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OLÁ LEITORES!
Como sabem eu trabalho com notícias o 

tempo inteiro e, confesso: muitas vezes chega 
a ser sufocante abrir o jornal (ou a internet) 
e ler o tanto de notícias tristes e desanima-
doras que nos chegam todos os dias, como 
uma avalanche. Tenho certeza de que muitos 
concordam comigo. Existe aquela máxima de 
que boas notícias não vendem, não dão ibope. 
O problema é que isto gera uma onda de pes-
simismo, parecendo que vivemos apenas ro-
deados de tristeza. Mas a verdade não é bem 
esta. Há muitas coisas boas acontecendo ao 
nosso redor e elas merecem ser divulgadas. E 
celebradas também!
Por isto é com muita alegria que venho obser-
vando um movimento de incentivo à divulga-
ção dessas matérias. Páginas como Razões 
para Acreditar, Só Notícia Boa, Rio de Boas No-
tícias, Jornal de Boas Notícias, Olha que Legal, 
por exemplo, são algumas dessas iniciativas 
que chegam como um sopro de renovação e 
de esperança também. Vale a pena dar uma 
espiada e se deixar contaminar pela positivida-
de que vem desses conteúdos. 
Vivemos num mundo que não tem mais fron-
teiras para a informação. Portanto, tudo o que 
acontece precisa sim ser divulgado para che-
gar ao conhecimento público. Mas é tão bom 
quando existe um equilíbrio nessas notícias, 
não é mesmo?
Desejo um ótimo finalzinho de mês a todos. E 
até mês que vem!

O ESTETO

NestaEdição
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NOVEMBRO: VIVA A AMNI E VIVA 2020 
(QUASE CHEGANDO)

COM A PALAVRA AMNI

AMNI ADMINISTRAÇÃO - “AMNI: a nossa Casa”

MARCO 
ANTONIO B 
NUNES

ESCRITO POR:

• Gestor AMNI
• BN Consultoria

Em novembro de 2012, começamos com gran-
des mudanças para a revitalização de nossa 

Casa.
A primeira mudança foi o estabelecimento de 
um modo de administração mais profissional 
e totalmente voltado para o Associado, os par-
ceiros e a própria AMNI. Desde então temos um 
administrador (este que vos escreve) voltado e 
focado totalmente no progresso efetivo de nossa 
Casa; pois não se esqueçam que não temos fins 
lucrativos. É importante lembrar também que é 
muito difícil fazer tantas coisas sem a ajuda dos 
parceiros, patrocinadores e do nosso querido 
associado, com a sua mensalidade e constante 
participação. Enfim, não é fácil manter atualizada 
toda esta estrutura.
Assim, neste ano estamos celebrando 07 anos 
de permanente renovação, muito trabalho e mui-
tas alegrias.
Para a gente tem sido um grande prazer e eu só 
tenho a agradecer: a nossa equipe (Secretaria e 
staff AMNI: Beatriz Santos, Rogério Mata e José 
Roberto Otaviano), aos parceiros, aos patrocina-
dores e a nossa querida Diretoria, que nos apoia, 
escuta e nos incentiva cada vez mais a trabalhar, 
investir e entender a importância de nossa Insti-
tuição. E logicamente não podemos esquecer dos 
nossos queridos associados, que nos prestigiam 
e apoiam em todas as nossas ações e iniciativas.
E também temos que destacar a nossa mara-
vilhosa Revista, que mais uma vez está de cara 
nova (e que é uma importante ferramenta de 
comunicação direta com nossos associados, 
parceiros e pacientes); o nosso Site no ar (www.
amni.org.br – mais atualizado e moderno); os 
nossos eventos (e mais eventos e parcerias em 
atividades fora da Associação); a nossa Festa da 
AMNI e do Médico; a reforma de nossa sede e o 
nosso Clube de Benefícios (empresas parceiras 
com descontos e vantagens).
Este ano está quase terminando, mas foi um 
grande ano, repleto de aprendizados.  Não foi fácil 
nem para a Associação e nem para vocês, pois 
infelizmente ainda estamos em crise.
Com muita fé e esperança, aguardamos um exce-
lente 2020. Nós merecemos!
Temos que ter pensamento positivo e ter uma 
vontade férrea para querer evoluir, pois está mais 
do que na hora...
Nosso povo e nosso Brasil não merecem todo 
este sofrimento.
Está chegando a hora de refletir e efetuar uma 
séria análise retrospectiva de 2019, dos nossos 

negócios, a fim de nos prepararmos para as to-
madas de decisão e para o estabelecimento de 
novas metas para o ano que está chegando. En-
fim, vamos trabalhar para que em 2020 nossos 
planejamentos possam sair do papel e ser efeti-
vamente bem controlados e cumpridos.
No próximo ano, na AMNI, pretendemos conti-
nuar com força total: com a nossa revista cada 
vez melhor, mais dinâmica, colunas novas, mais 
entrevistas, mais eventos; um Ciclo de Gestão 
renovado; mais eventos de gestão da área de 
saúde; um Espaço Cultural (Seresta) com mais 
frequentadores; uma festa de aniversário e dia do 
médico mais vibrante; e sempre fazendo de tudo 
para melhorar cada vez mais.
E tudo pensando em você e para você.
E vamos repetir, e nunca nos cansar, que é de 
vital importância manter acesa esta chama de 64 
anos da AMNI, e isto depende exclusivamente de 
cada um de nós.
Prestigie cada vez mais a nossa Casa... escreva 
para a sua revista e site... leia e curta a nossa 
revista... prestigie nossos eventos... faça eventos 
em nosso auditório...esteja sempre presente.....
Estamos aqui por você e para você, e a nossa 
existência e continuidade no cumprimento da 
missão dependem totalmente do apoio vocês... 
de todos nós!
Por favor, entendam que tudo é feito exclusiva-
mente para vocês!!!
A nossa Casa AMNI é de todos e ela sempre está 
contando com a sua participação para ser cada 
vez mais profissional e acolhedora.
Novamente solicitamos aos associados que 
nos ajudem a trazer novos associados e novos 
parceiros a fim de nos auxiliarem a crescer e a 
manter erguida a nossa Instituição, a qual deve 
continuar sendo, em nossa região, um foco de 
cultura, conhecimento, profissionalismo, amiza-
de e vontade de fazer o melhor.
Assim, para continuarmos a existir e a melhorar 
sempre, 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 preciosa colaboração. 
Na Coluna Social, temos informações sobre o ca-
lendário do Espaço Cultural (Seresta) e de outros 
acontecimentos de nossa região.
Agora, curta e leia todas as colunas e matérias, 
pois elas são elaboradas pensando em você e no 
bem de todos nós.
Queridos associados, gostaríamos de 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 mensa-
gens para nossos colunistas – Enviar para:  
marco.assomedni@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 Iguaçu”.
Agradecemos a todos pelo imenso carinho, o 
qual muito contribuiu para nos trazer até aqui!
Até a próxima e muita paz e esperanças! Vamos 
acreditar!
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Novembro é o mês em que começamos a pla-
nejar como serão as festas de fim de ano, 

comidas, bebidas, presentes etc. 
Mas novembro também é um mês muito impor-
tante para os homens, já que é o mês do novem-
bro azul. 
O mês azul significa que é o mês quando se dá 
ênfase à prevenção do câncer de próstata.
Devemos procurar um médico, urologista, para 
realizar os exames necessários e, para quem vai 
pela primeira vez, iniciar uma rotina anual ou se-
guir o acompanhamento anual.
Perca seu preconceito e medo pelo exame, lem-
bre-se que sua vida é mais importante. O exame 
é realizado para que, em caso de detecção do 
câncer de próstata, este possa ser tratável. Quanto 

mais cedo se descobrir, maiores as chances de 
cura. 
Faça seu preventivo, não pague para ver.
Dependendo do diagnóstico há tratamentos dis-
tintos, medicação, cirurgia etc.
Mas é sabido que o câncer de próstata é mais 
comum em negros e tem uma maior chance em 
descendentes diretos, ou seja, quando existe 
uma história familiar de doença na família. 
O preventivo de próstata deve ser feito a partir de 
40 anos para quem se enquadra nos fatores de 
risco e 45 para o restante.
O câncer de próstata pode ser assintomático, ou 
seja, a pessoa pode não sentir absolutamente 
nada, mas entre os sintomas mais comuns te-
mos aqueles ligados a micção, como fazer força 

para urinar, ter a sensação de que não saiu toda 
a urina, urinar a todo momento, acordar várias 
vezes a noite para urinar, disúria (dor ao urinar).
Estes sintomas também estão associados a ou-
tras doenças da próstata, a prostatite (infecção) e 
a hiperplasia benigna da próstata (HBP), que é o 
crescimento da próstata sem câncer.
Procure seu urologista e ele vai lhe orientar me-
lhor sobre como realizar seu preventivo.
Novembro azul, mês de valorização a vida!

NOVEMBRO 
AZUL

DIRETORIA

DR. ABDALLAH 
ELIAS RIZK

ESCRITO POR:

Primeiro Secretário 
AMNI

APLICAÇÕES

EMPRÉSTIMOS

CARTÕES

CONTA CORRENTE

CHEQUES

PREVIDÊNCIA

INTERNET BANKING
E MOBILE

SEGUROS

COBRANÇA

Chat

COM ELA, 
O SEU DIA RENDE MAIS.

