profissionais 
de eventos quanto quem nunca organizou 
uma festa.
Planejamento dos gastos
Antes de qualquer coisa, comece com um 
orçamento prévio dos eventuais gastos 
que você terá ao produzir o evento, não 
importa se vai ser uma festa pequena ou 
uma grande festança. Ao planejar seus 
gastos, você terá melhores condições de 
se preparar para possíveis contratempos e 
evitar prejuízos. Para facilitar monte uma 
planilha de gastos para auxiliá-lo na hora 
de calcular os gastos da festa.
Lembre-se de ser o mais organizado possí-
vel, sem deixar decisões importantes para 
a última hora. Além disto, é essencial sa-
ber exatamente tudo o que será necessário 
para que o evento aconteça de acordo com 
seus planos. E, sempre que você conseguir, 
corte gastos que não são indispensáveis, 
com a finalidade de economizar no valor 
total da festa.
Local do evento
Faça uma estimativa de quantas pessoas 
serão convidadas, com o intuito de encon-
trar um local adequado. No caso de festas 
de pequeno porte, é possível até realizar o 
evento em um salão de festas ou um sítio. 
Independentemente do tamanho, não es-
queça que o lugar precisa ter capacidade 
para o número previsto de convidados, 
bem como as exigências sanitárias e de 
segurança para evitar problemas. E preste 
atenção na questão logística, como as ruas 
de acesso e as opções de estacionamento 
perto do local.
Data e o horário
Quando chegar a vez de definir a data da 
festa, pense duas vezes para não cometer 
erros. Por exemplo: nem cogite a hipótese 
de marcar o evento muito perto de um fe-
riado, afinal muitas pessoas costumam via-

jar e emendar os dias livres. Outro cuidado 
diz respeito a semanas de provas, visto que 
o público-alvo da festa é adolescente, ou 
seja, quem ainda está na escola e precisa 
passar um bom tempo estudando para 
provas, que podem cair em semanas espe-
cíficas, dificultando a presença em festas.
Em relação ao agendamento do horário, o 
principal cuidado está ligado ao dia da se-
mana. Se for um evento agendado para um 
dia útil, começar tarde é sinônimo de fra-
casso, mesmo se a aniversariante for muito 
popular. Por sua vez, festas que acontecem 
em dias anteriores a sábados e domingos 
podem começar e acabar tarde. Só não vale 
começar tarde mas ter que terminar a di-
versão cedo, seja porque o local não per-
mite som até altas horas ou por qualquer 
outro motivo.
Verifique o estilo da aniversariante para 
decorar corretamente
Comece a decorar com base nos gostos da 
adolescente, a fim de que a festa represente 
o estilo da jovem. Pesquise ideias criativas 
e, se você não tiver familiaridade com de-
coração, contrate um decorador, que sa-
berá exatamente como satisfazer a aniver-
sariante e os convidados. Uma tendência 
bem bacana é fazer uma festa de 15 anos 
temática.

Adote critérios para a lista de convida-
dos
Esta é a parte mais complexa, quem convi-
dar? Claro que dá vontade de chamar todo 
mundo que você conhece para uma festa, 
mas o ideal é estabelecer critérios para a 
lista de convidados incluir somente quem é 
especial. Sendo assim, explique para a ani-
versariante que ela deve pensar em pessoas 
que fazem parte da vida dela. Se a capaci-
dade do local não comportar o número de 
possíveis convidados, recomenda-se cortar 
com base no contato e na intimidade. Isto 
é, convidar parentes por obrigação e deixar 
amigos de fora não é uma boa pedida, afi-
nal, há familiares que são distantes ou que 
só costumam ficar no jantar.
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Coloque todas as informações no con-
vite
Ao elaborar o convite, insira todas as in-
formações necessárias para os convidados 
saberem como se vestir e como chegar 
ao local, assim como o horário em que a 
festa começará. O design do convite pre-
cisa estar em sintonia com o tema e, con-
sequentemente, com a decoração. Além 
disto, tente enviar os convites o mais cedo 
possível, para que a confirmação também 
não demore. E também é possível enviar 
convites virtuais, dependendo da situação.
Atração especial
Se sobrar uma grana, é possível usar o di-
nheiro para deixar a festa de 15 anos ainda 
mais interessante. Por isto, contrate uma 
atração especial, como um ator famoso 
para dançar com a aniversariante, um DJ 
conhecido pelos jovens, um humorista 
para entreter os convidados, robô, equipe 
de animação, personagens ou uma banda 
para tocar uma música especial.
Definir quem irá filmar e fotografar
Antes de definir sobre esta questão, veja o 
portfólio dos profissionais, com a finalida-
de de assegurar um trabalho de qualidade. 
Se você escolher alguém incompetente, 
não terá como voltar no tempo e registrar 
os mesmos momentos novamente.
Acerte na seleção musical
Seja banda ou DJ, quem ficar responsável 
pelas músicas deve estar antenado nas ten-

