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O ESTETONestaEdição
Olá queridos leitores. Antes de tudo, um feliz 

ano novo para todos vocês! Que seja de mui-
tas vitórias e conquistas para todos.
Neste primeiro editorial do ano eu gostaria de 
compartilhar uma coisa que acredito ter tudo a 
ver com começos (ou recomeços, como prefe-
rirem). Desde o ano passado um frase martela 
na minha cabeça. Em lugares diferentes, situa-
ções diferentes, momentos diferentes lá vinha ela 
aparecendo no meu caminho. "Você precisa ser o 
que nasceu para ser". Seja no filme sobre a his-
tória do Queen (Bohemian Rapsody), no desenho 
infantil da Moana ou num livro que, por acaso - se 
é que acasos existem - comecei a ler.
Pode ser que a tenha ouvido em outros mo-
mentos da minha vida, mas desta vez ela bateu 
e ecoou dentro de mim como nunca. E abriu o 
questionamento: afinal, o que eu nasci para ser e 
fazer nesta vida? O livro em questão, que ajudou 
muito a abrir minha mente, chama-se "Viva a sua 
missão", do autor Bruno J. Gimenez.
Na obra ele fala exatamente sobre a importância 
de encontrar seu lugar no mundo e realizar a mis-
são de sua alma. "Só assim estará integrado com 
a sua própria essência, que por consequência é a 
via de acesso da plenitude em sua vida", diz ele; 
contando que foi pelo caminho da dor que des-
cobriu, aos trancos e barrancos, o que precisava 
fazer neste mundo. Mas nem para todos precisa 
ser assim.
Segundo Gimenez, o fato de ainda não ter se en-
contrado é algo que vem tornando as pessoas 
frustradas, insatisfeitas e com aquela sensação 
de vazio no coração. Tudo isto gera um desequi-
líbrio que afeta todos os setores da nossa vida. 
Todas estas informações me impactaram sobre-
maneira e, por isto, eu venho buscando me ques-
tionar constantemente sobre os rumos da minha 
vida e ir alterando aquilo que acredito estar fora 
do contexto.
As mudanças podem ser feitas a qualquer tempo, 
mas aproveitando que ainda estamos no comeci-
nho do ano, com o ânimo e a disposição em alta, 
gostaria de convidá-los a esta reflexão. Vamos 
nessa?
Um forte abraço e até a próxima!!!
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AMNI 2020:
E QUE VENHA O NOVO 

ANO COM PROSPERIDADE 
E MUITA LUZ!!!

COM A PALAVRA AMNI

Mais um ano começando e desejamos para 
todos: os associados, parceiros, patrocina-

dores e leitores, um ano de sabedoria, sucesso e 
muita paz dentro dos nossos lares.
E neste ano vamos começar diferente, e resol-
vemos RECORDAR para você sobre tudo aquilo 
que a nossa Casa tem e que pode ser colocado 
ao ser dispor.  Você tem direito!!!
A nossa AMNI é uma instituição científica e 
sem fins lucrativos e a nossa existência, ou 
seja, a nossa renda depende de: nossos as-
sociados com as suas contribuições mensais; 
nosso auditório com os arrendamentos de 
espaço; nossa Revista e nosso site. E com o 
somatório de todas estas rendas mantemos 
a nossa Casa operacional e pronta para lhes 
servir. Entretanto, sejamos muito sinceros, 
não está sendo muito fácil, pois o momento 
de 2019 foi muito difícil para todos e inclusi-
ve para a AMNI, que pela primeira vez em sua 
história viu inadimplência nas mensalidades e 
também alguns problemas com alguns parcei-
ros da Revista.  É óbvio que está difícil para 
todos e por isto temos que unir nossas forças 
para virar este quadro tão triste e tão complica-
do pelo qual passamos em 2019.
Assim, vamos discorrer sobre a AMNI e o que ela 
tem a oferecer ao nosso associado:
1º) A própria Casa, sua infraestrutura, sala do 
médico (para descanso, almoço e reuniões) e 
sala pequena para reuniões.
2º) A nossa Diretoria para aconselhamentos téc-
nicos e profissionais, incluindo um Diretor Cientí-
fico e um Social à sua disposição.
3º)  Um Advogado e um Contador à sua disposi-
ção para aconselhamentos.
4º)  Uma Produtora de eventos também à sua 
disposição e para aconselhamentos.
5º) Auditório (com capacidade para 100 pesso-
as), cozinha e banheiro para seus eventos. Quan-
do o evento for social, sem cobrança de entrada 
e de interesses que tenham haver com a nossa 
Instituição, não haverá nenhuma cobrança. Vale 
informar que quando é cobrada entrada ou taxa 
de inscrição para um evento, existe uma tabela de 
descontos e vantagens somente para os nossos 
associados.

6º) Ciclo de Gestão e Marketing da Associação 
Médica de Nova Iguaçu: evento gratuito e de re-
ciclagem profissional  realizado em nosso auditó-
rio, com temas atuais e renovados.
7º)  Estacionamento gratuito.
8º)  Eventos em parceria com os Laboratórios e 
Patrocinadores sempre a sua disposição e tam-
bém sem nenhum ônus.
9º) Site AMNI (www.amni.org.br) e Revista AMNI, 
“O Esteto”, aonde você pode contribuir, mostrar e 
divulgar a sua especialidade e também compar-
tilhar a de seus amigos associados. Lembre-se 
que A REVISTA e o SITE são grandes cartões de 
visita sobre a nossa área e todas as nossas ativi-
dades. E também a nossa “Lista de Transmissão 
da AMNI” (via Whatsapp), aonde mantemos to-
dos os nossos associados e parceiros informa-
dos de tudo, ou seja, use e abuse.
10º) Clube de Benefícios AMNI, onde a sua Casa, 
preocupando-se com o seu Associado, que é um 
formador de opinião, vem buscando parcerias 
com empresas de venda de serviços e produtos 
de seu interesse a fim de que você tenha um aten-
dimento personalizado, comodidade e vantagens 
por ser nosso filiado. Sabendo das suas respon-
sabilidades e de sua falta de tempo para buscar 
e encontrar produtos ou serviços de qualidade, 
procuramos, avaliamos e já fechamos parcerias 
com as seguintes empresas listadas abaixo:
MAISANO MADEIRAS E FERRAGENS
MORETTI AR CONDICIONADO PARA VEÍCULOS
MSV – MECÂNICA EM GERAL, FUNILARIA E 
PINTURA
COLARES AUTO ELÉTRICA
DUDA SOM
NOVA FAROL FOM FOM
PONTO AUTO
BRUNA REZENDE & CIA
PRIDE FOTO E FILME
BOX MIL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
ÓTICA VISOO
FP CHAVEIROS
MACROCELL
TUDO A RIGOR – ALUGUEL DE ROUPAS
CONSULTORIA DO CARRO
BN CONSULTORIA
BRASAS NI

E, estimados Associados, tudo isto é feito com 
muito carinho para você.
A nossa Casa completará, em outubro deste ano, 
65 anos de existência. Já passamos e sobrevive-
mos por vários governos, várias crises, ou seja, 
vários momentos, bons e ruins, e nestes últimos 
02 anos, acreditamos que foi muito difícil para 
todos.
Hoje, mesmo com todos os problemas, vivemos 
um ótimo momento, apesar das dificuldades, pois 
a chama de nossa Instituição está acesa e bri-
lhante. Temos a nossa Revista, o nosso site, cada 
vez mais operacional e, dia a dia, temos procura-
do fazer a melhor gestão possível. E ATENÇÃO: O 
PROFISSIONALISMO E A EXCELÊNCIA DEVEM 
SER O FOCO DE TODOS OS ENVOLVIDOS EM 
NOSSAS ATIVIDADES: GESTORES, PARCEIROS, 
PATROCINADORES E MÉDICOS.
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AMNI ADMINISTRAÇÃO - “AMNI: a nossa Casa”

MARCO 
ANTONIO B. 
NUNES

ESCRITO POR:

• Gestor AMNI
• BN Consultoria

UN ICRED .COM . B R /UNICREDRJMT

E a nossa preocupação com todos, nos últimos 
tempos, tem sido muito grande.
É por isto, que, mais uma vez, estamos pedindo o 
seu apoio e a sua crença. Nunca deixe de apoiar 
e acreditar em nossa Casa AMNI. Vamos deixar o 
egoísmo de lado e trabalhar para que todos ven-
çam, este é o segredo. Sabemos que não está 
fácil para ninguém e como estão massacrando 
a nossa classe.
A nossa mensalidade hoje é de R$ 50,00 e o nos-
so último aumento ocorreu em abril de 2014. 
Pedimos encarecidamente que olhem de verdade 
tudo que temos feito, a muito custo, nos últimos 
tempos: Revista, site, redução de custos, even-
tos, festa do médico, reforma e manutenção da 
nossa Casa, Clube de benefícios e atendimento 
personalizado e exclusivo. Tudo isto administrado 
por nossa pequena equipe, coordenando os inte-
resses e colaborações de todos os agentes que 
estão a nossa volta.
Relembramos aos Associados, a Casa é sua e 
está aqui à sua disposição. A AMNI É NOSSA!
Ademais, temos que pensar em nossa história, 
sobrevivência e nas famílias daqueles que aqui 
trabalham e fazem de tudo para manter a nossa 
Casa funcionando e cumprindo bem a sua fina-
lidade.
Assim, contamos muito com a sua ajuda, pois 
tudo aumentou, custos fixos e variáveis, e temos 
que repassar este pequeno aumento, já que o últi-
mo reajuste, foi em 2014. Logo, hoje é imperativa 

esta ajuda e o seu apoio. Então, a partir de mar-
ço de 2020, passaremos a nossa mensalidade 
para R$55,00 (reajuste de 10%). Se verificarmos 
o que aconteceu de 2014 para cá, os juros fo-
ram muito maiores que 10%; todavia, para nossa 
Casa, este novo valor representará uma grande 
ajuda. Contamos muito com a sua compreensão!
Então, este novo valor começará a valer em mar-
ço de 2020.
A nossa Casa AMNI é de todos e ela sempre es-
tará contando com a sua participação para ser 
cada vez mais profissional e acolhedora!
E para este ano não perca os nossos eventos: 
Festa da AMNI e Dia do Médico; passeios turísti-
cos e muito mais.
E novamente solicitamos aos nossos associados 
que nos ajudem a trazer novos associados e no-
vos 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,  
amizade e vontade de fazer o melhor.
Assim, para continuarmos a existir e a progre-
dir sempre, ajude-nos a cumprir a nossa nobre 
MISSÃO! Faça parte deste projeto de trabalho e 
de vida.
Temos que nos renovar e reinventar sempre. E 
contamos com a sua preciosa colaboração! Tudo 
pode melhorar!
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!
E desde já estamos muito agradecidos pelo apoio 
e carinho para com a nossa Casa. 
Viva a AMNI!!
E, JUNTOS, superaremos esta e outras crises. 
Boa sorte a todos!
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DIRETORIA

DR. JOSÉ 
ROBERTO PINTO 
BARBOSA

ESCRITO POR:

Presidente AMNI

NUNCA DEIXE DE 

ACREDITAR
A diretoria da AMNI está muito feliz com os 

resultados obtidos nos últimos anos com 

ações em prol da classe médica. Ao iniciar mais 

um ano, renovamos nosso compromisso de con-

tinuar trabalhando para o melhor desempenho da 

atividade médica. 