Canal de Atendimento ao Cooperado
De segunda a Sexta das 7h às 22h

Via chat do App Unicred Mobile‘ ’
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ONCOLOGIA

DR. PAULO 
SERGIO 
PERELSON

ESCRITO POR:

Oncologista

NOVEMBRO AZUL: 
FOCO NA 
SAÚDE DO 
HOMEM

Inspirado no outubro rosa, o movimento novem-
bro azul acontece em todo mundo com o obje-

tivo de reforçar a importância da prevenção e do 
diagnóstico precoce do câncer de próstata. Este 
é o principal momento do ano em que a saúde do 
homem está em evidência.
Homens são conhecidos por serem mais relap-
sos no cuidado com a sua própria saúde, quando 
comparado às mulheres. Um levantamento do 
Centro de Referência em Saúde do Homem de 
São Paulo mostra que 70% das pessoas do sexo 
masculino que procuram um consultório médico 
tiveram a influência da mulher ou de filhos. O es-
tudo também revela que mais da metade destes 
pacientes adiaram a ida ao médico e já chegaram 
com doenças em estágio avançado. 
Neste contexto, é importante trazermos o núme-
ro da incidência do câncer de próstata em nos-
so país. Segundo o INCA, Instituto Nacional do 
Câncer, a cada novo ano, mais de 68 mil novos 
casos de câncer de próstata são diagnosticados 
no Brasil, fazendo deste tipo de tumor o segundo 
mais comum em homens, ficando atrás apenas 
do câncer de pele não-melanoma. Caso o câncer 
de próstata seja diagnosticado em estágio avan-
çado, existe uma chance de cura de 10% a 20% 
apenas. Por isto, é necessário que os homens 
tomem consciência da importância do cuidado 
constante com a sua saúde. 
A próstata é uma glândula que só o homem pos-
sui e que se localiza na parte baixa do abdômen. 
Ela tem como sua principal função, juntamente 
com as vesículas seminais, produzir o esperma. 
Alguns homens são mais propensos ao desen-
volvimento deste tumor, então é necessário estar 
atento a alguns fatores como hereditariedade: ho-
mens que tiveram pai ou irmãos que apresenta-
ram a doença antes dos 60 anos podem ter mais 
de 50% de chances de desenvolver este tipo de 
tumor. Além disto, os riscos de desenvolvimento 
da doença aumentam muito após os 50 anos e 
triplicam após os 65. Alguns estudos apontam 
que homens de pele negra também apresentam 
uma tendência maior.

O câncer de próstata, apesar de comum, não 
apresenta sintomas durante a sua fase inicial. 
Apenas em estágios mais avançados o tumor 
causa sintomas como: dor ou dificuldade ao 
urinar, diminuição do jato, frequência maior da 
necessidade de urinar, dor na pélvis, dificuldade 
para manter relação e dores durante a ejaculação. 
Por isso, é relevante falarmos da importância 
do diagnóstico precoce. Com acompanhamento 
médico regular e a manutenção dos exames em 
dia, o câncer de próstata pode ser diagnosticado 
cedo e os índices de mortalidade diminuem con-
sideravelmente. Porém, a prevenção deste tipo de 
câncer está relacionada a um assunto conside-
rado tabu por muitos homens, o que os afasta 
de um diagnóstico precoce: o exame de toque. 

O tratamento da doença será indicado depen-
dendo das características do tumor encontrado. 
Para doença localizada (que só atingiu a próstata 
e não se espalhou para outros órgãos), cirurgia, 
radioterapia e até mesmo observação vigilante 
(em algumas situações especiais) podem ser 
oferecidos. Para doença localmente avançada, 
radioterapia ou cirurgia em combinação com tra-
tamento hormonal têm sido utilizados. Para do-
ença metastática (quando o tumor já se espalhou 
para outras partes do corpo), o tratamento mais 
indicado é a terapia hormonal. A escolha do tra-
tamento mais adequado deve ser individualizada 
e definida após médico e paciente discutirem os 
riscos e benefícios de cada um.
É importante ressaltar que os hábitos de vida im-
pactam na incidência de cânceres e isso também 
ocorre com o câncer de próstata. No caso es-
pecífico deste tumor, sabe-se que uma alimenta-
ção rica em gorduras favorece o aparecimento e 
crescimento do câncer. Portanto, adotar hábitos 
saudáveis, como alimentação equilibrada e prá-
tica de atividade física regular, é algo primordial 
para diminuir o risco do surgimento da doença.
Neste novembro azul, sugiro que os homens bus-
quem combater os estigmas presentes no ima-
ginário popular em relação ao exame de toque e 
cuidem mais da sua saúde. Apesar da quantidade 
de informação disponível atualmente, os mitos 
que persistem em relação à doença contribuem 
para que os homens não sejam cuidadosos com 
esta questão. Porém, os estudos mostram que 
quanto mais cedo diagnosticado, maiores são as 
chances de cura do câncer de próstata. Por isto, 
homens, superem o preconceito e agendem suas 
consultas com seu urologista.

Apesar de estar envolto em muitos preconceitos, 
este exame é rápido, indolor e permite ao médico 
avaliar alterações da glândula, como endureci-
mento e presença de nódulos suspeitos, sendo o 
principal aliado para o alcance de altas chances 
de cura do câncer de próstata. O recomendado é 
que, mesmo na ausência de sintomas, homens 
a partir dos 45 anos com fatores de risco, ou 50 
anos sem estes fatores, façam visitas frequentes 
ao urologista e realizem o exame de toque retal 
e o exame de sangue PSA (antígeno prostático 
específico). 
Além destes exames, em caso de indicação de 
câncer de próstata, a biópsia é indicada e a re-
tirada de amostras de tecido da glândula para 
análise é feita com auxílio da ultrassonografia. 
Outros exames de imagem também podem ser 
solicitados, como tomografia computadorizada, 
ressonância magnética e cintilografia óssea (para 
verificar se os ossos foram atingidos).



7AMNI | NOVEMBRO 2019

SAÚDE BUCAL

DR. JURANDIR 
LIMA FILHO

ESCRITO POR:

Dentista - CRO 14074

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

Jurandir Lima e Karine C. Lima

ORTOPEDIA FUNCIONAL E 
DISFUNÇÃO ATM

Órtese ou Ortótese, conforme definição, é um 
apoio ou dispositivo interno ou externo im-

plantado ou não no paciente para modificar os 
aspectos funcionais ou estruturais do sistema 
neuromusculoesquelético para obtenção de algu-
ma vantagem mecânica ou ortopédica funcional.
Exemplo: O aparelho dentário ortodôntico é uma 
órtese.

Mordidas cruzadas uni ou bilaterais, crescimento 
insuficiente da mandíbula (classe II Angle), cres-
cimento em excesso da mandíbula (classe III de 
Angle), respirador bucal, problemas/estalos, cre-
pitação na ATM, apinhamento de dentes de leite 
ou na troca de dentição, a falta de espaço para os 
dentes permanentes são os sintomas mais fre-
quentes que mostram a necessidade de procurar 
um especialista em Ortopedia Funcional.
Um tratamento de Ortopedia Funcional dos Maxi-
lares adequado vai proporcionar ao paciente me-
lhora sensível na qualidade de vida de um modo 
geral, com uma melhor mastigação, e com isto 
aproveita-se mais e melhor os nutrientes da ali-
mentação; digestão melhor e sem dificuldades; 
possibilidade concreta de se alimentar fazendo 
uso de alimentos e não de produtos industria-
lizados, pasteurizados, processados, picados, 
cozidos etc. Outro benefício do tratamento é a 
melhora da capacidade de respiração pelo nariz. 
O tratamento também pode influir positivamente 
na diminuição e mesmo no controle do ronco e 
da apneia.
A Ortopedia Funcional dos Maxilares pode con-
seguir estimular, na devida época, o crescimento 
que esteja defasado, contribuindo e muito na so-
lução de falta de espaços para o posicionamento 
de dentes nas arcadas, melhorando com isto a 
expectativa de vida longa a uma dentição saudá-
vel (sem problemas periodontais, articulares e 
outros).

As dúvidas na atuação da especialidade são:
1º - A ortopedia funcional dos maxilares só aten-
de a crianças e adolescentes.
Esclarecimento - A idade ideal é por volta dos 8 
ou 9 anos de idade, mas os problemas funcionais 
e suas consequências morfológicas podem ser 
diagnosticados e tratados pela Ortopedia Fun-
cional dos Maxilares em idades mais avançadas, 
inclusive adultos.
2º - Os tratamentos não são terminados somente 
com o seu uso.
Esclarecimento – todo tratamento de ortodontia 
e ortopedia funcional deve ser finalizado e con-
cluído com um trabalho de ajustes ou reajustes 
oclusais.