dências musicais, afinal de contas uma fes-
ta animada depende muito da música para 
ser um sucesso entre a garotada, que está 
cada vez mais exigente.
Iluminação
Um dos aspectos que ajuda a dar um clima 
para a festa é a iluminação. Pensando nisto, 
certifique-se de que os equipamentos uti-
lizados darão conta do recado e contrate 
alguém capaz de criar efeitos visuais bo-
nitos e que acompanhem cada momento 
do evento.
Tome cuidado com a sonorização
Como a música é essencial para o êxito da 
comemoração, tome cuidados para a sono-
rização ser perfeita. Isto vale também para 

os momentos em que as pessoas fizerem 
discursos usando microfones ou quando 
for exibida uma apresentação de vídeos ou 
fotos.
Lembre-se das lembrancinhas
Por mais que tudo ocorra como progra-
mado, é imprescindível garantir que os 
convidados se lembrem da festa a partir 
de lembrancinhas. É possível apostar em 
itens engraçados ou tradicionais. Tudo vai 
depender do estilo da aniversariante.
Contrate um produtor/cerimonialista 
O cerimonial de debutante não engloba só a 
parte das homenagens e da valsa, mas toda 
a festa de 15 anos. Por isto, é sempre bom 
ficar atento até nos mínimos detalhes.■
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VIDA SAUDÁVEL

RAPHAEL SACRAMENTO
Profissional de Educação Física

O QUE DEVO 
TREINAR PRIMEIRO? 

AERÓBICOS OU 
MUSCULAÇÃO?

Uma dúvida constante é sobre qual o ideal 
para um bom desempenho nos treinamen-

tos, praticar atividade aeróbica antes e depois 
do treino de força (musculação) ou vice-versa? 
Quem treina já deve ter tido esta dúvida, eu mes-
mo já respondi várias vezes, e para cada indiví-
duo foi uma resposta diferente, pois devemos 
analisar vários fatores para se chegar próximo 
ao ideal para cada um. Temos para os dois ca-
sos vantagens e desvantagens, e em cada caso 
deve-se analisar qual será a melhor estratégia a 
ser adotada.
AERÓBICO ANTES E MUSCULAÇÃO DE-
POIS:
Vantagens - estimula a desenvolver a capacidade 
aeróbica por ser executada primeiro, liberando 
endorfinas e deixando o corpo mais relaxado. É 
mais indicada para os iniciantes, pois estimula a 
circulação sanguínea geral e a pessoa fica mais 

disposta para executar o treino de musculação.
Desvantagens – pode haver uma redução no 
nível de força porque os estoques de glicogênio 
muscular e hepático ficaram reduzidos pelo trei-
no aeróbico, logo o treino de força não suporta-
rá altas intensidades ou volume alto.
MUSCULAÇÃO ANTES E AERÓBICO DE-
POIS:
Vantagens – ao começar pelo treino de força 
(musculação), o seu corpo estará mais descan-
sado e você conseguirá treinar com cargas mais 
altas. É o mais indicado para quem quer ganhar 
massa muscular. Também pode ser uma estra-

tégia para quem quer 
emagrecer, pois o or-
ganismo utiliza o gli-
cogênio como fonte de 
energia na musculação, 
deixando os estoques 
baixos para posterior-
mente o exercício ae-
róbico usar os ácidos 
graxos (gorduras) como 
fonte de energia.
Desvantagens – o rendi-
mento no aeróbico fica 
prejudicado por uma 
questão mais localizada, 

tipo: treinar muscula-
ção para as pernas e 
correr depois, nesse 
caso as pernas ficam 
“pesadas” devido ao 
acúmulo de sangue 
localizado pelo treino 
na musculação. A pes-
soa não consegue ter 
um bom rendimento, 
e se forçar demais ain-
da pode ocorrer uma 
lesão.