Nessa edição inaugural de ano novo, não vislum-

bramos nada mais interessante que este poema 

motivacional, tão pertinente à conduta dos médi-

cos diante de seus pacientes:

 

BRASAS NOVA IGUAÇU 
E ASSOCIAÇÃO MÉDICA 

DE NOVA IGUAÇU
Informe-se na unidade

PARCERIA

BRASAS NOVA IGUAÇU

Rua Coronel Alfredo 
Soares, nº 101.

3773-1797 | 2797-3425

Acreditar é ter fé naquilo que ninguém prova 
É dispensar a certeza, que geralmente comprova 
Pois a dúvida é uma dívida, e a conta só se renova

Acredite no improvável, acredite no impossível 
Enxergue o que ninguém vê, perceba o imperceptível 
Enfrente o que para muitos parece ser invencível

Acredite, pense, faça, use sua intuição 
Transforme sonho em suor, pensamento em ação 
Enfrente cada batalha, sabendo que agente falha 
E que isso é natural 
Cair para se levantar, saber para ensinar que o bem é maior que o mal

Acredite em tudo que é bom e lhe faz bem 
Acredite, inclusive no que lhe faz mal também 
Já que pra se proteger é preciso conhecer o que vai se enfrentar 
Nunca se esqueça, não importa o que aconteça 
Não deixe de acreditar
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ONCOLOGIA

DR. PAULO 
SERGIO 
PERELSON

ESCRITO POR:

Oncologista

JANEIRO VERDE PISCINA: 
MOVIMENTO TRAZ ALERTA PARA O CÂNCER 

DE COLO DE ÚTERO
O ano de 2020 já ini-

ciou e com ele chega 
também o primeiro gran-
de movimento de prevenção 
internacional de câncer do ano: O 
Janeiro Verde Piscina. O objetivo deste 
movimento é chamar atenção para o 
terceiro tumor maligno mais frequente 
na população feminina: O câncer de 
colo de útero, também chamado de 
câncer cervical. 
Segundo o Instituto Nacional do 
Câncer (INCA), o câncer cervical é 
a quarta causa de morte de mulheres 
por câncer no Brasil. E, apesar da maioria 
das mulheres não associarem este câncer ao 
HPV, este tumor é causado, principalmente, pela 
infecção persistente por alguns tipos do Papilo-
mavírus Humano - HPV (chamados de tipos on-
cogênicos). 
A infecção genital do HPV é muito frequente e 
acomete grande parte dos adultos em algum 
momento da vida, não causando qualquer doen-
ça na maioria das vezes. Entretanto, em alguns 
casos, ocorrem alterações celulares que podem 
evoluir para o câncer. Isto porque, em algumas 
situações, a persistência do HPV por longos pe-
ríodos de tempo faz com que ocorram alterações 
no DNA das células, que podem evoluir para o 
câncer de colo de útero. O INCA estima que, para 
cada ano, sejam diagnosticados 16.370 novos 
casos de câncer de colo do útero no Brasil, com 
um risco estimado de 15,43 casos a cada 100 
mil mulheres. 
Quando diagnosticado precocemente, o sucesso 
do tratamento do câncer cervical chega a 90%. 
Porém, é importante ressaltar que esta é uma do-
ença silenciosa com desenvolvimento lento e, no 
estágio inicial este tipo de câncer, não apresenta 
sintomas, sendo diagnosticado apenas através 
dos exames ginecológicos de rotina como o pre-
ventivo Papanicolau ou Papanicolaou. Em está-
gios avançados, o câncer cervical pode causar 
sangramento vaginal irregular, fora do período 
menstrual ou após a relação sexual, corrimen-
to vaginal anormal, dor abdominal associada a 
queixas urinárias ou intestinais e dor na pelve ou 
durante o ato sexual.
A principal forma de transmissão o HPV, vírus 
que causa a doença, é através da relação sexual, 
presumidamente por meio de abrasões micros-
cópicas na mucosa ou na pele da região anoge-
nital. Por isto, é extremamente importante a utili-
zação de preservativos (camisinha masculina ou 
feminina) durante a relação sexual. Além disso, o 
Ministério da Saúde implementou no calendário 
vacinal, em 2017, a vacina tetravalente contra o 
HPV para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 

11 a 14 anos. Esta vacina protege contra os tipos 
6, 11, 16 e 18 do HPV. Os dois primeiros causam 
verrugas genitais e os dois últimos são respon-
sáveis por cerca de 70% dos casos de câncer de 
colo do útero.
Desta forma, o uso de preservativo durante a 
relação sexual e a vacinação contra o HPV, em 
conjunto com os exames ginecológicos preven-
tivos, são importantes ferramentas na prevenção 
da doença. É indispensável afirmar que as mulhe-
res, mesmo as vacinadas, precisam fazer seus 
exames preventivos periodicamente, a partir do 
início de suas vidas sexuais, pois a vacina não 
protege contra todos os tipos de HPV.  
A avaliação ginecológica, a colposcopia e o exa-
me citopatológico de Papanicolau realizados re-
gular e periodicamente são recursos essenciais 
para o diagnóstico do câncer de colo de útero. 
Na fase assintomática da doença, o rastreamento 
realizado por meio do Papanicolaou permite de-
tectar a existência de alterações celulares carac-
terísticas da infecção pelo HPV ou a existência de 

lesões pré-malignas. Porém, o diagnóstico final 
vai depender do resultado da biópsia. Nos casos 
em que há sinais de malignidade, além de iden-
tificar o tipo do vírus infectante, é preciso definir 
o tamanho do tumor e se está situado somente 
no colo uterino ou se já invadiu outros órgãos e 
tecidos (metástases). Alguns exames de imagem 
(tomografia, ressonância magnética, raio x de 
tórax) representam recursos importantes neste 
sentido.

A partir do momento 
em que o câncer de 

colo de útero for diag-
nosticado, o tratamento para 

cada caso deve ser avaliado e 
orientado por um médico. Entre os 
tratamentos para o câncer de colo 
do útero estão a cirurgia, a quimio-
terapia e a radioterapia. O tipo de 
tratamento dependerá do estágio 
de evolução da doença, tamanho 
do tumor e fatores pessoais, como 
idade da paciente e desejo de ter 

filhos.
É importante ressaltar que dois outros fa-

tores têm sido levantados como de risco para o 
desenvolvimento desta doença. O primeiro deles 
é o tabagismo. Mulheres que fumam têm o dobro 
de probabilidade de desenvolver câncer de colo 
do útero em relação àquelas que não fumam. Fu-
mar expõe o corpo a muitos produtos químicos 
cancerígenos que afetam outros órgãos além dos 
pulmões. Estas substâncias prejudiciais são ab-
sorvidas pelos pulmões e transportadas na cor-
rente sanguínea por todo o corpo, além do que o 
ato de fumar torna as defesas do sistema imuno-
lógico menos eficazes no combate a infecções 
pelo HPV. O segundo desses fatores é a utilização 
da pílula anticoncepcional. De acordo com o Na-
tional Institute of Health, o risco aumenta cerca 
de 10% para quem faz uso da pílula por até cinco 
anos, 60% para uso entre cinco e nove anos e o 
dobro de risco para dez anos ou mais. Entretanto, 
o risco volta a diminuir após a interrupção do uso 
do contraceptivo oral. Sendo assim, é importante 
ressaltar que manter hábitos saudáveis, como 
não fumar e procurar métodos contraceptivos 
que não envolvam hormônios, pode ajudar no 
sentido de que o câncer de colo de útero não se 
desenvolva. 
A boa notícia é que o Brasil já avançou em sua 
capacidade de diagnosticar precocemente o cân-
cer de colo do útero. Atualmente 44% dos casos 
diagnosticados são de lesão precursora do câncer, 
chamada in situ, que tem altas chances de cura. 
Isto prova que a informação é a melhor aliada con-
tra o câncer de colo de útero. Adotar as medidas 
de prevenção e estar em dia com as visitas ao 
ginecologista auxilia num diagnóstico precoce e, 
com isto, em uma chance maior de cura.
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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

HARMONIZAÇÃO 
OROFACIAL OU FACIAL

A harmonização orofacial ou harmonização 
facial é um conjunto de procedimentos rea-

lizados pelo cirurgião-dentista responsável pelo 
equilíbrio estético e funcional da face, através da 
reabilitação oral dentária, reconstruindo a anato-
mia perdida ou a parafunção.
A harmonização facial é um tratamento multidis-
ciplinar. As intervenções estéticas são realizadas 
na face com o objetivo de obter um rosto em 
harmonia e simetria completas. Para isto, diver-
sos procedimentos podem ser aplicados em seu 
devido tempo. A técnica pode ser realizada por 
todos os pacientes e em qualquer fase da vida 
adulta.
Em 29 de janeiro de 2019, o Conselho Federal 
de Odontologia (CFO) reconheceu a harmoniza-
ção facial como especialidade odontológica e deu 
outras providências. Um passo muito importante 
para a interação de profissionais da medicina e 
da odontologia funcional.
O principal motivo para a harmonização estar ba-

tendo à porta dos consultórios é o fato de ser um 
procedimento pouco invasivo, sendo possível ter 
lábios carnudos, testa sem rugas e bigode chi-
nês, bem como queixo protuberante e nariz empi-
nado, sem precisar passar pelo centro cirúrgico.
A harmonização facial é um conjunto de procedi-
mentos que serve para dar proporções equilibra-
das  ao rosto.
“A harmonização facial trabalha com a divina be-
leza, para tanto podemos lançar mão da régua da 
proporção divina com as proporcionalidades da 
face, ou seja, quando a gente aumenta a proje-
ção de determinado lugar, como, por exemplo, a 
maçã do rosto na região malar ou no queixo, a 
gente proporcionalmente diminui em outros lu-
gares.
As reabilitações reconstrutivas, com propósito 
de recuperar as estruturas dentárias desgasta-
das, requerem um planejamento completo para 
as duas arcadas, como exemplo: a articulação 
de modelos; mock-up; exames radiográficos e 

tomografias para o 
caso de instalação 
de implantes.
Como promover 
rejuvenescimen-
to facial, natural 
e funcional, sem 
reconstruir as es-
truturas perdidas? 
Vivemos uma rea-
lidade intensa em 
busca do belo e ao 
pensar em cirurgia 
plástica o Brasil 
está no topo dos 
países que realizam 
o maior número de 
procedimentos ci-
rúrgicos estéticos 
e a reabilitação re-
construtiva é uma 
realidade para ob-
tenção do sucesso 
no trabalho.