Muitas pessoas sentem alguns problemas com 
reflexos na boca como estalos, dores para mas-
tigar, entre outros, e não sabem do que se trata 
e, muitas vezes, nem onde procurar ajuda. Mas-
tigação deficitária ou só executada de um lado, 
mastigação com a boca aberta, dificuldade em 
triturar alimentos são alguns dos problemas que 
podem ser resolvidos pela Ortopedia Funcional 
dos Maxilares – especialidade da Odontologia 
que entra em ação quando há alguma alteração 
na mastigação e a disfunção e parafunção da 
ATM é diagnosticada.
A Ortopedia Funcional dos Maxilares, nesta ma-
téria, visa o tratamento de problemas da articula-
ção temporomandibular e a reabilitação dentária 
com reconstrução morfológica dos dentes e das 
arcadas dentárias.
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CISBAF

CISBAF DISCUTE COM PREFEITOS A AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES 
DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SAMU

 Novas atribuições incluem a regulação entre unidades da região de pacientes críticos da urgência e emergência

Prefeitos e Secretários de Saúde se reuniram 
no dia 21 de outubro, na sede do Cisbaf, 

para conhecer o Projeto de ampliação da Central 
de Regulação do SAMU Baixada Fluminense. A 
atual central passará a regular os pacientes crí-
ticos da urgência e emergência que necessitam 
de transferência entre unidades da região. Está 
em discussão também com a Secretaria de Es-
tado de Saúde a transferência da regulação am-
bulatorial (exames e consultas especializadas) 
para o Consórcio. As novas atribuições estão 
sendo pactuadas e têm início previsto para o 
início de 2020.
O Presidente do Cisbaf e Prefeito de São João de 
Meriti, Dr. João Ferreira, abriu a reunião falando 
da importância das novas atividades que passa-

O Prefeito Dr. João enaltece o trabalho realizado pelo Cisbaf na região Rosangela Bello fala sobre a regulação de pacientes críticos da urgência e emergência

CONSÓRCIO PROMOVE ACOLHIMENTO DOS NOVOS 
PROFISSIONAIS DO SAMU QUEIMADOS

Os novos profissionais de Saúde do SAMU 
de Queimados participaram de uma ação de 

acolhimento promovida pelo Cisbaf, no dia 05 
de novembro, no referido município. Queimados 
acaba de receber novas ambulâncias (02 básicas 
para renovação da frota e 01 avançada). A ativi-
dade contou com a presença do Prefeito Carlos 
Villela e da Secretária Municipal de Saúde, Lívia 
Guedes. 

O Prefeito Villela fala da importância do serviço do SAMU no município

Parceria com o Cisbaf traz qualificação aos profissionais da urgência e emergência

A CONTINUAÇÃO DESTA COLUNA ESTÁ NO NOSSO SITE: 
www.amni.org.br

O Consórcio mantém 
uma parceria com o 
município para gestão 
dos recursos humanos 
do serviço, que inclui a 
capacitação permanen-
te, com temas relacio-
nados ao atendimento 
nos casos de urgência 

e emergência, de toda 
a equipe, que inclui 
médicos, enfermeiros, 
técnicos em enferma-
gem e condutores. Os 
treinamentos semanais 
são organizados e mi-
nistrados pelo Núcleo de 
Educação Permanente 
do Cisbaf. 

Durante o encontro, a Coordenadora de Gestão de 
Pessoas do Cisbaf, Djenane Mary, e equipe fize-
ram uma palestra de boas-vindas, com exibição 
das normas e da rotina do trabalho aos recém-
-chegados. "A intenção deste primeiro encontro 
é promover o acolhimento, a integração entre os 
profissionais, apresentarmos a nossa equipe e a 
função de cada um. Além disto, falamos da con-
duta profissional e dos protocolos que devem ser 
obedecidos", comenta Djenane. 

rão a ser desenvolvidas na região e enalteceu o 
trabalho que vem sendo realizado pelo Consór-
cio em prol da saúde da população de toda a 
Baixada Fluminense.
Durante a exibição do Projeto, a Secretária Exe-
cutiva do Cisbaf, Rosangela Bello, explicou a 
operacionalidade das duas centrais de regula-
ção, que atuarão em sintonia com a equipe que 
regula o SAMU Baixada, entretanto, respeitando 
os respectivos protocolos e fluxos. “O projeto 
de criação da Central de Regulação de Pacien-
tes Críticos entre Unidades já foi apresentado 
em CIR – Metropolitana I e aprovado conforme 
Deliberação nº 23, de 21 de agosto de 2019. Já 
o projeto de implementação da Central Ambula-
torial será apresentado pela SES-RJ na CIR para  

pactuação”, observou Rosangela Bello.
Os cronogramas para instalação das novas fun-
ções também foram apresentados, envolvendo 
pactuação regional, adequação do ambiente fí-
sico (onde funciona a Central de Regulação do 
SAMU Baixada Fluminense), contratação e treina-
mento dos profissionais.
Participaram também da reunião os Prefeitos de 
Queimados, Carlos Villela; de Seropédica, Ana-
bal Barbosa; os Secretários de Saúde de Duque 
de Caxias, José Carlos de Oliveira; de Mesquita, 
Emerson Trindade; e de Seropédica, Vinicius Bas-
tos; o Subsecretário de Saúde de São João de 
Meriti, Bruno de Castro; o Subsecretário de Ur-
gência e Emergência de Nova Iguaçu, Christian 
Ferreira, além de técnicos.
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INFORME UNIMED

UNIMED NOVA IGUAÇU CONQUISTA O 4º LUGAR DO 
PRÊMIO VALOR CARREIRA 2019

Resultado avalia as melhores empresas em gestão de pessoas, na categoria de 100 a 500 funcionários

Há um ditado bem antigo que diz: “quem se-
meia, colhe”. E o investimento que a Unimed 

Nova Iguaçu vem fazendo nos últimos anos com 
seus mais de 300 colaboradores resultou pela 
primeira vez na conquista do 4º lugar do Prêmio 
‘Valor Carreira’ 2019. As melhores práticas em 
gestão de pessoas, considerando o engajamento 
e o nível de satisfação, foram os principais pon-
tos avaliados. A premiação, ocorrida na capital 
paulista, no dia 28 de outubro, contou com a 
participação do Diretor Administrativo da Unimed 
Nova Iguaçu, Jorge Luiz Gonçalves Andrade.
– Estou muito orgulhoso com esta conquista por-
que concorremos com empresas reconhecidas 
no mercado nacional. Está no nosso DNA cuidar 
das pessoas, criar ferramentas que incentivem e 
aumentem a performance dos nossos colabora-
dores, assim como melhorem a comunicação in-
tersetorial e interpessoal. Tudo o que vimos con-
cretizando por meio do setor Gestão de Pessoas 
reflete no engajamento, na qualidade do atendi-
mento prestado aos nossos mais diversos públi-
cos, na alegria dos colaboradores por pertencer 
a uma empresa que realmente se preocupa em 
valorizar o seu capital humano – exalta o Diretor.
Segundo Andrade, o apoio dos demais Diretores 
Executivos, Emilson Lorca (Presidente), Joé Ses-
tello (Vice-presidente) e Gilmar Pacheco (Diretor 
Econômico-Financeiro), aos projetos desenvolvi-
dos e o reconhecimento da importância de cada 
colaborador, independente do cargo que exerça, 
fazem a diferença. Pensando assim, a Coope-
rativa implantou ao longo dos últimos anos um 
programa específico para a formação de líderes 

sucessores e gestão de competências, apontado 
como um dos pontos mais positivos na avaliação 
dos colaboradores. Plano de cargos e salários, 
promoções, capacitações, pesquisas de clima 
organizacional, ações que estimulem a comuni-
cação entre líderes e liderados, campanhas fo-
cadas na saúde do trabalhador são algumas das 
boas iniciativas implementadas. 
O Presidente Emilson Lorca afirma que o setor 

O Diretor Jorge Luiz exibe, orgulhoso, a premiação que consagra o trabalho realizado com os colaboradores

AMIGOS DA SAÚDE ENCANTAM CRIANÇAS DE PROJETO SOCIAL
Os Amigos da Saúde alegraram e divertiram 

cerca de 80 crianças que participam do Pro-
jeto Branca's / Futuro Feliz, liderado pela Associa-
ção Grupo dos Trinta, no dia 05 de outubro, em 
ação realizada na Praça da Liberdade, no municí-
pio de Mesquita. Após a habitual atividade espor-
tiva que desenvolvem no local, as crianças parti-
ciparam de variadas brincadeiras e um bate-papo 
descontraído sobre a importância da escola e da 
família. Ao final do encontro, todas saborearam 
um delicioso lanche e ganharam um brinquedo. 
O projeto Amigos da Saúde foi criado pela Uni-
med Nova Iguaçu e é formado por colaboradores 
voluntários, tendo como missão levar a alegria, 
a diversão e o carinho por onde passa. Visitas 
a hospitais e participação em eventos infantis 
promovidos pela Cooperativa, interna e externa-
mente, são algumas das atividades realizadas 
pelo grupo. “De maneira simples, humana e aco-
lhedora encantamos crianças e adultos. O amor 
doado pela nossa equipe também é retribuído 
pelas pessoas tocadas pelas brincadeiras, pelas 
palavras de afeto, pelos sorrisos distribuídos. 
Este é o jeito de cuidar da Unimed”, comenta a 
responsável pelo trabalho, Caroline Coutinho. O trabalho voluntário tem o objetivo de levar a alegria e a diversão 

Gestão de Pessoas é estratégico, e que o resul-
tado é fruto de um trabalho conjunto. “Ficamos 
muito honrados e felizes com mais esta conquis-
ta para a nossa Cooperativa. Ela ratifica o com-
prometimento, o profissionalismo e a seriedade 
do nosso grupo de colaboradores nas suas mais 
variadas tarefas, resultando na sustentabilidade e 
no fortalecimento da nossa Empresa no cenário 
estadual e nacional”. 