Estes foram alguns pontos importantes, mas o 
principal é a pessoa fazer a sequência em que ela 
se sente melhor; e que ela se motive a praticar ati-
vidade física. A alternância é benéfica, pois evita 
do corpo se acostumar. Mesmo que a pessoa não 
faça no mesmo dia o ideal é nunca abandonar os 
treinos de força e treinos aeróbicos, pois ambos 
têm influência direta na melhora da qualidade de 
vida.■

Raphael Sacramento
Personal Trainer
CREF 022508 G/RJ
Tel.: 9922-77878
raphasacramento@yahoo.com.br
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ALESSANDRA MUNCK
Diretora Comercial - Gráfica Colormarc

Fazer o processo de impressão desta ilustre 
revista – O Esteto, já nos deixa muito or-

gulhosos, agora com este convite para partici-
parmos de forma mais ativa na construção de 
conteúdo com uma coluna onde poderemos dar 
dicas, tirar dúvidas e mostrar para vocês o nosso 
mundo de cores, papéis e infinitas possibilidades 
nos enche de muita satisfação. Sou Alessandra 
Munck, Diretora Comercial da Gráfica Color-
marc.
Antes de uma boa impressão, nos bastidores, 
temos um profissional de muita importância e 
responsabilidade que é o designer gráfico. Res-
ponsável por grande parte dos trabalhos expos-
tos nos mais diversos meios de comunicação 
como: sites, revistas, jornais, mídias sociais, jo-
gos e assim por diante. Basicamente o designer 
gráfico desenvolve processos de comunicação 
visual através de imagens, animações e textos. 
Utiliza e explora suas habilidades em desenho, 
estética, diagramação e é lógico muita criativida-
de.  É a pessoa responsável pela criação visual de 
processos técnicos e criativos para emitir ideias, 
conceitos e transmitir mensagens.
Mas hoje, com os celulares cada vez com mais 
recursos, com tecnologias avançadas, muitos de 
nós achamos que o processo de criação de um 
layout se tornou mais fácil e que uma arte “bo-

nita” feita no próprio celular pode ser enviada 
para impressão.
Só que não é bem assim...
Quem nunca pegou panfletos na rua onde as 
imagens estão distorcidas? Ou as letras estão ile-
gíveis? Possivelmente esse material não foi feito 
por um profissional qualificado. E não por culpa 
da qualidade de impressão da gráfica onde o ma-

terial foi impresso. 
Para um layout de qualidade, que gere resultado 
e tenha como uma das suas finalidades fixar a 
marca junto ao consumidor, precisamos de uma 
comunicação eficiente e para isso deixo algumas 
dicas básicas:
• Imagens de qualidade, com resolução ade-

quada para o tipo de material a ser desenvol-
vido;

• Fontes adequadas, tornando a mensagem 
clara e objetiva;

• Equilíbrio nas cores, priorizando sempre as 
cores da empresa;

• Manter um padrão visual nas peças desen-
volvidas;

• Pesquisar as melhores práticas no mercado – 
Benchmarking; e

• Criar personas – tentativa de identificar e 
conhecer o seu cliente em um nível mais 
individualizado.

Seguindo estas dicas a comunicação da sua Em-
presa será muito mais assertiva.
Vale lembrar que, mesmo que o mundo este-
ja cada vez mais globalizado e muitas pessoas 

imersas nas novas tecnologias, ainda existe uma 
parcela da sociedade que não se encontra pre-
sente no universo chamado “internet”.  Fazer 
uma comunicação direcionada para pessoas fí-
sicas é completamente diferente da maneira que 
falamos com o público estabelecido no ambiente 
virtual. Não podemos usar os mesmos critérios.
Portanto, investir em materiais impressos ainda 
é uma ótima opção. Pois você consegue alcançar 
uma gama mais extensa do seu público, gerando 
mais chances de atingir melhores resultados para 
o seu negócio.
Espero ter esclarecido algumas dúvidas dos lei-
tores, até a próxima edição.■