Conclusão: A proposta é oferecer ao paciente o 
melhor resultado, um tratamento harmônico e du-
radouro. Assim, o planejamento reverso é fazer 
interagir o tratamento odontológico de reabilita-
ção dentária (orofacial) e finalizar cada caso com 
os procedimentos da cirurgia plástica e cosméti-
ca, com naturalidade, devolvendo o alinhamento 
e simetria das estruturas anatômicas da face e 
proporcionando longevidade ao resultado do tra-
tamento.



www.cedifi.com.br

CRM - 52.101227-4

21 2768-7259         WhatsApp: 95950-0097�
Facebook/cedifi�

Rua Ivan Vigné, 97 • Grupo 101 a 206 
Centro - Nova Iguaçu

A ECOENDOSCOPIA

ÚNICO NA 
BAIXADA

FUJINON SU-1

Novos horizontes na 
avaliação de lesões 
subepiteliais e 
doenças do pâncreas 
e vias biliares.

O CEDIFI conta agora com uma nova 
tecnologia na área da saúde digestiva.
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INFORME UNIMED
UNIMED NOVA IGUAÇU REALIZA FEIRA DA 
SAÚDE COM SERVIÇOS GRATUITOS PARA A 

POPULAÇÃO
A Praça Rui Barbosa, no coração do município 

de Nova Iguaçu, teve no dia 16 de dezembro 
um movimento de pessoas atípico. Cerca de 530 
pessoas se beneficiaram com a Feira da Saúde 
promovida pela Cooperativa, que ofereceu gra-
tuitamente diversos serviços, como aferição da 
pressão arterial, a verificação da glicose e do 
peso. Os participantes ainda receberam orienta-
ções em pequenas palestras de saúde, ganharam 
material impresso com dicas, além de mudas de 
temperos e hortaliças (couve, alface, orégano, 
alecrim, salsa, salsão etc). A iniciativa objetivou 
incentivar a população na adoção de hábitos 
mais saudáveis no dia a dia e contou com o apoio 
da Prefeitura de Nova Iguaçu com a cessão do 
espaço público. 
– Queremos estar mais próximos da população 
e a realização desta ação com a oferta de servi-
ços possibilitou isto. Aproveitamos a oportunida-
de para falar sobre a prevenção de doenças e a 
adoção de hábitos mais saudáveis. Muitos iden-
tificaram que estão com a glicose ou a pressão 
arterial alterada e foram orientados a procurar um 
médico. Sabemos que ações simples como esta 
podem efetivamente contribuir para a melhoria 
da vida das pessoas. Focamos também no cui-
dado com o meio ambiente, distribuindo mudas 
de plantas para todos os participantes – destaca 
a Dra. Sonia Pimentel, Gerente responsável pelo 
Núcleo de Atenção à Saúde da Unimed Nova 
Iguaçu.  
A dona de casa Maria Helena do Espírito Santo, 
65 anos, foi a prova da importância da iniciati-
va da Unimed. É diabética e, mesmo tomando 
medicação, estava com a glicose alterada. Foi 
orientada a procurar o seu médico e ficou muito 
satisfeita com a ação desenvolvida pela Unimed 
gratuitamente.
Preocupado com a saúde da sua avó, o colabo-
rador Jeferson Felipe de Oliveira, do setor de Au-
torizações, levou dona Dulcinéia Leite Alves, 71 
anos. O peso e a pressão arterial estavam bons, 
mas a glicose estava um pouco alta e foi acon-
selhada a fazer uma consulta com o endocrino-
logista. "Achei este trabalho da Unimed excelente 
porque pode ajudar as pessoas. Todos deveriam 
vir participar", disse dona Dulcinéia.
O aposentado Genal Garcia, 82 anos, contraria 
as diversas pesquisas que mostram que os ho-
mens têm medo de ir ao médico. Ele foi um dos 
beneficiados pelos serviços ofertados pela Coo-
perativa. Verificou a pressão arterial, a glicose, 
a massa corporal e ouviu atentamente as dicas 
de saúde. "Eu me trato muito e cuido também da 
saúde da minha esposa. Não tenho medo de ir ao 
médico. Estou achando uma maravilha este ser-
viço da Unimed Nova Iguaçu. A gente sabe que 
falta médico, enfermeira e remédios em muitos 
hospitais públicos. Gostei muito de ser atendido 
aqui e vou buscar a minha esposa para fazer os 
exames também".

O aposentado Genal Garcia elogiou a 
iniciativa da Cooperativa

A Dra. Sonia 
Pimentel atuou 
ativamente para o 
sucesso da ação

O Dr. Jorge Luiz, 
Diretor Administrativo, 
também verificou a 
glicose 

Mudas de plantas foram distribuídas aos participantes
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UNIMED NOVA IGUAÇU É EMPRESA CIDADÃ PELA 10ª VEZ 
A Unimed Nova Iguaçu conquistou pela 10ª vez 

consecutiva o certificado Empresa Cidadã e 
a responsável pelo setor de Contabilidade, Rosa-
na Vitorio Miranda, recebeu o Diploma de Mérito 
Contábil em reconhecimento ao trabalho de ela-
boração dos relatórios da Cooperativa. Ambas 
as premiações foram concedidas pelo CRC/RJ 
- Conselho Regional de Contabilidade do Estado 
do Rio de Janeiro e entregues durante cerimônia 
ocorrida no dia 11 de dezembro, no Centro do 
Rio. 
– Esta certificação é muito significativa para nós 
da equipe contábil. É um sentimento de que fize-
mos um bom trabalho, cumprimos com o nosso 
dever e, consequentemente, alcançamos o nos-
so objetivo ao trazer mais uma importante certi-
ficação para a empresa.  Afinal, são 10 anos de 
premiação. Isto nos motiva a fazer melhor, aper-
feiçoar cada vez mais a nossa atividade – destaca 
Rosana Miranda.

Dr. Jorge Luiz Gonçalves (Diretor Administrativo, à esq.), Dr. Emilson Lorca (Presidente), Rosana Miranda e 
equipe da Contabilidade

SOLIDARIEDADE EMBALA AS CAMPANHAS 
REALIZADAS PELA COOPERATIVA

O período de final de ano foi embalado 
mais uma vez pela solidariedade dos 

colaboradores da Unimed Nova Iguaçu. As 
campanhas ‘Natal Solidário’ e ‘Eu Ajudo na 
Lata’ fecharam 2019 com um excelente re-
sultado: três toneladas de alimentos não pe-
recíveis e 318 garrafas plásticas cheias de 

lacres de alumínio, o correspondente a 221 
kg arrecadados. 
Como acontece há muitos anos, os alimen-
tos foram divididos e entregues a algumas 
casas beneficentes da região cadastradas 
pela singular, onde o serviço prestado é 
acompanhado de perto pela assistente so-

cial da Unimed Nova Iguaçu. Já a venda dos 
lacres de alumínio viabilizou a aquisição de 
02 bengalas, 01 cadeira de rodas, 01 cadei-
ra higiênica e 01 suporte para vaso sanitá-
rio que foram doados para as instituições 
Abrigo Irmã Catarina, em Mesquita, e Abrigo 
Centro Espírita Luz de Escol, em Nova Iguaçu. 

LEGENDA ÚNICA - Diversas casas filantrópicas da Baixada Fluminense foram beneficiadas com as doações
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GINECOLOGIA / OBSTETRÍCIA

DEZEMBRO VERMELHO – 

HIV X GESTAÇÃO
(Parte 02)

Esquema profilático do AZT na gesta-
ção, no par to e para o RECÉM-NAS-

CIDO:
-    ANTEPARTO: 100 mg, 2 comprimidos, 
VO, a cada 8 horas ou 3 comprimidos a 
cada 12 horas, a par tir da 14ª semana de 
gestação. Apresentação do AZT: 100 mg/
cápsulas.
-     INTRAPARTO: 
DOSE DE ATAQUE – 2 mg/Kg/EV em 1h 
(diluídos em 100 ml de soro glicosado a 
5%).
MANUTENÇÃO – 1 mg/ Kg/hora, até o 
clampeamento do cordão umbilical, de-
vendo ser iniciado logo na fase ativa do 
par to ou, no caso de cesariana eletiva, 
iniciar pelo menos 3 horas antes, usando 
até o clampeamento do cordão umbilical. 
Apresentação do AZT: 10 mg/ml-frasco de 
20 ml.
RECÉM-NASCIDO – 2 mg/kg VO, a cada 
6 horas por 6 semanas, ou 4 mg/kg, VO, 
a cada 12 horas, devendo ser iniciado 8 
a 12 horas e no máximo 24 horas após o 
nascimento. Apresentação: 10 mg/ml (so-

lução oral). Frasco de 20 ml. 
Os programas nacionais de prevenção da 
transmissão ver tical do HIV fornecem AZT 
injetável para gestante e AZT xarope para 
o recém-nascido durante o pré-natal com 
intuito de garantir a profilaxia de pacien-

tes acompanhados em unidades básicas 
de saúde que possam vir a dar à luz em 
maternidades não preparadas.
-     Via de par to
      Definição da via de par to: EVIDÊNCIA
Os programas nacionais de prevenção da 
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DR.ª MAÍRA 
FACCIOLLI

ESCRITO POR:

Ginecologista - Obstetra

transmissão ver tical do HIV fornecem AZT 
injetável para gestante e AZT xarope para 
o recém-nascido durante o pré-natal com 
intuito de garantir a profilaxia de pacien-
tes acompanhados em unidades básicas 
de saúde que possam vir a dar à luz em 
maternidades não preparadas.