11AMNI | NOVEMBRO 2019

OUTUBRO ROSA: CONSCIENTIZAÇÃO E SOLIDARIEDADE MARCAM A CAMPANHA
Para celebrar a campanha ‘Outubro Rosa’, a 

Unimed Nova Iguaçu desenvolveu com os 
colaboradores uma oficina de customização de 
máscaras oncológicas. Cerca de 80 máscaras 
foram enviadas à Coordenadoria de Políticas Pú-
blicas para Mulheres de Nova Iguaçu, para se-
rem distribuídas às pacientes do Hospital Geral 
de Nova Iguaçu (HGNI) portadoras do câncer de 

Customização de máscaras oncológicas e avaliação funcional das colaboradoras marcam a campanha Outubro Rosa

mama. Outras 20 máscaras estão sendo doadas 
para pacientes da própria Cooperativa. A ação 
ainda ofereceu uma avaliação funcional, que 
compreendeu orientações preventivas contra a 
doença, além da verificação da pressão arterial e 
do índice de massa corporal (IMC).
– Nossa Cooperativa acredita que com gestos 
singelos e solidários é possível levar a mensa-

gem de amor e cuidado aos que mais precisam. 
Envolvendo nossos colaboradores em um ato de 
doação, conseguimos conscientizá-los sobre a 
importância da prevenção do câncer de mama, 
assim como engajá-los em uma ação em prol do 
próximo. Este é o 'jeito de cuidar da Unimed Nova 
Iguaçu' – observa o Coordenador da Medicina 
Preventiva, Luiz Claudio Mota.

TRICAMPEONATO PARA TIME DE FUTSAL FEMININO 
APOIADO PELA UNIMED NOVA IGUAÇU 

A equipe feminina de futsal TKF confirmou o 
favoritismo e conquistou o tricampeonato da 

Copa Maricá, no dia 20 de outubro, na Arena do 
Flamengo, no município de Maricá. A competição 
mostrou a hegemonia das jogadoras que vence-
ram as cinco partidas, marcando no placar final 
2 x 1 contra o time Geração 70. Em sua terceira 
edição, a Copa Maricá é sempre realizada no mês 
de outubro em comemoração à campanha 'Ou-
tubro Rosa', que visa à prevenção do câncer de 
mama.
O TKF é apoiado pela Unimed Nova Iguaçu e uma 
das suas jogadoras, Tânia Mara, faz parte do 
"time" de colaboradores, trabalhando no setor de 
Reembolso. "É uma satisfação fazer parte des-
te time, levar alegria por onde jogamos e ainda 
contar com o apoio da empresa onde eu trabalho 
há tantos anos. Isto mostra o compromisso da 
Unimed Nova Iguaçu com a sociedade e a im-
portância que a Empresa dá ao esporte, seja ele 
profissional ou amador", declara feliz com mais 
uma conquista.Unimed Nova Iguaçu apoia equipes e esportistas da região
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CARDIOLOGIA

Dr. Paulo Roberto 
Pereira de Sant’Ana 

&
Dr. Maurício de Souza 

Rocha Júnior

ESCRITO POR:

UMA ANÁLISE DO ESTUDO AUGUSTUS 
(ANTITHROMBOTIC THERAPY AFTER 

ACUTE CORONARY SYNDROME OR PCI IN 
ATRIAL FIBRILLATION)

Recentemente, foi publicado O es-
tudo AUGUSTUS, que veio clarear 

algumas dúvidas sobre o uso concomi-
tante de anticoagulantes orais e antipla-
quetários em pacientes portadores de 
fibrilação atrial e que venham a desen-
volver síndrome coronária aguda ou que 
tenham de se submeter à intervenção 
percutânea.
Na síndrome coronariana aguda e após 
o procedimento de angioplastia eletiva, 
está estabelecido que se deve usar du-
pla antiagregação plaquetária com aspi-
rina e um inibidor de P2Y12 – clopido-
grel, prasugrel ou ticagrelor – por pelo 
menos trinta dias.
Em relação aos pacientes portadores de 
fibrilação atrial e que apresentam escore 
de risco CHA2DS2-VASC maior ou igual 
a 2, está estabelecido que devem rece-
ber anticoagulação oral, pois a mesma 
é fundamental para a prevenção mais 
eficaz de tromboembolismo.
De acordo com dados estatísticos, em 
torno de 15% dos pacientes, que ne-
cessitam de antiagregação plaquetária 
devido à doença coronariana, podem 
requerer também o uso de anticoagula-
ção oral. Assim sendo, como devemos 
proceder com estes pacientes, já que o 
uso desses fármacos simultaneamente 
aumenta sobremaneira o risco de san-
gramento?  

Com a finalidade de esclarecer esta 
questão foi desenhado o estudo AU-
GUSTUS, que incluiu 4.614 pessoas, 
oriundas de 33 países (inclusive o Bra-
sil), com média de 70 anos, sendo 29% 
do sexo feminino. Todos os participan-
tes tinham sido submetidos ao procedi-
mento de  angioplastia coronariana ou 
tinham sido internados devido à síndro-
me coronariana aguda e estavam usan-
do um antiagregante plaquetário inibidor 
do receptor P2Y12, sendo que a maioria 
utilizava o clopidogrel.  
Estes pacientes foram randomizados 
para receberem apixabana ou varfari-
na (antagonista da vitamina K), além 
de aspirina ou placebo, durante 180 
dias.
Nos quatro grupos analisados, var-
farina + inibidor do receptor P2Y12 
(com ou sem aspirina) e apixabana + 
inibidor do receptor P2Y12 (com ou 
sem aspirina), os desfechos isquêmi-
cos foram semelhantes. Porém, houve 
redução de morte e hospitalização no 
grupo apixabana em relação ao grupo 
varfarina (23,5% vs 27,4%), sendo 
que o mais significativo foi a igual efi-
cácia clínica da associação apixabana 
com inibidor do receptor P2Y12 (sem 
aspirina), em relação aos demais gru-
pos, e com muito menos eventos he-
morrágicos. 

Os riscos relativos de sangramento 
maior em 180 dias foram:
- Inibidor do receptor P2Y12 + varfarina 
+ aspirina = 18,7%
- Inibidor do receptor P2Y12 + varfarina 
= 10,9%
- Inibidor do receptor P2Y12 + apixaba-
na + aspirina = 13,8%
- Inibidor do receptor P2Y12 + apixaba-
na = 7,3%
Em função destes resultados, conclui-se 
que a terapia tripla com a aspirina deve 
ser mantida durante o período de inter-
nação, devendo ser retirada no pós-alta, 
e apenas deve ser mantida em pacientes 
com baixo risco de sangramento e na-
queles possuidores de lesões comple-
xas e graves.
Como observado nos estudos com da-
bigatrana e rivaroxabana, a varfarina 
também se mostrou eficaz na redução 
de eventos, porém apresentando maio-
res complicações hemorrágicas, justifi-
cando a segurança do uso dos anticoa-
gulantes orais de ação direta.



Rua Gessyr Gonçalves Fontes, 153
São João de Meriti
Telefone: (21) 2757-5800

Já conhecida pela alta qualidade e com instalações 
modernas e confortáveis. A Casa de Saúde e 
Maternidade Terezinha de Jesus  há 15 anos conta 
com a parceria da Clínica Perinatal Laranjeiras, 
uma das maiores referências de Neonatologia do 
Brasil.

Ambiente amplo e com toda infra-estrutura, apto a realizar
cirurgias de diversos graus de complexidade em gestantes e 
recém-nascidos.
Sala de conforto médico Sala de parto humanizada

Melhor assistência a bebês prematuros e recém 
nascidos de alto risco. 
• 10 leitos para cuidados intensivos 
• Unidade de reanimação / assistência 
• Monitoramento 24 horas

www.csmtj.com.br

Calor Humano e Qualidade
• Equipe multiprofissional
• Quartos ambientados
• Excelentes instalações
• Emergência 24 horas

Uma parceria de excelência e 
conhecimento.

Centro Cirúrgico

UTI Neonatal



14 AMNI | NOVEMBRO 2019

ENDOCRINOLOGIA

NOVEMBRO AZUL E DIA 
MUNDIAL DO DIABETES

Você sabe por que o mês de novembro foi 
escolhido para representar o diabetes, e es-

pecificamente o dia 14, para ser o Dia Mundial 
do Diabetes?
A resposta é que foi o dia do nascimento do ci-
rurgião Frederick Grant Banting (14 de novembro 
de 1891), um dos responsáveis pela descoberta 
da insulina.
Esta extraordinária descoberta é amplamente 
atribuída a Frederick Banting e seu colega de tra-
balho, Charles Best, em 1921 (a dupla Banting 

e Best). Mas houve 
mais gente envolvida 
naquela jornada para a 
descoberta que mudou 
a vida de milhares de 
pessoas com diabetes. 
Alguns anos antes da 
descoberta da insulina, 
o estudante de medi-
cina Paul Langerhans 
identificou que alguns 

conglomerados de células, anteriormente desper-
cebidos no estado do pâncreas ao microscópio, 
para os quais ele não sugeriu nenhuma função, e 

que posteriormente foram batizados 
de ilhotas de Langerhans. Atualmen-
te, sabemos que as células beta da 
ilhota pancreática são responsáveis 
pela produção da insulina.
Em 1900, mais uma peça do quebra-
-cabeça é juntada, quando Eugene 
Lindsay Opie observou a degenera-
ção das ilhotas nos casos de diabe-
tes. Hoje, sabemos que a destruição 
da ilhota por anticorpos causa o diabetes tipo 1 e 
há deposição de proteína chamada amiloide nos 
casos mais avançados do diabetes. Cinco anos 
depois, Ernest Henry Starling cunhou o termo 
'hormônio', que vem do grego hormaein (por em 
movimento), para os mensageiros que são secre-
tados diretamente no sangue pelas glândulas en-
dócrinas, cujos transtornos são objeto de estudo 
dos endocrinologistas. Os quatro protagonistas 
importantes na descoberta, isolamento e purifi-
cação da insulina foram:  Banting, Best, Macleod 
e Collip.  Os trabalhos de Collip permitiram a reto-

mada do experimento com a insulina 
no tratamento do primeiro paciente 
Leonard Thompson, em janeiro de 
1922, já que alguns dias antes ele 
tinha tido uma grave reação alérgi-
ca pelo extrato pouco purificado. O 
resultado foi impactante. Pela des-
coberta da insulina, Banting e Ma-
cleod ganharam o Prêmio Nobel em 
1923. Dividiram o prêmio com Best 

e Collip. No fim de 1923, a insulina foi produzida 
e comercializada pelos laboratórios Eli Lilly em 
Indianapolis. A cadela usada para sintetizar a in-
sulina chamava-se Marjorie. 