Para maiores informações:
Gráfica Colormarc 
Rua Presidente Vargas, 106 Comendador Soares 
/ NI
Tel: 2882-5400
Whatsapp: 96417-8381

A IMPORTÂNCIA DA 
IMPRESSÃO DE QUALIDADE EM 

SEU MATERIAL GRÁFICO
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DR. LAFAYETTE SUZANO
Cardiologista e ama cultura

O PEQUENO NICOLAU: 
PRIMEIROS PASSOS 
DA VIDA

Para muitos adultos, lembrar da infância 
os remete a bons momentos da vida, 

talvez os melhores momentos compara-
dos às dúvidas e conflitos da adolescência, 
às preocupações excessivas do período de 
adulto, e (àqueles que chegaram lá) à de-
cadência física da velhice. A infância, para 
muitos, é um momento em que delegamos 
nossa segurança aos pais, como também 
toda a responsabilidade das decisões que a 
vida carrega. Além disso, aprendemos aos 
poucos, as regras  normas da vida social, que 
vão gradualmente se inserindo em nosso re-
pertório de convívio com os outros. Bem, 
existem vários livros que descrevem esse 
período, como "Os meninos da rua Paulo", 
Capitães de areia", este, de Jorge Amado; 
mas no caso citarei o livro do PEQUENO 
NICOLAU. De fato são vários pequenos li-
vros, que depois se tornaram dois filmes, e 
que contam pequenas histórias do menino 
francês (de fato do mundo todo!) chamado 
Nicolau. Criado pelo escritor francês René 
Goscinny (o mesmo que criou o gaulês As-

terix), e que teve como companheiro o bri-
lhante desenhista francês Jean Sempé, suas 
primeiras histórias foram lançadas em 1959 
e a dupla se manteve unida até 1962, tempo 
suficiente para criar centenas de histórias da 
vida deste personagem central. Menino de 
seus sete ou oito anos, o qual descreve vá-
rios episódios de suas experiências de vida 
(descreve em primeira pessoa, como se fos-
se um "repórter"), mas se centraliza princi-
palmente em sua escola, onde conhece vá-
rios outros meninos, que também são seus 
vizinhos (na época a escola francesa não era 
mista). Os episódios são muito engraçados 
e nos fazem rir, pelos fatos inusitados e 
hilários em que Nicolau e seus amigos se 
envolvem. Ali, vemos Geoffroy, amigo que 
tem um pai rico e que compra tudo para 
ele. Ou Agnan, que é o primeiro da turma 
e o orgulho da professora; ou ainda Eudes, 
que é muito forte e se irrita com facilidade, 
e tem sempre o desejo de dar um soco no 
nariz de Agnan, mas não o faz, pois Agnan 
usa óculos!. Ou ainda Alceste, seu melhor 
amigo, que é gordo e não consegue parar 

de comer, não importando qual seja a situ-
ação vivida (mesmo quando Nicolau está 
doente). Ou ainda Clotaire, que é sempre o 
último da turma e se lamenta de não con-
seguir aprender. Os livros são divididos em 
pequenos contos, onde Nicolau descreve 
suas descobertas e os caminhos, nem sem-
pre fáceis, de se viver. Num dos episódios, 
Nicolau descreve a foto da turma (típica), 
que a professora arranjou, e disse que seria 
"uma foto para toda a vida". As confusões 
que os alunos criam são enormes, o que ir-
rita profundamente a professora, e o fotó-
grafo, chegando a ameaçar de não tirar uma 
foto, até que consegue tirá-la, mas acontece 
que ele (fotógrafo) some, levando a "lem-
brança das crianças embora". Ou ainda na 
brincadeira de "cowboy", onde todos que-
rem ser o "mocinho" e ninguém quer ser 
o "índio" vilão, até que devido a uma briga 
entre os meninos, o pai de Nicolau inter-
vém e se propõe a ser o índio, sendo amar-
rado pelas crianças numa árvore, ficando 
abandonado, já que os meninos saem para 
comer um bolo fresquinho feito pela mãe 
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25/04
30/05
27/06
25/07
29/08

26/09
31/10
28/11
19/12 (Natalina)

ESPAÇO CULTURAL 
2019
Queridos associados segue 
abaixo o calendário 2019 de 
nossa famosa festa mensal e 
tradicional, a nossa seresta da 
amizade, da música e das artes.
Venha nos prestigiar, esse evento 
é seu...
Venha participar e entender 
por que é tão bom celebrar a 
amizade e a família AMNI. Saia 
do marasmo. Venha interagir!!
Queremos vocês aqui conosco!!!