• Carga viral > = 1.00p cópias/ml 
ou desconhecida (efeitos da indica-
ção da via de par to, considerar tam-
bém carga viral desconhecida, aquela 
aferida antes de 34 semanas de ges-
tação).
• Idade gestacional > = a 34 se-
manas na ocasião da aferição.

RECOMENDAÇÃO: Cesariana eletiva (par-
to realizado antes do início do trabalho de 
par to e com membrana amniótica íntegra) 
e cesariana hemostática. Neste grupo de 
mulheres, mesmo tendo trabalho de par-
to iniciado, a operação cesariana deverá 
ser via par to de escolha, desde que tenha 
dilatação entre 3 a 4 cm e a membrana 
amniótica íntegra.
-     Cesariana 

• Par to deve ocorrer entre 38-39 
semanas.
• A administração do AZT deve ser 
iniciada pelo menos 3 horas antes 
da retirada do feto, respeitando-se a 
meia-vida do fármaco. Deve-se admi-
nistrar antibiótico profilático, 1 g de 
cefalosporinas EV, após o clampea-
mento do cordão umbilical, e repetir 
após 4 horas.
• Trocar os campos cirúrgicos e as 
compressas antes da histerotomia e 
a tentativa de par to empelicado, com 
objetivo de reduzir o contato do RN 
com secreções maternas contamina-

das.
• Usar luvas duplas, aventais de 
plástico e óculos de proteção.
• Ter cuidados redobrados na ma-
nipulação de instrumentais perfuro-
-cor tantes.

-     Par to Vaginal
• Administrar AZT EV desde o iní-
cio do trabalho de par to até o clam-
peamento do cordão.
• Contraindicações: procedimen-
tos invasivos durante a gestação, 
trabalho de par to e par to (amniocen-
tese, cordocentese, amniotomia, uso 
de fórceps e vácuo extrator).
• Evitar, sempre que possível, ep-
siotomia.
• Monitorar o trabalho de par to 
cuidadosamente, evitando toques re-
petidos.
• Evitar que as par turientes perma-
neçam com a bolsa rota por mais de 
4 horas em trabalho de par to prolon-
gado, pois a taxa de transmissão au-
menta progressivamente após 4 ho-
ras de bolsa rota, devendo, por tanto, 
ser indicado o uso de ocitócitos na 
condução do trabalho de par to, res-
peitando as contraindicações do seu 
uso e o correto manuseio.
• Sempre que possível, proceder 
ao par to empelicado.

-     Cuidados com o Recém-Nascido:
Após o nascimento

• Deve ser secado e ter as várias 
vias aéreas aspiradas delicadamente 
para evitar traumas.
• Aplicação de AZT xarope ou in-
jetável deve ser iniciada no esquema 
preconizado, preferencialmente até 

duas horas após o nascimento.
• Solicitar hemograma, devido ao 
risco de anemia induzida pelo AZT.

Puerpério 
Durante o puerpério, a paciente não deve 
ficar em isolamento, permanecendo em 
tempo integral com o recém-nascido em 
alojamento conjunto. Recomenda-se ofe-
recer apoio psicológico social para as 
pacientes, em especial para aquelas que 
tiveram diagnóstico durante a gravidez. É 
imprescindível reforçar a importância de 
manter a suspensão de alimento materno 
e seguimento médico ambulatorial tanto 
para a puérpera quanto para o Neonato. 
As orientações para o uso de preservativo 
durante o intercurso sexual e acompanha-
mento em serviço de planejamento fami-
liar devem ser preconizados.
Inibição da lactação
O aleitamento materno deve ser suspenso, 
procedendo à inibição mecânica da lacta-
ção logo após o par to, por 10 dias (en-
feixamento mamário com ataduras). Este 
procedimento é efetivo em até 80% das 
vezes nos casos refratários, que cursarem 
com regurgitamento mamário intenso, 
considerando-se o uso de inibidores da 
lactação. Dose única de 1 mg de cabergo-
lina (2 comp. de 0,5 mg), respeitando-se 
as contraindicações clássicas para o uso 
desta droga. Pode ser necessária uma 2ª 
dose em até 10% das pacientes.
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VIP’S
Em destaque, o Réveillon de alguns Vips da  
sociedade iguaçuana:

Foi na Barra, a virada de ano do Dr. João Ricardo Pilotto com a esposa Soraya, o 
filho Renato com a esposa Raquel e o filho Carlos Alexandre Pilotto.

O Cirurgião-Dentista Cristiano de Castro e sua esposa, a Pneumo-Pediatra Melissa 
Duarte de Castro, as filhas Maria Fernanda e Manuella e familiares passaram na 
Praia de Piratininga e Camboínhas, em Niterói.

O Otorrino Paulo Arthur Gomes dos Santos com a esposa Ceiça Kappaum e os filhos 
Paulo Arthur Filho e Lara seguiram para Teresópolis.

O Cardiologista Marcelo Nogueira, a esposa Ana Paula, a filha Nalu, a mãe Dayse e 
a sogra Norma viraram o ano na Barra da Tijuca. 

O Neurologista Marco Aurélio Pereira com a esposa Cristina Mascarenhas e 
demais familiares e amigos movimentaram o salão de festas do seu luxuoso condo-
mínio no Recreio dos Bandeirantes. 

B Y    C L A U D I O   M O U R A
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CLAUDIO 
MOURA

ESCRITO POR:

Mestre de Cerimonias, 
Cerimonialista e
Colunista Social

Foi na Barra da Tijuca a virada de ano do Pediatra Rafael Rick e da esposa, a Pneumologista 
Mônica Flores, com seus familiares.

Em sua residência em Nova Iguaçu, o casal, o médico Veterinário Paulo Roberto Junior e a 
Endocrinologista Fernanda Gonçalves, recebeu seus pais, o futuro médico Eduardo Gonçalves 
(Duca) e Isinha Magalhães, o irmão, o Otorrino João Paulo, e amigos. 

... e Jaqueline Sígolo (Dentista com especialização em Ortodontia), o 
esposo Willian Barbosa e o filho Guilherme passaram na praia de Porto 
Real Resort, em Mangaratiba.
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SAÚDE MENTAL

MICHELLE 
CRISTINE 
LOURENÇO DA 
SILVA SANTOS

ESCRITO POR:

Psicóloga

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: Otávio Tarquínio, 410 sala 1009
Centro - Nova Iguaçu
(Prédio Via ligth Metropolitan – 
Próximo a Art Pão da Via Ligth)

O MEDO DE NÃO SER BOM O SUFICIENTE
O medo de não ser suficiente é uma manifesta-

ção psíquica que tem levado muitas pessoas 
ao adoecimento. Comumente, esse sentimento 
emerge em reação à necessidade de ser bom o  
suficiente para o Outro. Esta questão pode gerar 
um grande sofrimento psíquico, pois o sujeito 
fica dividido entre o seu desejo e o desejo de 
atender às expectativas do Outro. 
Normalmente, o sujeito que é tomado pela ne-
cessidade de ser bom o suficiente para o Outro 
apresenta dificuldades de fazer as próprias es-
colhas, o que pode atravessar todas as áreas da 
vida, bem como no campo da família, trabalho, 
estudos, círculo de amizades e relacionamentos 
amorosos. Tais dificuldades, na maioria das ve-
zes, resultam em diminuição da autoestima.
Esse modo de funcionamento, guiado pela ne-
cessidade de ser bom o suficiente para o Ou-
tro, aponta para a diminuição da valorização do 
próprio Eu, uma desvalorização de si, à medida 
que esse sentimento vem acompanhado de uma 
busca incessante de amor e reconhecimento, da 
qual se espera que o Outro defina o seu valor e 
aponte o seu lugar no mundo. Quando não ocorre 
esta legitimação do Outro a pessoa tende a se co-
locar numa condição de desamparo. Por vezes, 
o questionamento que acompanha o sujeito diz 
respeito a: “O que o Outro espera de mim ou que 
lugar ocupo na vida dos Outros?” 
O amor e o reconhecimento são afetos funda-
mentais para a autoestima do sujeito. Todo ser 
humano necessita investir amorosamente em seu 
próprio Eu, a fim de cuidar de si mesmo, para so-
breviver e para amar as outras pessoas. Porém, a 
questão fundamental aqui é o grau e a intensida-
de do amor que é investido em si mesmo e nas 
outras pessoas. 
Diante disto, é importante destacar que as pesso-
as são diferentes, com necessidades diferentes e 
por isto, enquanto o sujeito ceder seus desejos 
de desempenhar aquilo que mais gosta na vida 
para tentar ser bom o suficiente para o Outro, o 
mesmo irá se frustrar porque não estará satisfa-
zendo as próprias necessidades. Esta situação é 
suficientemente intensa a ponto de o sujeito acre-
ditar que todas as suas escolhas, ações e ideias 
não são boas o suficiente, podendo, assim, cau-
sar muita angústia e interferir na sua vida. 
Os sintomas podem aparecer através da variação 
de humor, que o sujeito não consegue dominar, 
desânimo profundo que o faz sentir-se incapaz e 
paralisado para realizar as tarefas do dia a dia, 
como comprar objetos que o satisfaçam, esco-
lher a própria roupa, iniciar uma conversa com 
amigos. Estas características são muito frequen-
tes na adolescência, muitos acreditam que não 
têm um assunto interessante, sentem que não 
servem para nada e que não são “bons” o su-
ficiente. 
Na vida adulta, o medo de não ser suficiente se 
expressa através do sentimento de  insegurança 
que, muitas vezes, impede o sujeito de projetar 

o futuro. Por exemplo, na área profissional apre-
senta grandes dificuldades para enfrentar novos 
desafios, com isto recusa-se a fazer algo novo 
por acreditar que não será capaz de fazer algo 
perfeito ou porque não consegue desempenhar 
nada bom, que seja digno de reconhecimento. 
Na vida amorosa, o sujeito tende a terminar rela-
cionamentos, por acreditar que não é bom o sufi-
ciente para o parceiro e acaba inconscientemente 
se autosabotando, confirmando assim o seu pen-
samento de que não é digno de ser amado. Este 
sentimento de incapacidade está relacionado 
com as crenças limitantes que foram construídas 
ao longo da vida. Ou seja, como foi desenvolvida 
a autoestima desde a infância. 
Num momento de sofrimento extremo, o sujeito 
tende a perceber a sua vida como um fracasso. 
Com uma expectativa delirante de que nada dá 
certo, sente-se inútil, vazio, sem valor e sem 
qualidades, competências e/ou habilidades que 
o façam manter-se em busca da satisfação de 
seus desejos.  Por vezes, acredita que não me-
rece viver e ser amado, ao ponto de ter ideações 
de morte para deixar de ser um “peso” na vida 
dos Outros. 