OS QUATROS RESPONSÁVEIS PELA DESCOBERTA E PURIFICAÇÃO DA INSULINA.

DR. RENATO 
RAMOS 
PINHEIRO

ESCRITO POR:

Endocrinologista
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MEUS CAROS!
GASTRONOMIA

DR. MARCELO 
NOGUEIRA

ESCRITO POR:

Cardiologista

Desta vez vamos a uma curtinha. Para quem 
curte uma boa carne e quer matar saudade 

de uma churrascaria clássica, uma boa pedida 
seria a Churrascaria Palace, coladinha ali ao lado 
do místico Copacabana Palace. Ela está lá há lon-
gos 50 anos; foi totalmente reformada e continua 
mantendo elevado nível de qualidade. Até setem-
bro estava nos finais de semana com festival de 
frutos do mar; e de outubro para cá vem fazen-
do, às sextas, sábados e domingos, no horário 
do almoço, das 12:00 às 17:00h, o festival de 
lagosta com rodízio de caldas de lagosta grelha-
da à vontade, além do seu maravilhoso rodízio 
de carnes nobres com todos os cortes que se 
tem direito, desde a clássica picanha, passando 
pelo mignon com queijo, até os cortes mais em 
voga como T-bone, prime rib, bife de ancho, filé 
de tira, entre outros. Um buffet com uma boa e 

variada gama de coisinhas gostosas e uma boa 
carta de vinhos. Agora, para o final de ano, ainda 
há uma promoção para grupos em almoços de 
fim de ano. Vale a pena conferir, além do bom e 
nostálgico passeio pela Av. Atlântica, em um final 

de semana que sempre é uma delicia.
Churrascaria Palace: Rodopho Dantas 16, tem 
manobreiro. Vá conferir!
Falando em matar a saudade, estive fazendo isto 
em outro lugar clássico de Copacabana, a Ma-
rius, que, depois de ser originalmente churras-
caria, passou por restaurante de frutos do mar 
e agora tem tudo junto em um nome diferente, 
Marius Degustare, já há algum tempo. Ele reúne 
uma infinita e deliciosa gama de frutos do mar de 
todos os jeitos e tipos, grelhados principalmente, 
além de carnes nobres e uma bela carta de vinhos 
e espumantes, num ambiente agradável, porém 
com muita informação visual. O restaurante,  

que entrou no guia de 1000 restaurantes a se co-
nhecer antes de morrer, incluindo divertimento e 
passeio, é uma dica bem legal para quem não se 
importa em gastar um pouco mais e comer bem, 
além de registrar no local que  você é um dos que 
foram lá antes de morrer!
Só para lembrar, o Marius fica lá no iniciozinho da 
Av. Atlântica, no Leme, número, 290.
 Sejam felizes!!!
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VIP’S Pelas comemorações em outubro dos 60 anos da Casa de Saúde Nos-
sa Senhora de Fátima Nova Iguaçu, um pequeno resumo de como tudo 

começou, no texto do Dr. Rogério Coutinho (filho do saudoso Dr. Tharcíssio 
Roberto Coutinho): Há 60 anos, seis jovens médicos, o Dr. Tharcissio Rober-
to Coutinho, Dr Jorge David, Dr. Pedro Arume, Dr. Jayr Nogueira, Dr. Nilton 
Papaléo e o Dr Luís Carlos Alves, tiveram a idéia de iniciar uma sociedade 
e fundar um hospital em nossa cidade. O hospital cresceu e hoje, tendo em 
torno de 500 funcionários, é orgulho para os que ficaram. Os 6 que se foram 
(com certeza estão juntos em algum lugar), certamente estão felizes com 
a obra que deixaram. Parabéns à Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima! 
A agenda festiva teve início no passado dia 16/10, quando na Igreja de São 
Jorge o Padre Max celebrou a missa em ação de graças e consequentemente 
a festa em dose dupla somente para funcionários nos dias 25 e 26, no Patro-
nato, com os shows da Banda Alex Kid e da cantora Diva. Com fotos de Almir 
de Castro e filmagens de Erick, alguns momentos das noites:

Os médicos, o Ginecologista-Obstetra Pedro Arume Jr. (representando o seu sau-
doso Pai, o Dr. Pedro Arume), o Ortopedista Marcus Fagundes e os Anestesistas 
Orlando Bottari Filho e Carlos Alberto de Moura (Mourão)! 

Os casais Orlando Bottari Filho e Idalina Quintella Bottari (Presidente do Patronato) 
e Pedro Arume com Nívea Arume. 

Representando o saudoso médico Tharcíssio Roberto Coutinho, a esposa Conceição Coutinho com seus filhos, 
noras e netos. 

Representando o saudoso médico Luiz Carlos Alves, a esposa Elizete Almeida Alves e o filho Leonardo 
com a esposa Tarsila Alves, acompanhados do Dr. Orlando Bottari Filho. 

Também representando o médico Luiz Carlos Alves, a 
filha, a Ginecologista-Obstetra Cristiane Alves Padão, 
com o esposo Ricardo Padão. 

O Dr. Marcus Fagundes e a esposa, a Médica-Alergista Aline 
Ognibeni do Carmo. 

BY  C L A U D I O  M O U RA
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CLAUDIO 
MOURA

ESCRITO POR:

Mestre de Cerimonias, 
Cerimonialista e
Colunista Social

O Dr. Carlos Alberto de Moura e a esposa Neide Almeida 
de Moura.

O Ginecologista-Obstetra Abraão Ricardo de Azevedo Vianna e, pelo Patronato, a Chef de mão cheia Ione 
Pereira, a Decoradora Sônia Almeida e a Assistente Luciana Messias. 

... e recepcionando os convidados, a equipe nota 10 do Patronato:  Izaurinha Mahyé Couto, Lene de Souza , 
Maria Lúcia Carvalho, Dinha Pinheiro e Sônia Almeida, acompanhadas de Fernanda Stogmuller.
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GINECOLOGIA / OBSTETRÍCIA

COLESTASE INTRA-HEPÁTICA 
NA GRAVIDEZ

Definição:
A colestase intra-hepática é o trans-

torno hepático mais comum na ges-
tação. Sendo um quadro reversível in-
fluenciado pelos níveis hormonais que 
ocorre em indivíduos geneticamente 
predispostos, apresenta-se clinicamen-
te no final do 2º trimestre e início do 3º. 
O desfecho materno costuma ser bom e 
sem maiores sequelas em longo prazo, 
entretanto, no feto pode ser devastador, 
devendo, deste modo, ser diagnosticado 
e tratado precocemente.
Epidemiologia:
A causa da colestase permanece des-
conhecida, no entanto, há estudos que 
relacionam a doença a pessoas suscetí-
veis com altas concentrações de estró-
geno. Em razão das influências genéti-
cas envolvidas, a incidência é variada ao 
redor do mundo, incidindo em média em 

10 a 100 casos a cada 10.000 gesta-
ções.
Fisiopatologia: 
As mulheres acometidas pela patologia 
apresentam mecanismos de excreção 
biliar defeituosos, o que promove um 
aumento sérico dos sais biliares que se-
rão depositados na pele, cursando com 
intenso prurido.
Em até 15% dos casos de colestase 
intra-hepática, há mutação no gene 
MDR3, que é responsável por codificar 
o transportador dos fosfolipídios através 
da membrana canalicular do hepatócito, 
deste modo promovendo o aumento dos 
níveis dos ácidos biliares. As mudanças 
promovidas pela alteração genética ge-
ram uma maior sensibilidade dos hor-
mônios sexuais. Estes inibirão a bomba 
de exportação de sais biliares hepatoce-
lulares, cursando com colestase. Outro 

mecanismo promovido pelos hormônios 
sexuais é o prejuízo na sulfatação, esta 
que é necessária ocorrer para o trans-
porte hepático e excreção biliar, deste 
modo sendo mais um fator promotor da 
colestase. 
Quadro Clínico:
• Prurido – na palma das mãos e 

solas dos pés iniciado, no final do 
2º ou início do 3º trimestre; prurido 
noturno que piora progressivamente, 
podendo até tornar-se contínuo.

• Icterícia - em 10% doa casos, 
clinicamente detectável, geralmente 
moderada e permanecendo constan-
te até o parto.

O prurido piora com o início da icterícia, 
podendo levar até à formação de esco-
riações na pele. Os sintomas geralmente 
regridem dois dias após o parto.
• Outros sintomas incomuns são 
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DR.ª MAÍRA 
FACCIOLLI

ESCRITO POR:

Ginecologista - Obstetra

anorexia, desconforto epigástrico, 
esteatorreia e colúria. 