Espaço Cultural (sempre às quintas – a partir das 19:30):

de Nicolau. Noutro episódio Clotaire, sem-
pre o último da turma, ganha óculos, pois 
o oftalmologista havia dito que seu mal de-
sempenho na escola seria por um problema 
visual. Motivo de curiosidade quando che-
ga portando óculos, e de inveja, por Agnan 
(o primeiro da turma), Clotaire apesar dos 
óculos, após várias peripécias, continuou 
sendo.... o último da turma!! Ou ainda o 
episódio onde a mãe de Nicolau convida 
uma amiga para um chá da tarde, mas a 
amiga tinha uma menina, aproximadamen-
te da idade de Nicolau, chamada Louisette. 
Nicolau, inicialmente não gostaria de rece-
ber a filha da amiga (por preconceito), mas 
acaba vendo que Louisette é extremamente 
inteligente e astuciosa, pois ao chutar uma 
bola quebra o vidro de uma janela, e como 

menina à época não jogava bola de futebol, 
a culpa recai em Nicolau, ficando Louisette 
quieta,  observando a punição da mãe de 
Nicolau, sobre o menino. Mesmo assim, ao 
fim do conto, Nicolau sonha em se casar 
com ela!! Os contos são cheios de um hu-
mor contagiante, sutil, e repleto daquela in-
genuidade da infância. Porém, ao ler o livro, 
o que me causa mais espanto e curiosidade 
são os elementos do "início de maturidade" 
das crianças, que parecem copiar o que os 
adultos fazem. Ali, os "sentimentos positi-
vos" de sociabilidade, respeito, tolerância e 
entendimento das regras sociais aparecem, 
como também surgem os "sentimentos ne-
gativos" de egoísmo, vaidade, a manipula-
ção do outro, o preconceito, a inveja, ou até 
mesmo da violência, que transparecem nes-

sa descrição do 
universo infantil 
feito pelo escritor 
Goscinny. Como 
diz literalmente 
em entrevista, o 
psicanalista Con-
tardo Caligaris 
comenta que ele 
"teme as multi-
dões e as crian-
ças", pois naquela 
idade vários dos 
elementos consti-
tutivos do adulto 
já estão presen-
tes. No mundo 

atual, onde o entretenimento dos jovens 
passa quase que obrigatoriamente por jogos 
e disputas digitais, e onde a subjetividade é 
simplificada para um único objetivo, que 
é "ganhar da máquina", ler o PEQUENO 
NICOLAU é se inserir e submergir no uni-
verso infantil, e descobrir uma riqueza de 
subjetividades, através dos chistes (do hu-
mor e  da comédia), onde Freud descobriu 
um universo de significados, na aparente 
"naturalidade" prazerosa e ingênua de nos-
sas risadas cotidianas, onde consegue nos 
dizer muito sobre os elementos que cons-
tituem os adultos, e de seus dilemas univer-
sais, independente de nossa idade. ■
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Cardiologista