Diante desta realidade, que é muito frequente na 
vida das pessoas, é importante lembrar que cada 
sujeito tem a sua singularidade, que deve ser 
sempre respeitada. O modo de viver contemporâ-
neo impede a introspecção. E sem introspecção, 
não se sabe quem é, do que gosta, dos seus li-
mites. Inclusive os limites que damos a nós mes-
mos em relação aos outros.
Por tudo isto, se você estiver passando por este 
conflito é chegado o momento de prestar mais 
atenção às coisas que você deseja para sua vida. 
Aproprie-se de seus desejos e seja fiel a sua his-
tória. Procure ajuda de um profissional. 
"Os efeitos terapêuticos de uma análise permitem 
fazer surgir um sujeito de fala que possa se apro-
priar de sua história e de seu desejo" (Quinet). 



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
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METODOLOGIAS DAS MEDIDAS DE 
PRESSÃO ARTERIAL E OS TIPOS DE 

APARELHOS UTILIZADOS

CARDIOLOGIA

Introdução

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma 
doença altamente prevalente, que acomete 

32,5% da população adulta brasileira e contribui 
direta ou indiretamente para metade das mortes 
por doença cardiovascular.
O primeiro aparelho para medida indireta da pres-
são arterial foi desenvolvido em 1896, na Itália, 
por Scipione Riva-Rocci, utilizando um manôme-
tro de mercúrio, e, em 1905, Korotkoff introduziu 
a técnica de ausculta para a determinação dos 
níveis pressóricos.
Desta forma, é fundamental medir com precisão a 
pressão arterial (PA) no ambiente médico ou fora 
dele. O conceito hodierno nos oferece algumas 
possibilidades para avaliar a PA, são elas: medida 
de consultório, medida casual fora do ambiente 
médico que configura a AMPA (auto medida da 
pressão arterial), MRPA (monitorização resi-
dencial da PA – protocolo de 5 dias) / MAPA 5 
dias, medida Sprint, MAPA 24h (monitorização 
ambulatorial da PA 24h) e for fim a avaliação 
dos parâmetros centrais através da técnica triple 

PWA (“3 tiros”) – exame denominado Avaliação 
da dinâmica funcional cardiovascular (ADFCV). 
Os métodos citados são úteis para diagnóstico, 
acompanhamento e recentemente avaliar dano 
vascular, de forma precoce, onde a velocidade da 
onda de pulso (VOP) já pode ser considerada um 
biomarcador de risco cardiovascular.

Esfigmomanômetro de mercúrio

O esfigmomanômetro de mercúrio já foi consi-
derado o padrão-ouro para medida da PA, porém 
hoje se sabe que o mercúrio é uma substância 
tóxica, de forma que seu uso tem sido abando-
nado em diversos países. No Brasil, a fabricação 
e importação foi proibida a partir de 2019. Este 
tipo de equipamento apresenta um manguito 
que é inflado e desinflado manualmente por uma 
pera, acoplado à unidade de medida através de 
um tubo.
A PA é determinada pela técnica auscultatória 
após insuflação rápida e desinsuflação lenta do 
manguito. Durante o uso do equipamento, o mes-
mo deve estar sobre uma superfície plana e na 

posição vertical. O profissional que faz a medida 
deve fazer a leitura estando no mesmo nível da 
coluna de mercúrio.
Com estes equipamentos conseguimos medidas 
precisas se utilizados por profissionais capaci-
tados e com experiência. Além disso não há a 
necessidade de recalibração frequente do equipa-
mento. Em contrapartida os malefícios do mercú-
rio levam a um maior cuidado no seu manuseio 
levando a inviabilizar o seu uso nos dias atuais. 
A limitação de uso desses equipamentos seriam 
déficit visual ou auditivo do operador.
 
Esfigmomanômetro aneroide

O equipamento aneroide é semelhante ao esfig-
momanômetro de mercúrio, porém o manguito é 
conectado a um manômetro de agulha, que faz a 
marcação da pressão em uma estrutura circular 
dividida em milímetros de mercúrio (mmHg). Este 
equipamento utiliza partes mecânicas para con-
verter a pressão do manguito em um mostrador 
de agulha. Desta forma, a PA também é determi-
nada de técnica auscultatória.

Texto sugerido e indicado por Dr. Paulo Roberto Pereira de Sant’Ana
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Uma limitação e preocupação importante em re-
lação aos equipamentos aneroides é a chance de 
descalibração do aparelho. O fato de o ponteiro/
agulha estar apontando o zero, antes da medida, 
não garante que o aparelho esteja calibrado. Es-
tudos apontam que 60% dos aparelhos aneroides 
utilizados na prática estão descalibrados. A cali-
bração deve ser realizada pelo menos a cada 6 
meses.
As vantagens desses equipamentos são a versa-
tilidade do seu uso e o baixo custo. Por outro lado 
requer experiência do operador.

Oscilométrico

Os equipamentos oscilométricos também são 
chamados de automáticos ou digitais. Com estes 
aparelhos a pressão arterial é determinada pelas 
medidas das oscilações das artérias por senso-
res de pressão e expressa numericamente em um 
leitor digital.
A pressão de onda gerada pela parede das arté-
rias é sentida por um transdutor. À medida que o 
manguito é desinflado, a amplitude da onda de 
pulso aumenta e atinge seu pico no momento da 
pressão arterial média, reduzindo depois. Este 
pico da onda de pulso é determinado pelo mé-
todo oscilométrico. Os níveis de pressão arterial 

sistólica e diastólica são determinados por um 
algoritmo, que pode variar conforme o fabricante.
Os princípios físicos utilizados pelos aparelhos 
oscilométricos foram descritos antes da técnica 
auscultatória de Korotkoff, porém apenas recen-
temente se tornaram mais confiáveis e populares.
Os equipamentos oscilométricos têm sido cada 
vez mais utilizados na prática clínica por médicos 
e demais profissionais da saúde, tendo se torna-
do o aparelho padrão em diversos centros. Esses 
aparelhos são disponíveis em versões para uso no 
braço ou no punho. Os aparelhos para uso no braço 
são preferíveis e um fato de extrema importância é 
o tamanho do manguito, que deve ser adequado a 
cada circunferência de braço a ser utilizado. Caso 
isto não seja respeitado pode gerar medidas impre-
cisas. Os fabricantes oferecem tamanhos diversos 
de manguitos e alguns deles já incorporam o tama-
nho M e G em um único manguito. Fato de extrema 
importância é que os equipamentos sejam valida-
dos, independente da marca.
As vantagens desses equipamentos são o seu fá-
cil manuseio não havendo necessidade de treina-
mento ou experiência e a mínima chance de erro 
humano. Em algumas raras situações em que a 
oscilometria não consiga determinar a pressão 
pode vir a ser necessário usar aparelhos que uti-
lizam a técnica auscultatória.

 Estudos comparativos

Em estudo nacional, os aparelhos oscilométricos 
diagnosticaram HAS em uma mesma proporção 
de indivíduos que o equipamento de mercúrio, 
ao passo que, com o uso de esfigmomanômetro 
aneroide, a prevalência de HAS foi 2% menor.
Coleman et al demonstraram que os equipamen-
tos automáticos apresentaram menor proporção 
de medidas com erros maiores que 3mm Hg do 
que os aparelhos aneroides.
Estudos recentes com aparelhos oscilométricos 
demonstraram boa acurácia da medida da PA, em 
comparação à obtida com esfigmomanômetro de 
mercúrio, conforme protocolo da Sociedade Eu-
ropeia de hipertensão.
Equipamentos oscilométricos oferecem medidas 
precisas e facilidade de manuseio, porém devem 
estar adequadamente validados.
Desta forma, devemos instruir nossos pacien-
tes a fazerem uso de aparelhos oscilométricos, 
preferencialmente os que utilizam o braço para 
medição, pois hoje são considerados o melhor 
método de aferição da pressão arterial.
Artigo escrito pelo Prof. Dr. Marco Mota para a sé-
rie All for Healthcare da empresa OMRON
Principal investigador do Centro de Pesquisas Clí-
nicas Cesmac / Hospital do Coração de Alagoas
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GESTÃO DE PROPAGANDA & MARKETING

RELACIONAMENTO E CONFIANÇA 
VOLTAM AO FOCO EM 2020

pessoas compravam com base em rela-
cionamento. Se eu o conhecesse, você 
poderia contar comigo para uma venda, 
independentemente do produto ou do 
preço praticado. Isso evoluiu para com-
pras baseadas em confiança e na repu-
tação de vender um bom produto. Mas, 
por fim, o preço venceu contra todos os 
outros fatores. Se você vendesse mais 
barato, eu compraria.
No entanto, à medida que avançamos 
para 2020, o pêndulo voltará a pender 
para o lado dos vendedores, tornando 
relacionamento e confiança os prin-
cipais ativos de uma venda. Foi-se o 
tempo dos vendedores que jogam baixo 
ou da técnica de persuasão conhecida 
como bait-and-switch. Os compradores 
querem se sentir confortáveis com os 
vendedores de quem estão comprando 
e estão dispostos a gastar mais dinheiro 
com as pessoas em quem confiam.

Embora nenhum de nós tenha uma vi-
são clara do futuro, divido abaixo mi-
nhas previsões para a área de vendas 
em 2020, e como elas podem impactar 
você e a sua empresa.