Fatores de Risco:
• Uso de contraceptivos orais
• Mulheres com maior sensibilidade 

ao estrogênio
• Gestações múltiplas
Abordagem Diagnóstica:
• Aspartato aminotransferase (AST); 

até 200 ml
• Bilirrubinas (1 a 5 MG dl)
• Gama – GT
• Fosfotase alcalina
• TAP
• PTT/INR
• Creatinina
Prognóstico:
O prognóstico materno é bom. Prurido e 
icterícia tendem a regredir rapidamente 
após o parto, mas a recorrência pode 
acontecer durante gestações subse-
quentes, menstruação e reposição hor-
monal.
Diagnóstico Diferencial: 
• Dermatite, Colelitíase, Hepatite, 

Pré-Eclâmpsia.
Acompanhamento:
• Dopplerfluxometria da artéria umbili-

cal
• Consultas pré-natais regulares
• Dosagens de função hepática
Complicações Fetais:
• Óbito fetal intraútero
• Síndrome do desconforto respirató-

rio neonatal
• Parto pré-termo
• Líquido amniótico meconial
Abordagem Terapêutica:
• Anti-histamínicos (hidroxizina 25mg, 

1cp (VO) 1x/dia)
• Ácido ursodesoxicólico 15mg/kg/dia, 

em geral faz-se 300mg (VO) 3x/dia
• Emolientes tópicos
O tratamento da colestase intra-hepática 
na gestação ainda é controverso, pois, 
mesmo que o prognóstico materno seja 
bom, ainda há risco de sofrimento fetal, 
parto prematuro e morte.
O ácido ursodesoxicólico reduz anor-
malidades bioquímicas e pruridas, sem 

causar efeitos adversos na criança. 
A concentração aumentada de ácidos 
biliares maternos pode correlacionar-se 
com a gravidade do prurido e aumentar 
o risco de sofrimento fetal.
O parto:
O parto deve ocorrer idealmente em tor-
no de 38 semanas de gestação, após 
avaliações seriadas da maturidade pul-
monar fetal e das concentrações de áci-
dos biliares maternos. O parto em torno 
de 36 semanas deve ser considerado em 
casos de doença grave com icterícia e 
aumento progressivo das concentrações 
de ácidos biliares, se houver suspeita de 
sofrimento fetal, independentemente da 
presença da maturidade pulmonar fetal. 
Pode se avaliar o sofrimento por meio de 
parâmetros cardiotocográficos.
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GESTÃO DE PROPAGANDA & MARKETING

OS LIMITES DA 
PUBLICIDADE 

MÉDICA

Publicidade é um comportamento diverso da 
propaganda, embora esse debate seja muito 

amplo entre os especialistas no assunto. A verda-
de é que a publicidade é uma das ferramentas, se 
não a melhor, para a divulgação e crescimento de 
negócios.  Alguns entendem que toda publicidade 
é uma forma de propaganda, mas para a classe 
médica a propaganda está vetada e a publicidade 
é extremamente limitada por fronteiras éticas. Por 
isto é importante conhecer os limites da publici-
dade médica.
Os anúncios dos médicos, instituições de saú-
de, clínicas médicas privadas e órgãos de saúde 
pública devem zelar pela descrição, sensibilidade 
humana. A publicidade deve ser feita sempre com 
o intuito específico de educação para incentivo 
a meios de vida saudável e informação sobre 
prevenção de doenças, sem qualquer cunho co-
mercial. 

E como a medicina não pode e não deve ser exer-
cida como “comércio”, a publicidade feita deve 
seguir a regulamentação estabelecida no Código 
de Ética Médica e pelas Resoluções n. 1974/2011 
e n. 2126/2015  do  Conselho Federal de Medi-
cina que, no uso de suas atribuições, publicou 
o Manual de Publicidade Médica, que estabelece 
um conjunto de normas, e por via da edição des-

sas Resoluções impôs limites e estabeleceu con-
dições para o manejo da chamada “publicidade 
médica”, entendendo como anúncio, publicidade 
ou propaganda qualquer comunicação ao público 
de atividade profissional de participação, iniciati-
va ou anuência do médico por qualquer meio de 
divulgação.
A Resolução n. 1974/2011, que foi pontualmente 
alterada pela Resolução n. 2126/2015, ambas 
delimitando o que pode e o que não pode ser feito 
nesta área, estabeleceu a zona proibida do sensa-
cionalismo, da autopromoção e da concorrência 
desleal (www.portal.cfm.org.br). 
A Resolução de 2015 foi elaborada para suprir as 
demandas originárias com a evolução das redes 
sociais e da internet, zelando sempre pela ética 
na prática da medicina. 
A classe médica deve ficar alerta para as regras 
estabelecidas pelo CFM, uma vez que eventuais 
erros, ainda que de boa-fé, podem implicar em 
denúncias que podem resultar em sindicâncias e 
estas serem transformadas em processos ético-
-disciplinares.
Quando se fala sobre os limites da publicidade 
médica, existem alguns critérios básicos que de-
vem ser seguidos: sobriedade, discrição, veraci-
dade e legalidade. 
Sobriedade – A divulgação deve ser feita de ma-
neira simples, sem exagero de linguagem e ma-
téria.
Discrição – Não pode haver sensacionalismo, 
mercantilismo e exibicionismo na divulgação do 
conteúdo.
Veracidade – Deve estar no limite de veracidade 
científica, porém, utilizando uma linguagem aces-
sível a fim de que seja passada a mensagem in-
formativa à população.
Legalidade – Deve sempre respeitar as normas 
legais e o que demandam os Conselhos Regio-
nais e Federal de Medicina, com exclusiva finali-
dade educativa.
Lembrando que a publicidade médica pode, 

usando qualquer meio de comunicação leiga, 
prestar informações, dar entrevistas e publicar 
artigos, versando sobre assuntos médicos de 
fins estritamente educativos e usando sempre os 
critérios básicos descritos no Manual de Publici-
dade Médica. 
Todo material gráfico impresso para identificação 
do profissional deve conter:
- Nome do médico
- Especialidade ou área de atuação
- CRM local
- Registro de Qualificação de Especialista (RQE)
Em relação aos impressos da clínica, devem es-
tar expressas as seguintes informações:
- Nome completo, especialidade, número do 
CRM e RQE

- Identificação do médico responsável técnico-
-clínico
Regras do Manual do CFM
O manual editado pelo CFM veda o uso de fotos 
de pacientes em material promocional (selfies, 
fotos antes/depois, fotos com/de pacientes), 
ainda que com autorização deste ou familiar, ad-
mitindo-o apenas em eventos e trabalhos cientí-
ficos quando for imprescindível e autorizado pelo 
interessado direto e/ou familiar quando menor, 
incapaz ou já falecido.
 Por outro lado, o manual permite a utilização de 
perfil profissional do médico em todas as mídias 
sociais e a divulgação de informações básicas 
(endereço, telefone e e-mail) e matérias de cunho 
científico nestes meios de comunicação, desde 
que as postagens não possuam tom sensaciona-
lista e/ou de autopromoção.
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BRASAS NOVA IGUAÇU 
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Comendador Soares - Nova Iguaçu
Tel.: 2882-5400
Whatsapp: 96417-8381

Entende-se por autopromoção a utilização de en-
trevistas, informações ao público e publicações 
de artigos com forma ou intenção de: angariar 
clientela; fazer concorrência desleal; pleitear ex-
clusividade de métodos diagnósticos e terapêuti-
cos; auferir lucros de qualquer espécie; permitir a 
divulgação de endereço e telefone de consultório, 
clínica ou serviço.
 Considera-se sensacionalismo: a divulgação 
publicitária, mesmo de procedimentos consa-
grados, feita de maneira exagerada e fugindo de 
conceitos técnicos, para individualizar e priorizar 
sua atuação ou a instituição onde atua ou tem 
interesse pessoal; a utilização da mídia, pelo 
médico, para divulgar métodos e meios que não 
tenham reconhecimento científico; a adulteração 
de dados estatísticos visando beneficiar-se indi-
vidualmente ou à instituição que representa, inte-
gra ou o financia; a apresentação, em público, de 
técnicas e métodos científicos que devem limitar-
-se ao ambiente médico; a veiculação pública de 
informações que possam causar intranquilidade, 
pânico ou medo à sociedade; o uso abusivo, en-
ganador ou sedutor de representações visuais e 
informações que possam induzir a promessas de 
resultados.
(Fonte https://nkadvocacia.com.br/os-limites-da-
-publicidade-medica/)
Outras regras importantes deliberadas são:
- PUBLICIDADE OU PROPAGANDA
Está vedada a participação de profissionais em 
anúncios de empresas comerciais ou de seus 
produtos, qualquer que seja sua natureza, dis-
positivo este que alcança, inclusive, as entidades 
médicas sindicais ou associativas.
– ANÚNCIOS DE CLÍNICAS, HOSPITAIS E OU-

TRAS ENTIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Deverão constar, sempre, o nome do diretor téc-
nico médico e seu número de inscrição junto ao 
CRM.
– DIVULGAÇÃO DE TÍTULOS DE PÓS-GRADUA-
ÇÃO
Somente é permitido quando tiver vínculo especí-
fico com a especialidade efetivamente registrada 
perante o CRM, mesmo que tenha sido efetuada 
em instituições oficiais ou por estas credencia-
das.
– CONSULTORIA E ATENDIMENTO NÃO PRESEN-
CIAL
É vedada a oferta de consultoria a pacientes e 
familiares em substituição à consulta médica 
presencial, assim como não é possível realizar 
consulta, diagnosticar ou prescrever por qualquer 
meio de comunicação de massa ou à distância, 
como por exemplo, via internet ou por telefone.
– GARANTIA DE RESULTADO
É vedado utilizar-se de designações, símbolos, 
figuras, desenhos, imagens, slogans ou qualquer 
outro meio que sugira garantia de resultado, pois 
isto não depende apenas do médico e de sua 
competência, mas também da resposta do pa-
ciente.
– TERMOS PROIBIDOS
Autopromoção, pioneirismo, exclusividade e 
excelência, por exemplo, são termos que não 
devem ser usados, pois entende-se que um pro-
fissional ou uma determinada entidade que presta 
trabalho primoroso à população não tem neces-
sidade destes artifícios, visto que a sua melhor 
propaganda são os seus bons resultados.
– INFORMAR À POPULAÇÃO SOBRE DISPONIBI-
LIZAÇÃO DE NOVA APARELHAGEM OU DE NO-