MEUS CAROS!
Dando seguimento à série restaurantes clássi-

cos, hoje vou falar sobre meu retorno a um 
lugar clássico da zona sul carioca, lugar de muitas 
histórias, berço de encontros da classe subversi-
va dos anos 70, daqueles artistas que brincavam 
de ser comunistas, boêmios, notívagos, lugar da 
cena cultural da década de 80. Clássico com seus 
vitrôs dos anos 50 e decoração art deco. Durante 
muito tempo teve ao seu lado o teatro da Lagoa, 
e quando íamos ao teatro já ficávamos nos pro-
gramando para, após a saída, sentar em uma de 
suas mesas para saborear o sempre geladíssimo 
chopp e, para quem já sabe, estou falando do 
Bar Lagoa e seus 80 anos de tradição. Continua 
cheio como sempre, com os garçons antipáticos 
e velhinhos como antigamente, e que todos os 
frequentadores adoram, com artistas da antiga 
como sempre; no domingo que eu fui, lá estava 
o Tonico Pereira tomando um chopp e comendo 
uma porção de palmito. Haviam os subversivos 
como sempre, todavia, hoje não são mais sub-
versivos, são socialistas de shopping que estavam 
lá tentando panfletar em prol do pilantra-mor 
que nesta data fazia um ano que nos brindava 
com sua prisão. O Bar Lagoa continua o mesmo, 
fomos atendidos por um senhorzinho que tinha 
no crachá seu nome e o ano em que começou a 
trabalhar lá (1984), assim como os outros, qua-
se que tivemos que pedir autorização a ele para 
nos servir. Pedimos um clássico couvert, que é 

composto classicamente de pão, manteiga, patê 
e picles, e umas malziebiers, nada mais clássico. 
Vi em diversas mesas que o clássico bife à mila-
neza com salada de batata é e continua sendo a 
grande pedida, além de outro clássico, o lingua-
do grelhado à Belle Meunière, além do salsichão 
frito e o filé Oswaldo Aranha. Então, fomos de 
clássicos, filé à parmegiana com arroz e batata e 
filé de peixe grelhado com molho de camarão. 
Todos bem servidos e sem frescura pelo nosso 
senhorzinho. Os pratos vêm rapidamente, com 
pouca espera a gente já estava saboreando aque-

les clássicos cariocas. De sobremesa: apple stru-
del com creme de chantilly batido, como sempre 
foi ....divino, e aquele cafezinho carioca. O que 
mais dizer deste estabelecimento que está embu-
tido na cena carioca? Um CLÁSSICO! Os anos 
passam e o Bar Lagoa vai continuar lá esperando 
todos aqueles que queiram curtir bons momen-
tos à beira da Lagoa Rodrigo de Freitas. Depois 
disto! Só um passeio para curtir o fim de tarde na 
orla da Lagoa e assistir à fauna e à flora carioca 
desfilando pelas calçadas e ciclovias.
Sejam felizes, amigos!!!■
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IV CONGRESSO DE PEDIATRIA DA UFRJ

ESPAÇO CULTURAL / SERESTA 2019

No período de 04 a 06 deste mês, foi realiza-
do no Windsor Barra, no Rio de Janeiro, o 

IV Congresso de Pediatria da UFRJ, com o tema 
principal: “Pediatria Geral e suas áreas de Atua-
ção: Somando Conhecimentos”.
Nesta quarta edição os temas foram  
cuidadosamente selecionados pela Comissão 
Científica, tendo como objetivo principal integrar 
o pediatra geral com o especialista pediátrico nas 
suas diversas áreas de atuação, ambos trabalhando  
em prol do cuidado do paciente, com ênfase 
no papel do pediatra geral como articulador do  
cuidado integral à saúde da criança. 
E ficamos muito felizes em ver os médicos  
de nossa Região participando e trocando  
experiências, pois temos que estar sempre nos  
atualizando.
Parabéns!■

E começamos com mais uma temporada do 
nosso Espaço Cultural. E que saudades de 

ver e estar com os amigos! Continuamos cele-
brando a amizade, a alegria, as artes e a música, 
que nos iluminam e deliciam. Venha participar 
desse encontro, pois ele é feito com muito ca-
rinho e amor. Acompanhem as datas e venham 
nos prestigiar, pois a Casa é sua!!!■

Dr.ª Rafaela Baroni, Dr.ª Cristiane Vaz e Dr.ª 
Andrea Paiva

Dr.ª Cristiane Vaz e a Professora Izabel Calland 
(Presidente do Congresso)

Dr.ª Cristiane Vaz, Professor Evandro Prado e Dr.ª Andrea Paiva Dr.ª Melissa Duarte, Dr.ª Juliana Rodrigues, Dr.ª Cristiane Vaz,  
Dr.ª Rachell Cerqueira,  Dr.ª Letícia Paúra e Dr.ª Andrea Paiva
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