De todos os artigos que li sobre as 
tendências para 2020 o que mais 

me chamou atenção foi o do Thiago 
Gonçalves, Diretor Geral de Operações 
LATAM da Pipedrive, que vai ao encontro 
ao que sempre prezei na minha vida pro-
fissional, que é o relacionamento entre 
pessoas, pautando as relações comer-
ciais na confiança entre as partes. Por 
este motivo decidi colocar na íntegra o 
artigo dele, podendo assim comparti-
lhá-lo com vocês. Espero que gostem!  
Por Thiago Gonçalves
Para 2020, a maioria das empresas 
está de olho em vendas. Afinal, agora 
é aquele momento em que negócios e 
vendedores avaliam o ano que passou 
e miram o próximo, antecipando trans-
formações no setor, determinando onde 
podem melhorar e entendendo como 
precisam evoluir para continuar aten-
dendo às necessidades dos clientes. 

RELACIONAMENTO E CONFIANÇA  
VOLTAM AO FOCO
É importante refletir sobre o histórico 
de vendas ao considerar o futuro do 
setor. Antes da Grande Depressão, as 
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escolhendo vendas como uma carreira 
para gerar impacto e ajudar, em vez de 
somente vender e ganhar dinheiro. Ve-
remos mais dessa tendência em 2020, 
e além.
Mas cultivar e manter relacionamentos 
com os clientes é um pilar que durará 
por muito tempo além de 2020. Se eu 
tenho uma resposta precisa? Não. Mas 
espero que essas previsões ajudem 
você a definir um caminho claro para o 
sucesso no próximo ano.

representantes de vendas incentivarão 
as empresas a investirem em ferramen-
tas de economia de tempo que possam 
ajudar no trabalho de preparação neces-
sário nos bastidores, permitindo que os 
vendedores fiquem focados na constru-
ção de relacionamentos e na busca por 
clientes em potencial.

TECNOLOGIA NÃO SUBSTITUIRÁ 
A CONEXÃO HUMANA
O mercado está observando um entu-
siasmo em torno de novas tecnologias 
que podem ajudar os vendedores a 
aumentarem sua eficiência e eficácia. 
À medida que as empresas avaliam os 
produtos que desejam aprimorar para 
ajudar no processo de vendas, é im-
portante que não percam de vista uma 
das ferramentas mais importantes do 
arsenal de um vendedor: cold calling, ou 
“chamada a frio” (ligar para prospects 
sem permissão prévia). Com tantas fer-
ramentas de inbound marketing disponí-
veis, esta técnica pode ser considerada 
como uma arte perdida para muitos.
Mas a realidade é que, com todas as 
novas maneiras de segmentar clientes 
em potencial – de e-mails a textos e re-
direcionamento de mídia social – eles 
podem facilmente se sentir saturados. 
Por isso, o marketing de plataforma e 
as ferramentas de inbound marketing 
nunca substituirão o vínculo criado ao 
pegar o telefone e iniciar uma conver-
sa personalizada e autêntica. Nada, em 
2020 ou no futuro distante, substituirá 
uma verdadeira conexão humana com 
outra pessoa.
MAIOR FOCO EM AUTOMAÇÃO 
QUE IMPORTA
O que mencionei acima não significa 
que a tecnologia não possa ser útil. 
Certamente, existem aspectos do fu-
nil de vendas que podem se beneficiar 
das ferramentas de automação. Mais 

Lembrete:  
A continuação desta coluna, mas da 
Edição de Dezembro de 2019,Tema:  
“A Importância do Registro da Mar-
ca”, está em nosso site: www.amni.
org.br; não deixe de conferir e de 
navegar em nosso site.

MAIS PESSOAS ESCOLHERÃO A 
PROFISSÃO DE VENDAS
Sempre que converso com um grupo de 
vendedores, pergunto se alguém na pla-
teia sonhava em trabalhar com vendas 
– e ninguém responde. Mas a maré está 
mudando, e estamos começando a ver 
mais pessoas escolherem vendas como 
um caminho a seguir na formação ou na 
carreira. Dados da Sales Education Fou-
ndation apontam que o número de facul-
dades e universidades com programas 
de vendas está crescendo rapidamente. 
Além disso, os compradores têm mais 
conhecimento e clareza, o que significa 
que aquele antigo estereótipo do vende-
dor desonesto (felizmente!) está sendo 
eliminado. Hoje, mais pessoas estão 
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CISBAF

CISBAF REÚNE TÉCNICOS DE 
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Governo do Estado, Secretários Municipais 
de Saúde da Baixada Fluminense, Técnicos 

e Promotoria de Justiça finalizaram a elaboração 
da grade de referências para os casos de urgên-
cia e emergência, em reunião ocorrida no Cisbaf, 
no dia 04 de dezembro. A planilha irá orientar os 
profissionais que atuam na Central de Regulação 
do SAMU 192 e na Central de Regulação de Pa-
cientes Críticos entre Unidades, a ser brevemente 
implantada pelo Consórcio. A regulação organi-
za a assistência aos pacientes, considerando a 
classificação de risco, bem como otimizando os 
serviços disponíveis na região. 
– A regulação de pacientes críticos de urgência 
e emergência entre unidades será uma nova atri-
buição do Cisbaf, pactuada com o governo do 
estado. O Consórcio já administra a central do 
Samu 192 há 15 anos e a experiência acumula-
da nos ajudará a ofertar um serviço melhor para 
a população da Baixada Fluminense –, explica a 
Secretária Executiva do Cisbaf, Rosangela Bello.
Participaram também da reunião o Coordenador 
Estadual da Urgência e Emergência, Eduardo Le-
nine; a Coordenadora Estadual da Rede das Uni-
dades de Pronto-Atendimento (UPAs), Ana Cris-
tina Murai; o Coordenador da Regulação do Rio 
de Janeiro, Cássio Luiz de Carvalho; a Promotora 
da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de 
Saúde da Metropolitana I, Isabel Kallmann; o Se-
cretário de Saúde de Mesquita e Presidente do 
Conselho Técnico do Cisbaf, Emersom Trindade; 
o Subsecretário de Saúde de Nilópolis, Uillen da 
Silva; o Subsecretário de Urgência e Emergência 
de Nova Iguaçu, Christian Ferreira; Diretores de 
hospitais; Coordenadores Municipais da Urgência 
e Emergência; além da Equipe Técnica do Con-
sórcio.

Rosangela Bello conduz a discussão sobre a grade de urgência e emergência

Planilha irá nortear regulação do Samu e dos pacientes críticos entre
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PROJETOS REGIONAIS SÃO 
APRESENTADOS AOS CONSELHEIROS 

MUNICIPAIS DE SAÚDE
O Cisbaf reuniu os Conselhos Municipais de 

Saúde, no dia 18 de dezembro, para a apre-
sentação dos projetos regionais da Baixada Flu-
minense. O objetivo do encontro, que atende ao 
Estatuto e ao Protocolo de Intenções do Cisbaf, 
é dar transparência às ações do Consórcio e de-
cisões tomadas conjuntamente, entre Prefeitos e 
Secretários de Saúde, assim como fornecer in-
formações adicionais.  
A Secretária Executiva, Rosangela Bello, apre-
sentou dados do Samu Baixada Fluminense, da 
produção do Programa Marque Fácil (que oferta 
consultas e exames especializados através de clí-
nicas privadas credenciadas) e citou as principais 
iniciativas do Consórcio no período. 
Para Bello, o encontro é uma excelente oportu-
nidade para falar do planejamento para a área da 
saúde e dos avanços no setor. “Este encontro que 
ocorre duas vezes ao ano nos possibilita informar 
aos Conselheiros sobre as discussões e deci-
sões tomadas pelos Gestores a fim de beneficiar 
a região da Baixada Fluminense. A atuação deles 
nos seus municípios e de maneira colegiada é 
fundamental para enfrentarmos desafios e cons-
truirmos uma saúde melhor para a população”. Conselheiros Municipais de Saúde participam da apresentação do relatório de atividades da região



24 AMNI | JANEIRO 2020

ENDOCRINOLOGIA

DR. RENATO 
RAMOS 
PINHEIRO

ESCRITO POR:

Endocrinologista

DISFUNÇÃO ERÉTIL

A perda de peso e exercícios são fatores impor-
tantes para melhorar a disfunção erétil e melhorar 
a saúde cardiovascular a longo prazo.
Tente uma dieta baseada em vegetais, como a 
dieta mediterrânea, cujos os estudos demons-
tram ser de particular ajuda.

dios para pressão arterial, antidepressivos e anti-
-histamínicos, entre outros.
Em muitos casos, pode ser o primeiro sinal de 
alerta de doença cardiovascular subjacente.
Então, se a disfunção erétil é um padrão repeti-
do, um homem realmente precisa prestar aten-
ção agressiva a potencialmente ter uma doença 
cardíaca.
Se você tem disfunção erétil, converse com seu 
médico sobre intervenções no estilo de vida. 
Como cardiologista preventivo, primeiro se cer-
tificará de que você não fuma, ou, se o faz, o 
incentiva a parar. 
O tabagismo é o fator de risco modificável mais 
importante, tanto para doenças cardíacas quanto 
para disfunção erétil.