VOS PROCEDIMENTOS
Conquanto reconhecidos pelo Conselho Federal 
de Medicina, poderá ser feito, desde que de for-
ma adequada e com bom senso.
Apesar de tantas restrições, é interessante a ob-
servação das regras não como meras proibições, 
mas, sim, uma forma de conceder igualdade de 
oportunidades a todos os colegas de profissão, 
respeitando o direito à intimidade dos pacientes, 
bem como evitar transtornos éticos, civis e até 
criminais futuros. Além de preservar e garantir a 
boa prática da medicina, principalmente quando 
o destino de sua informação é o bem público. 
Lembrando sempre que a melhor divulgação de 
um médico é sua qualificação, dedicação e ética 
à profissão, bem como sua constante atualização 
profissional.
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Aquele frio na barriga antes da tão esperada 
entrevista de emprego, a falta de sono antes 

de uma prova, roer as unhas pensando em como 
resolver determinada situação, dor de barriga no 
dia da viagem... Quem nunca sentiu? São sinto-
mas que muitos sujeitos apresentam em deter-
minadas situações e que podemos denominar 
como ansiedade. Ou seja, uma reação normal 
diante de situações que podem provocar medo, 
dúvida ou expectativa. 
Nestes casos citados acima, a ansiedade fun-
ciona como um sinal que prepara o sujeito para 
enfrentar o desafio e, mesmo que ele não seja 
superado, favorece sua adaptação às novas con-
dições de vida.
Porém, quando tais sintomas são persistentes e 
perduram por no mínimo seis meses, além de vi-
rem acompanhados por três ou mais dos seguin-
tes sintomas: inquietação, fadiga, irritabilidade, 
dificuldade de concentração, tensão muscular e 
perturbação do sono, eles podem ser caracteri-
zados como Transtorno de Ansiedade.
O Transtorno de Ansiedade, segundo o manual 
de classificação de doenças mentais, é um dis-

túrbio caracterizado pela “preocupação excessiva 
ou expectativa apreensiva”, persistente e de difícil 
controle. 
Mas o que causa o transtorno de ansiedade?
Isto vai depender de sujeito para sujeito. Predis-
posição genética, fatores ambientais e até mes-
mo histórico familiar são algumas das centenas 
de possibilidades de origem da ansiedade. Tais 
fatores podem gerar uma preocupação constante 
a ponto de evoluir de uma ansiedade comum e 
natural para um quadro mais sério de transtorno. 
Porém, não podemos aqui generalizar determina-
das possibilidades como causadoras de ansieda-
de. Cada sujeito é único e possui suas experiên-
cias e vivências. 
É importante registrar que, nesses casos, o nível 
de ansiedade é desproporcional aos aconteci-
mentos geradores do transtorno, causando um 
enorme sofrimento e interferindo, assim, na qua-
lidade de vida e no desempenho familiar, social e 
profissional de cada sujeito.
O transtorno de ansiedade pode afetar pessoas 
de todas as idades, desde o nascimento até a ve-
lhice. Em geral, as mulheres são um pouco mais 

vulneráveis do que os homens.
Como tratar a ansiedade?
É necessário que o sujeito busque ajuda profis-
sional para poder falar sobre seus sintomas e 
também sua história de vida. Um psicólogo pode 
ajudar, com uma escuta sensível ao sujeito. Sem 
pré-julgamentos à sua história, pois a realidade 
do outro não é igual a sua. O espaço da clínica 
não está presente para ouvir e tentar traduzir o 
que é dito pelo sujeito, pois mais importante que 
tentar “entender” o outro, é saber ouvir e enca-
minhar a uma ajuda profissional que respeite a 
singularidade de cada sujeito.
Em alguns casos, é necessário o uso de medi-
camentos. Eles podem aliviar os sintomas da an-
siedade. O uso de medicação só é recomendado 
quando prescrito e indicado (acompanhado do 
tratamento terapêutico) por médicos e especia-
listas, pois seu uso pode causar dependência e 
efeitos colaterais.

ANSIEDADE OU 
TRANSTORNO DE 

ANSIEDADE?
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G Ê N E S I S
P O R  S E B A S T I Ã O  S A L G A D O
Há 06 anos, no Jardim Botânico do Rio de Ja-

neiro, ocorreu a exposição fotográfica do fa-
moso fotógrafo brasileiro SEBASTIÃO SALGADO, 
intitulada GÊNESIS, E QUE POSTERIORMENTE 
PERCORREU VÁRIAS CIDADES DO MUNDO. Fo-
tógrafo de longo percurso profissional, radicado 
atualmente em Paris, tendo várias exposições e 
livros editados em seu currículo, que em geral 
apresentam fotos com forte temática social e 
documental, e onde se originaram vários livros, 
como GOLD (sobre a extração de minério em 
Serra Pelada), TRABALHADORES (fotos sobre a 
atividade profissional ao redor do mundo), e ÊXO-
DUS (sobre as populações expatriadas pelo mun-
do afora). Mas em GÊNESIS, o fotógrafo explora, 
após 8 anos de pesquisa ao redor do mundo, e 
mais de 30 viagens, lugares inóspitos do globo. 
Seja nas ilhas Galápagos, na costa Equatoriana, 
ou na África, na América do Sul e do Norte, ou 
ainda nos polos Sul e Norte. Tenta explorar estes 
locais praticamente intocados pela exploração 
humana. Tira fotos de populações indígenas pra-
ticamente não aculturadas e isoladas, animais 
selvagens em seus habitats naturais e paisagens 
do planeta, onde não se observam vestígios da 
civilização. Relatou que para extrair suas fotos ne-
cessitou de viajar de barco, avião, jangadas e até 
de balões, além de realizar longas caminhadas, 
enfrentando temperaturas extremas, para chegar 
a capturar ângulos e a melhor cena possível. De 
uma tartaruga gigante, baleias e pinguins a pai-
sagens naturais deslumbrantes, de mares, mon-
tanhas e geleiras, o fotógrafo mostra sua imensa 
qualidade ao buscar ângulos e imagens únicas e 
inéditas, sobre locais ainda preservados no pla-
neta. Em depoimento, relata que para selecionar 
uma única foto, que considera a perfeita e ideal, 
tem de excluir milhares de outras, mostrando seu 
processo de busca por uma perfeição daquilo 
que deseja mostrar. Como sempre, suas fotos 
são todas em preto e branco, o que faz realçar o 
tema em foco. Ao folhear um de seus livros, o ex-

pectador atento se sente impactado pela força e 
beleza das imagens e, particularmente em GÊNE-
SIS, me perguntei se de fato haveriam no planeta 
locais tão isolados ainda no mundo. Em depoi-
mento diz que sua intenção seria a de mostrar 
a beleza intocada do planeta, preservando essas 
imagens para as futuras gerações observarem 
como o processo de crescimento e de desenvol-
vimento criou um ambiente de degradação e 
destruição do meio natural. O seu projeto é o 
de gerar um grande alerta quanto à necessi-
dade de preservar o meio ambiente. A grande 
arte, no caso a fotografia, nos traz uma série 
de reflexões que vão do aspecto ético ao es-
tético. Sabemos que as imagens são um tipo 
de "discurso visual" (uma imagem diz mais 
do que mil palavras), que traduzimos em lin-
guagem, portanto, no entendimento racional. 
Do aspecto ético, poderíamos extrair desde 
o título da exposição (GÊNESIS), pois ao buscar 
locais inóspitos do planeta, verdadeiros paraísos 

terrestres preservados, o fotógrafo 
nos indaga o quanto desde nossas 
origens, como homens racionais, 
nos resta ainda a ser salvo, além 
de nos trazer reflexões sobre o que 
fizemos com o planeta desde nos-
sas origens, em relação à vida na-
tural, o planeta e seus recursos. Do 
ponto de vista estético, a beleza de 
suas fotos e sua busca incessante 
pela perfeição estética e poética nos 
trazem um sentimento do que em 
estética se chama de "sublime", que 
seria uma forma de experiência (no 
campo visual) que nos faz sentir algo 
que seria quase perfeito e, portanto, 
além de nossa vida material sensível 

e cotidiana, e que nos transporta à experiência 
sensorial do maravilhoso e do mágico. Por isto, 
pelo conjunto de sua obra e por seu último pro-
jeto, que foi GÊNESIS, O FOTÓGRAFO foi home-
nageado,  laureado e condecorado com uma das 
maiores homenagens que um artista pode rece-
ber: a de ter assento em uma das cadeiras de 
imortal da Academia de Belas Artes da França, 

que atesta sua qualidade de artista, estando ao 
lado de grandes artistas contemporâneos. Para 
finalizar, o conhecido cineasta alemão Win Wen-
ders fez um documentário cinematográfico desse 
seu último projeto, que pode ser acessado. Há 
ainda um livro, "DA MINHA TERRA À TERRA", que 
descreve seu percurso como fotógrafo e, ainda, 
quem se interessar, basta utilizar o GOOGLE e fa-
zer uma busca sobre GÊNESIS-Sebastião Salga-
do, onde pode-se deleitar com uma parte de sua 
produção fotográfica.