A Disfunção Erétil pode prever derrames e ata-
ques cardíacos. Homens que sofrem de dis-

função erétil podem estar enfrentando um proble-
ma ainda maior do que a frustração no quarto. A 
disfunção pode muito bem prever o risco de um 
futuro derrame ou ataque cardíaco.
Esta é a conclusão de uma meta-análise de estu-
dos com mais de 150.000 homens publicados no 
Journal of Sexual Medicine. Em comparação com 
homens sem sintomas de impotência, a análise 
descobriu que homens com disfunção erétil tem 
risco 59% maior de doença coronariana ou ate-
rosclerose, um risco 34% maior de derrame e um 
risco 33% maior de morrer por qualquer causa.                                                                                                                                          
"A disfunção erétil pode se desenvolver anos 
antes do que os homens apresentam outros si-
nais ou sintomas de eventos cardiovasculares”.                                                                                                            
Esta disfunção é definida como a incapacidade 
de criar ou manter uma ereção firme ou suficiente 
para o sexo.
Além de doenças cardiovasculares, há muitas 
coisas que podem interferir no desempenho de 
um homem: estresse, ansiedade, distúrbios do 
sono, tabagismo, consumo de álcool e certos 
medicamentos como betabloqueadores, remé-
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Fonte: Assessoria de 
Imprensa da Prefeitura 
Municipal de Nova Iguaçu

PMNI / HGNI

HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU 
É CREDENCIADO EM MAIS QUATRO 

NOVOS PROGRAMAS DE 
RESIDÊNCIA MÉDICA

também é importante, porque o HGNI está trei-
nando em serviço médicos especialistas que 
vão atender a população com mais qualidade”, 
ressalta ele.
Além dos quatro novos programas de residência 
médica, o HGNI tem outros seis disponíveis: Clí-
nica Médica, Cirurgia Geral, Anestesiologia, Or-
topedia e Traumatologia, Pediatria, Obstetrícia e 
Ginecologia, sendo os dois últimos realizados em 
conjunto com a Maternidade Mariana Bulhões. 
Atualmente, 52 médicos residentes de primeiro, 
segundo e terceiro anos realizam sua especiali-
zação. A expectativa é que novos residentes che-
guem à maior emergência da Baixada Fluminense 
no início de março, já que foi realizado, no último 
domingo (12), o concurso organizado pelo Nú-
cleo Estadual de Residência Médica.
A lista de aprovados será divulgada entre os dias 
10 e 13 de fevereiro. A bolsa é paga pelo Minis-
tério da Saúde, não tendo custos para o Hospital. 
A carga horária do residente é de 60 horas se-
manais.

Sestello, que relembrou o uso da Rede Univer-
sitária de Telemedicina (RUTE) para a formação. 
“Vamos conectar esses médicos com o mundo 
inteiro e auxiliar ainda mais em sua formação de 
especialistas”.
De acordo com Eduardo Vaz, Coordenador da 
Comissão de Residência Médica (Coreme) do 
HGNI, a chegada dos novos programas é impor-
tante para o Hospital. “Representa que o Hospital 
é qualificado para o ensino, e para o município 

Referência no atendimento de urgência e emer-
gência na Baixada Fluminense, o Hospital Ge-

ral de Nova Iguaçu (HGNI) foi credenciado pelo 
Ministério da Educação (MEC), por intermédio 
da Comissão Nacional de Residência Médica 
(CNRM), em quatro novos programas de espe-
cialização: Infectologia, Medicina de Emergência, 
Medicina Intensiva e Emergência Pediátrica. A 
aprovação aconteceu no início de janeiro, após 
a visita do núcleo responsável pela residência 
médica no Estado do Rio de Janeiro, realizada 
em novembro do ano passado. Com isto, o HGNI 
chega a dez programas de residência médica dis-
poníveis.
Foram liberadas duas vagas para cada um dos 
quatro novos programas de residência médica. 
As especialidades de Infectologia e Medicina de 
Emergência têm acesso direto para os médicos 
graduados. Já a Medicina Intensiva tem como 
pré-requisito a formação em Clínica Médica, 
Cirurgia Geral ou Anestesiologia, enquanto a 
Emergência Pediátrica pede formação prévia em 
Pediatria.
Com a aprovação dos programas junto ao MEC, 
o HGNI, que tem certificação de Hospital de En-
sino, já solicitou as bolsas de remuneração ao 
Ministério da Saúde. A previsão é que os novos 
programas recebam os residentes em 2021. 
“Isso vai fortalecer a formação de bons médicos 
especialistas para atender uma região com mais 
de 3 milhões de habitantes. Faz com que o Hospi-
tal estimule o aprendizado, que faça a atualização 
dos médicos estafes e aumenta ainda mais as 
condições de formação. Além do médico, quem 
também ganha com estes programas são os pa-
cientes”, destaca o Diretor Geral do HGNI, Joé 
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COMPROMETIMENTO 

MÉDICO
Num mundo onde o Dr. Google vale mais do 

que anos de dedicação em estudo e especia-
lização não podemos ficar para trás e fingir que 
nada está acontecendo.
A velocidade das informações erradas vão além 
da nossa força de luta  para a imposição da ver-
dade, fazendo com que acreditem que não vaci-
nar é o correto a se fazer, que filtro solar é que 
dá Câncer, que a dieta que o Coach indicou é a 
que vai transformar sua condição clínica, e outras 

atrocidades do mundo moderno.
É preciso se  preparar com o que sabemos que 
tem fundamento e que o nosso conselho de clas-
se ou sociedade protocolou através de método 
científico e publicação de resultados, além de dis-
ponibilidade e autorização no nosso país. Temos 
que estar por dentro de tudo que cerca a nos-
sa especialidade: drogas modernas, tecnologia, 
aprovação e regulamentação de determinadas 
terapias, consulta pública em andamento, dispo-

nibilidade no SUS, locais onde já se desenvolvam 
tais terapias, e até do que não existe mas que 
se promete mundo afora de forma irresponsável.
Então, digo que nosso comprometimento com 
os nossos pacientes não pode ser debater ab-
surdos e sim mostrá-los com atitudes positivas; 
que temos muito conhecimento sobre o que nos 
propomos a tratar; e divulgar nessas mesmas 
ferramentas de utilização de informação que eles 
usam, de forma inteligente, ética, e não marque-
teira, que buscamos as nossas verdades em fon-
tes reconhecidas dentro e fora do mundo, pois 
somente desta forma teremos o respeito e aten-
ção dos nossos pacientes e do público.
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DR. MARCELO 
NOGUEIRA

ESCRITO POR:

Cardiologista

MEUS
CAROS

A MELHOR CARNE DE SOL DA CIDADE

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

De Segunda a Domingo
Picanha de Sol e Espetinhos

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

Minha última incursão foi num local já visita-
do, porém vale a pena a revisão.

Fomos no Hollandese no primeiro final de sema-
na de janeiro. Continua cheio, bem concorrido e o 
padrão de atendimento muito atencioso. Os pra-
tos muito bem executados. Pedimos nhocci com 
perfume de limão siciliano e crispy de presunto 
de parma, espaguetti com camarões perfumados 
com pimenta dedo-de-moça, peixe grelhado com 
crosta de castanha e musse de baroa. As en-
tradas foram linguiça na cachaça e palinetes de 
provolone com geleia de pimenta de sobremesa. 
Pedi os de mil folhas desconstruídas, muito boa.
De brinde podemos encontrar com o Tarcisão e 
a Glória Menezes almoçando com o Tarcisinho 
e sua irmã. Ou ainda o prazer de encontrar o Dr. 
Paulo Torrentes e sua esposa Tia Fedora, que ali 
vão sempre; rolou um bom papo.
O Hollandese fica ali na Av. Sernambetiba, é fácil 
de encontrar.
Bom ano novo! E sejam felizes!!!!!
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DICAS CULTURAIS

A LOUCURA DE  
ERASMO

tólica, não adere aos reformistas, tendo 
embates com Lutero; mas, por outro 
lado, desagrada também à Igreja Cató-

lica, pois não declara sua fidelidade 
total aos dogmas da Igreja. Por isto, 
sentindo-se perseguido, começa 
a migrar de país em país, onde 
se sentia seguro, até sua mor-
te. Quanto ao livro "ELOGIO DA 
LOUCURA", escrito em 1509, é 
um livro crítico e de humor, em 
relação ao comportamento seja 

das pessoas comuns, como tam-
bém dos poderosos da ocasião, 

sejam eles papas, clérigos, sábios, 
reis ou príncipes. A "tese" de Erasmo, 
é a de que TODOS SOMOS LOUCOS! e 
seria graças a essa loucura que somos 
seres humanos. Para "provar sua tese", 
ele reutiliza as ideias dos gregos, quan-
do então cria uma personificação da 
DEUSA GREGA DA LOUCURA, que é a 
"personagem principal" do livro, e que 
fala em primeira pessoa, defendendo 
seus argumentos. Como na mitolo-
gia grega ele diz que a Deusa Loucu-
ra é filha de seu pai, PLUTÃO (Deus 
segundo ele da incoerência e das 
guerras...), e da Deusa NEOTETES 
(Deusa da Juventude). A Deusa 
da Loucura foi amamentada pela 
Deusa METE (a Embriaguez, filha 
de BACO), e pela Deusa APÉDIA 
(Deusa da Ignorância). Para que 
ela trabalhe, tem seus seguidores 
fiéis: a Deusa do Amor-próprio 
(vaidade); a Deusa da Adulação 

Difícil um livro filosófico que não seja 
complexo e cansativo de ser 

lido. Porém, o livro de ERASMO 
DE ROTTERDAM (1469-1560), 
"ELOGIO DA LOUCURA", se 
enquadraria num tipo raro, 
pois une o humor, ironia, 
sarcasmo, que nos fazem 
rir, mas que também une 
uma percepção crítica do 
ser humano. Escrito em 
1509, apresenta a genia-
lidade deste humanista 
da renascença, que viveu 
num período conturbado na 
Europa, pois pode-se dizer que foi 
o precursor da reforma protestante (de 
fato iniciada por Lutero em 1517-18), 
como de suas consequências, como a 
contrarreforma. Breve biografia: Nas-
cido na Holanda, filho bastardo de 
um padre, com uma mãe filha de um 
médico, segue uma carreira sacerdo-
tal, mas posteriormente se dedica ao 
estudo teológico. Tendo um desem-
penho brilhante como sábio, tradutor 
e teólogo, trava contatos importantes 
com REIS, PAPAS, cardeais e intelec-
tuais, de seu período, como THOMAS 
MORUS (autor de A UTOPIA), que foi 
seu amigo, e ao qual dedica o livro. Se 
torna muito conhecido e viaja a vá-
rios países e universidades, sendo 
acolhido por vários reis e príncipes. 
Com a eclosão da Reforma Pro-
testante, apesar de suas críticas 
aos descaminhos da Igreja Ca-
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os sábios, por sua vaidade de acharem 
que são pequenos deuses e por serem 
chatos e sem amigos. Quanto aos po-
derosos (reis, príncipes, papas e pa-
dres...), diz que fazem tudo pelo dinhei-
ro e pelo poder gerando guerras inúteis 
e sangrentas, pela ambição; e somente 
um ser louco poderia imaginar que isto 
seria bom e recompensador. Impossível, 
neste pequeno texto, listar todas as si-
tuações cômicas descritas por Erasmo. 
Para finalizar, ao ler este livro de 1509, 
percebemos o quão pouco o ser huma-
no se modificou em seu comportamen-
to através dos séculos, exagerando em 
seus desejos e ambições, ultrapassando 
todos os limites éticos, morais e de bom 
senso. E, ao término da leitura, seria di-
fícil não se convencer de que o que pre-
valece no ser humano ATUAL continua a 
ser a Deusa LOUCURA, apesar de tanta 
ciência que nos cerca. Para tanto, basta 
olhar ao nosso redor, e nos noticiários, 
para o confirmarmos, rindo de nossa 
condição humana, e concluirmos que 
vivemos de fato uma grande tragicomé-
dia humana.

relações sociais, como trabalho, ambi-
ção, poder, conflitos, leis, submissão, 
crenças, vaidades, nada mais fazemos 
do que ser influenciados, "infundidos" 
e "contaminados", por ela (a loucura), 
e por seus seguidores. Discorre sobre 
vários exemplos onde a loucura está 
presente na vida dos seres humanos. 
Não se trata de uma "loucura ruim", pois 
defende que com ela nos tornamos ridí-
culos seres, alegres, felizes e satisfeitos 

(puxa-saco); a Deusa do Esquecimento; 
a Deusa da Preguiça; a Deusa da Volú-
pia; a Deusa da Demência e a Deusa das 
Delícias. Tem dois deuses que a acom-
panham: o Deus COMO (Deus dos Pra-
zeres à mesa) e o Deus MORFEU (Deus 
do Sono). Com este grupo (esta gan-
gue!), a Deusa da Loucura defende que 
os homens são mais influenciados pela 
INSANIDADE, pela IRRACIONALIDADE 
e pela LOUCURA do que pela RAZÃO. 
Seria bom esclarecer que o que ela cha-
ma de loucura se refere ao ser humano 
que chamamos atualmente de "normal", 
com todos seus desequilíbrios e incoe-
rências, e não à categoria que atualmen-
te chamamos de psicóticos. Ela defen-
de que em várias fases de nossa vida, 
desde nosso casamento, nascimento, 
procriação, educação infantil, juventu-
de, velhice, como também em nossas 

com a vida, e sem ela seríamos tristes 
e acabrunhados, como os sábios. Sem 
ela (a loucura), a vida se tornaria um 
tédio e um fardo. Diferente dos sábios, 
que estão sempre preocupados, os "lou-
cos", que são a maioria, pela inconsequ-
ência e despreocupação, vivem melhor. 
Citando o livro, defende que os momen-
tos mais felizes da vida (segundo a lou-
cura), são a infância, adolescência e a 
velhice, pois são os períodos onde não 
temos responsabilidades; sendo que na 
velhice, por causa do esquecimento e da 
demência, esquecemos a vergonha, as 
agruras passadas e os pudores. Diz que 
a amizade, um dos melhores fatos da 
vida, só é possível porque aceitamos os 
erros de nossos amigos. Quanto ao ca-
samento, diz que, apaixonados, ficamos 
cegos diante da amada, e aceitamos fa-
tos que de outra forma não aceitaríamos; 
e, se pensássemos bem, só um louco 
se casaria e teria filhos. Critica muito 
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COLUNA SOCIAL
MEMBRO 
TITULAR E 

HOMENAGEM 
EM PORTUGAL
Nosso Vice-presidente, Dr. Hildoberto Carneiro 

de Oliveira, teve um grande ano em 2019, e 
nada mais do que merecido, são mais de 53 anos 
de formado e com uma linda carreira. O nosso 
associado foi eleito para membro titular da Aca-
demia Brasileira de Medicina Militar e também 
pela Academia Portuguesa de Medicina, no dia 
6 de dezembro no Porto, em Portugal, numa reu-
nião conjunta com a Academia Nacional de Me-
dicina. A reunião foi presidida pelo Presidente da 
República de Portugal e foi uma linda festa.
Parabéns ao Dr. Hildoberto, por esta grande his-
tória, com uma carreira espetacular.
E que 2020 também seja um ano maravilhoso 
para todos os nossos médicos e associados. 

ESCRITO POR: MARCO ANTONIO B. NUNES
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MEDALHA DE MÉRITO 
MÉDICO DR. ANTÔNIO 

JORGE ABUNHMAN
A ACADEMIA DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO realizou uma bela 

homenagem, a qual muito nos honra, que foi a indicação do Dr. Cláudio Crispi, 
pelo nosso Professor Dr. Hildoberto Carneiro de Oliveira, para o recebimento da 
Medalha de Mérito Médico Dr. Antônio Jorge Abunhman.
Vale destacar que esta elevada e honrosa homenagem é conferida a todos os médi-
cos que se destacam em suas áreas de conhecimento.
E nada mais do que justo, ainda mais com o incrível trabalho do nosso médico e as-
sociado, Dr. Cláudio Crispi, que lidera a campanha para o combate à Endometriose, 
com palestras, cursos e ações sociais.
Uma salva de palmas para o nosso associado e que continue com esta garra e 
determinação!!!

ESPAÇO CULTURAL E SERESTA 2020
E mais um ano chegando! 
O nosso Espaço Cultural / Seresta está aqui mais 
uma vez para lhe convidar.
Se gosta de boa música...
Se gosta de dançar....
Se gosta de ler um poema...
Se gosta de contar uma piada...
Se gosta de narrar um causo...
Se quer trazer uma pintura e compartilhar...
Se gosta de fazer amizades...
Então venha compartilhar deste momento festivo 
de nossa Casa, onde celebramos a cultura, a mú-
sica e principalmente a amizade.
São 13 anos de Espaço Cultural.
Venham prestigiar, pois será um grande prazer 
recebê-los.
Só para mostrar um pouquinho, no último dia 19 
de dezembro de 2019, foi a nossa Natalina...
Foi uma bela noite, com um belo jantar, boa mú-
sica e muita alegria, e assim fechamos o ano de 
2019....
Mas dá uma olhadinha nas belas fotos e nossos 
convidados.
Ah! Também não esqueça de dar uma olhada no 
nosso calendário 2020, já marcamos todos os 
nossos encontros.
Feliz 2020 para todos os nossos convidados, as-
sociados e músicos.
E que venha 2020!
Calendário 2020 (sempre às quintas – 19:30h):

26/03           30/04           28/05

25/06           30/07           27/08

24/09           29/10           26/11

17/12 (Natalina)
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ANIVERSARIANTES DO MÊS DE FEVEREIRO
Dr. Rubem Francisco Regoto da Rosa
Dr. Joé Gonçalves Sestello
Dr. Paolo Colafranceschi
Dr. Paulo Sérgio Perelson
Dr. Hilton Rocha Tavares
Dr. Paulo Roberto Rodrigues da Cunha
Dra. Laila Cristina da Silva Gomes
Dr. Carlos Alexandre de Paula Barros
Dra. Fátima Silva Alves Loureiro
Dr. Renato Ferreira Palhares
Dra. Yolanda Portês Gouveia
Dra. Andréa de Oliveira Costa Coelho
Dra. Renata Neves Costa
Dr. Antonio Carlos Coutinho Junior
Dra. Elen Fátima Alves Storti
Dra. Vanessa Teixeira Maria Rodrigues
Dra. Alessandra Ferreira Barbosa
Dr. Emilson Ferreira Lorca
Dr. Getúlio Sessim
Dra. Tatiana de Mello e Souza
Dr. Ricardo H. R. de Rodrigues
Dra. Aline Ognibeni do Carmo
Dr. José Carlos Damian Junior
Dr. René Ramos Pinheiro
Dr. Roberto Senne de Arruda
Dr. Carlos de Abreu Lima Thomé da Silva
Dr. Paulo Roberto Berthoux Martins
Dr. Marcelo Marques de Almeida
Dr. Roberto Monteiro de Albuquerque
Dra. Soraia Montenegro Caram
Dr. Leonardo Ribeiro Arakaki
Dr. Luiz Carlos Nobre Cavalcanti
Dr. Paulo Cezar de Almeida

01/02
03/02
03/02
03/02
05/02
05/02
05/02
06/02
06/02
06/02
06/02
07/02
07/02
08/02
08/02
08/02
09/02
09/02
09/02
10/02
10/02
11/02
11/02
11/02
11/02
12/02
12/02
13/02
14/02
14/02
15/02
15/02
15/02

97028-694521

Na Ponto Auto 
cliente Global tem
Descontos e benefícios!

COLUNA SOCIAL

Dra. Elizabeth Maria Rebelo de Azeredo
Dr. Alan José Soares Bastos
Dr. Geomar Alves de Menezes
Dra. Andréa Madeira Boaventura
Dra. Dayse Pereira Terra
Dr. Nelson Rosas Filho
Dr. José Ricardo Wildberger de Mattos
Dr. Airton da Silva Teixeira
Dr. Cleuber Alves Pereira
Dr. Felipe Areias Mourão
Dr. José Alexandre Albani Carvalho
Dra. Fernanda Cristina Teixeira Rodrigues
Dra. Ivani Aparecida Pavan Togi
Dr. Alcebíades Peres Machado Filho
Dra. Mônica Canale Orsi
Dra. Renata Gama Flores Amaro da Silva
Dra. Cyntia Virgínia da Silva Sardenberg
Dra. Marlene Alves Pessoa
Dra. Teresinha Fátima de Almeida Ventura
Dr. Wendel José Itigy de Paula
Dr. Carlos Eduardo Marques
Dra. Carla Suzana da Silva Baptista
Dr. Adir Miranda de Araújo
Dr. João Ramiro Baptista e Costa
Dra. Vívian Falci Lopes
Dra. Karen Vilas Bôas Vianna
Dr. Robisney Ferreira Avelar
Dra. Ana Alice Salles Tannuri
Dra. Vânia de Paiva Castro Rabello
Dr. Ivan Nogueira Júnior
Dr. José Alves Neto
Dra. Roberta Quintella Zamolyi de Mattos

15/02
16/02
16/02
16/02
17/02
17/02
18/02
19/02
19/02
19/02
19/02
19/02
19/02
21/02
21/02
21/02
22/02
22/02
22/02
22/02
23/02
23/02
24/02
24/02
24/02
25/02
26/02
26/02
27/02
28/02
28/02
28/02

ESPAÇO
CULTURAL
2020

26/03         30/04         28/05
25/06         30/07         27/08
24/09         29/10         26/11

17/12 (Natalina)

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

Queridos associados segue 
abaixo o calendário 2020 
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!!!