SEBASTIÃO SALGADO
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FESTA DOS 64 ANOS AMNI E 
DIA DO MÉDICO

Na noite do último dia 18 de outubro, foi cele-
brada a festa da AMNI no CENTRO SOCIAL 

SÃO VICENTE (Patronato) para as comemora-
ções dos 64 anos da ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE 
NOVA IGUAÇU e pelo “Dia do Médico”. Agradeço 
o convite do gestor Marco Antônio Bacelar Nu-
nes para produzir este lindo e importante evento.  
Agradeço também à Secretária Beatriz Santos, 
por sua dedicação e apoio.
Destacamos aqui e agradecemos às grandes 
empresas patrocinadoras: DROGARIA GALANTI, 
UNICRED SERRAMAR, UNIMED NOVA IGUAÇU, 
ANTÔNIO PAULINO – PRONIL, HOSPITAL GERAL 
– PRONTONIL, CASA DE SAÚDE E MATERNIDA-
DE TEREZINHA DE JESUS, CASA DE SAÚDE NOS-
SA SENHORA DE FÁTIMA, SEGMEDIC, AKIRA 
SUSHIBAR, ELIEL FIGUEIREDO - DIAGNÓSTICOS 
MÉDICOS, RIOLABOR MEDICINA DIAGNÓSTICA, 
DIRECIONAL SERVIÇOS CONTÁBEIS, BRASAS 
NI, ARTDERM, CONSERV IGUAÇU PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS, IGUAÇUMED CENTRO MÉDICO 
E ODONTOLÓGICO EIRELLI, CONSULTORIA DO 
CARRO, ONCOLOGIA DOR NI, BOX MIL SERVI-
ÇOS AUTOMOTIVOS, PRIDE FOTO E FILMAGEM, 
BRUNA REZENDE & CIA EVENTOS, MERCURE 
HOTELS, SUBLIME DRINKS E BN CONSULTORIA.
A noite foi marcada pelo cerimonial comandado 
pelo mestre de cerimônias Cláudio Moura, home-
nageando os médicos que se destacaram neste 
ano:
Médica do Ano 2019: Dr.ª Áurea Candido da Pe-
nha Dantas da Silva
Médico do Ano 2019: Dr. Antônio Carlos Coutinho
Médico Jovem Revelação 2019: Dr. Vanderson de 
Oliveira Lemos
Os homenageados do ano de 2019 nos emo-
cionaram para variar com suas belas histórias 
e agradecimentos, e mais uma vez parabéns a 
todos e parabéns para a nossa Casa.
Continuando o evento, foi passada a palavra ao 
administrador da AMNI, que agradeceu a todos 
pelo apoio, carinho e grande sucesso de nossa 

festa, lembrando de alguns bons momentos de 
2019 e já adiantando mais uma vez que em 2020 
teremos mais eventos e que a Associação estará 
cada vez mais viva na vida de todos nós... 
Não podemos esquecer a presença de nosso 
querido e maravilhoso Jornalista Alberto Aquino 
da Coluna Extra-Vip, do Jornal Extra, cobrindo o 
nosso evento e celebrando a nossa parceria.
E de novo aos nossos e queridos patrocinadores 
só temos a agradecer por todo o seu envolvimen-
to, carinho e apoio a nossa Casa, que não acon-
teceu somente nesta festa, mas durante todo o 
ano nos diversos eventos realizados pela AMNI. 
Mais uma vez agradecemos por tudo em nome 
de nossa Casa e aqui, publicamente, renovamos 
os nossos laços e principalmente a nossa amiza-
de para 2020.
Não podemos deixar de comentar a quebra do 
cerimonial, com uma bela homenagem da Dire-
cional Serviços Contábeis, através de sua Dire-
tora, Rejane Laport, que nos prestigiou com um 
sorteio de TV, cafeteira e micro-ondas para nos-
sos associados e presentes na festa e depois fez 
um belo discurso de agradecimento relacionado 
à parceria e a nossa festa.
O Cerimonial foi encerrado com palavras de 
agradecimento e reconhecimento à Diretoria 
pelo grande esforço e luta que é sobreviver em 
momentos de crise. Assim, parabéns à Diretoria 
comandada pelo nosso Presidente Dr. José Ro-
berto Pinto Barbosa, Dr. Hildoberto Carneiro de 
Oliveira (Vice-Presidente), Dr. Abdallah Elías Rízk 
(Primeiro Secretário), Dr. Alex Serpa Biazucci 
(Segundo Secretário), Dr. Carlos Alberto Vianna 
(1º Tesoureiro), Dr. Carlos Alberto Ramos (2º Te-
soureiro), Dr. Nilson Gomes (Diretor Científico) e 
Dr.ª Cynthia de Souza Meyrelles (Diretora Social); 
aos médicos associados e parceiros; ao Gestor 
da AMNI, Marco Antônio Bacelar Nunes, por todo 
o empenho à frente da AMNI e por sua espeta-
cular equipe, Beatriz Santos, Rogério Mata, José 
Roberto Otaviano.

A grande noite foi encerrada com um supershow 
da Banda Quetzal e um grande buffet servido pela 
equipe do Centro Social São Vicente. Também, 
parabéns à Pride Foto e Filme, equipe liderada 
por Nuno Boscarino, e à equipe Pride, William 
Moraes e Edgar Silva, e para a Equipe do Som 
na Caixa Sonorizações, valeu mesmo; à Wilker 
Representações e ao Dj Thalles, muita música, 
dança e alegria... E já íamos esquecendo a Su-
blime Drinks, equipe de nosso amigo Alexandre, 
que  abrilhantou a festa com maravilhosos drinks 
no Open Bar.
Então, para todas estas equipes uma salva de 
palmas, já que nos brindaram com uma noite 
maravilhosa e um eficiente trabalho de equipe, 
vale ressaltar.
Desde já agradecemos a todos os convidados, 
que sempre nos prestigiaram e nos deram o pra-
zer de suas presenças, e, repetimos mais uma 
vez, sem vocês a nossa festa não existiria e não 
teria a mínima graça.

Tivemos uma bela noite!
Foram tantas alegrias que não há mais o que falar.
Agora vamos aguardar e ver o que acontece na 
Festa de 2020.
Só para lembrá-los, são muitas fotos, então fare-
mos como sempre em duas edições: Nesta e na 
de dezembro. Todas as fotos estarão em nosso 
site: www.amni.org.br e na nossa página no Fa-
cebook.
Mais uma vez obrigado a todos e até a nossa fes-
ta de 2020 e 65 anos de AMNI!!!

Patrocinadores AMNI - 64 ANOS:

Continua na página 34...
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ANIVERSARIANTES DO 
MÊS DE DEZEMBRO

Dr. Gisley de Araújo Rangel
Dr. Pedro Henrique Stussi Cunha
Dra. Romana Freire Marques Bello de 

Campos
Dr. Armando Aquino de Carvalho
Dra. Érika Ferreira da Rocha Oliveira
Dra. Juliana de Oliveira Gonçalves 

Côrtes
Dra. Bárbara Azevedo Mello
Dra. Telma Maria Rodrigues de Souza
Dr. Yassushi Yoneshigue Junior
Dra. Kênia Lara Pena de Azevedo
Dra. Danielle Cristina Pereira e Silva de 

Freitas
Dr. José Henrique Herdy Leão
Dra. Laura Feld
Dra. Renata Santana dos Santos
Dra. Carla Borges Cugliana
Dr. Vilson de Lemos
Dra. Andreia Cristiane Eslabão de 

Araujo
Dr. Lino Sieiro Netto
Dra. Vivianne Lopes Antonio Dias
Dra. Beatriz Rodrigues A. da Costa
Dra. Luziane Herzog de Azeredo 

Ramalho
Dra. Marisa Mahêda de Souza
Dra. Angeli Braga Raphael
Dr. Carlos Alberto Rodrigues de Almeida
Dr. Jorge Luiz Gonçalves Andrade
Dr. Eduardo da Silva Vaz
Dr. Leandro Ururahy de Carvalho
Dr. Rafael Lima da Silva
Dra. Paula Carolina da Rocha Silva
Dra. Thaís Ribeiro da Costa Lino
Dra. Renata Távora Novais
Dr. Luiz Antonio de Souza Teixeira Junior
Dr. Antonio Martins dos Santos Cunha
Dr. Douglas Marcelo Vilas Boas
Dra. Thaís Boldrim Santos de Freitas 

Lima
Dr. Arthur dos Santos Silva
Dra. Camila Provençano Montella
Dr. Jean Max Figueiredo
Dra. Renata Araújo Veríssimo da S. 

Cardoso
Dr. Antonio Henrique M. Raposo de 

Almeida
Dra. Tânia de Jesus Barros Soares
Dr. Sebastião Herculano de Mattos Neto
Dr. Rui Cesar da Silva
Dra. Débora Mascaro da Silva
Dra. Gisele Ribeiro Moura Brasil
Dra. Cecília Mercedes Cid Cruz de 

Souza

01/12
02/12
02/12

03/12
03/12
03/12

04/12
04/12
04/12
05/12
06/12

06/12
06/12
06/12
07/12
07/12
08/12

08/12
08/12
09/12
09/12

09/12
10/12
10/12
10/12
11/12
11/12
11/12
14/12
14/12
15/12
15/12
16/12
16/12
16/12

17/12
20/12
20/12
24/12

25/12

25/12
28/12
29/12
30/12
30/12
31/1219/12 (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):

COLUNA SOCIAL

Patrocinadores AMNI - 64 ANOS:






